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واملوؤ�ش�شات  للوزارات  والتقدير  ال�شكر  بخال�س  والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  يتقدم 

احلكومية وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س واملجتمع املدين وممثليهم على تعاونهم يف اإعداد تقرير 

»حالة البالد« لعام 2018، وعلى حما�شتهم لهذا امل�شروع التي ل تقّل عن حما�شتنا، بل تكافئها 

وت�شاهيها. 

قاموا  الذين  املختلفة  واملجالت  القطاعات  يف  واملخت�شني  للخرباء  بال�شكر  املجل�س  ويتقدم 

باإعداد اأوراق املراجعات التي ت�شّمنها التقرير، وللمحّكمني الذين توّلوا حتكيم هذه الأوراق 

املحّررين  لفريق  هنا  مو�شول  وال�شكر  املحتوى.  جودة  تعزيز  يف  اأ�شهمت  علمية  بطريقة 

واملدّققني اللغويني باإ�شراف الأ�شتاذ جعفر العقيلي على جهودهم يف حترير املراجعات البالغ 

عددها خم�شًا وثالثني مراجعة. وال�شكر اأي�شًا للمخرج الفني ب�شام حمدان على ما قدمه من 

روؤى فنية خالل تن�شيق التقرير وت�شميمه. كما يتقدم املجل�س بال�شكر اجلزيل لكل من �شارك 

يف جل�شات الع�شف الذهني وور�س العمل على مدار فرتة اإعداد التقرير، وملا اأبدوه من اأفكار 

ومقرتحات وتو�شيات. 

لدوره  للمجل�س،  العام  الأمني  النابل�شي،  حممد  الأ�شتاذ  للزميل  اجلزيل  بال�شكر  واأتقدم 

الزين  اأبو  اأيديكم، وللزميل الأ�شتاذ ناجح  الذي بات بني  التقرير  اإجناز هذا  الإ�شرايّف على 

امل�شت�شار الإعالمي للمجل�س، لدوره يف اإعداد اخلطة الإعالمية ومتابعة تنفيذها.

�شكر وتقدير
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وعلى امل�شتوى الفني، فاإين اأ�شكر الزميل ه�شام ال�شطرات والزميلة نوف اأبو �شهاب، املن�ّشَقني 

الأولى،  اللحظة  منذ  التنفيذية  تفا�شيله  متابعة  على  عمال  واللذين  للتقرير،  الرئي�شيَّني 

وحتى النتهاء من عمل الفريق عليه. 

ما  كاّلً بح�شب موقعه، على  املجل�س القت�شادي والجتماعي،  الزمالء يف  اأ�شكر  ويف اخلتام، 

قّدموه خالل اإعداد التقرير من جهود وتعاون؛ واأخ�ّس بالذكر الباحثني يف دائرة الدرا�شات 

والأبحاث الزمالء: خلود احلالحلة، ودعاء امل�شري، وحممود ال�شعالن، ونبيل ال�شرع، وزياد 

درادكة؛ والزمالء يف الدائرة الإدارية: اأحمد ال�شوافني، ولرا قعوار، وديانا الرتك، وُربى 

احلياري، وحممد رحيمة، واإميان عوكل، وع�شام اأبو الهيجاء، وهديل الزايدي، و�شو�شن اأبو 

العداربة، وحممود  واأحمد  الدبابنة،  �شعادة، وجمدي احلرا�شي�س، وحنة  الزينات، وحممد 

الب�شتنجي، وحممد اأبو رّمان، و�شعد النمروطي. 

    

 رئيـ�س املجل�س القت�شادي والجتماعي

م�شطفى احلمارنه
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ة  من�شّ ميّثل  وهو  الزمان،  من  عقد  قبل  والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  تاأ�شي�س  منُذ 

للحوار املجتمعي ويعمل بو�شفه ذراعًا ا�شت�شارية للحكومة يف جمال ال�شيا�شات القت�شادية 

2017 حوارًا داخليًا  اأواخر عام  املجل�س  بداأ  به، فقد  املنوط  للدور  واالجتماعية. وتعميقًا 

الدور  حتديث  يف  ت�شاهم  ومقرتحات  توجهات  بلورة  اإلى  و�شوًل  م�شريته،  ملراجعة  عًا  مو�شَّ

املوؤ�ش�شي له، وحتقيق نقلة نوعية على �شعيد خمرجاته.

وقد كان »تقرير حالة البالد« اأحد جتّليات هذه املراجعة، فقد اتفقُت مع الزميل وال�شديق 

الفكرُة على  ُعِر�شت  التقرير، ثم  النابل�شي على فكرة  الأ�شتاذ حممد  للمجل�س  العام  الأمني 

التقرير  عن  ال�شتعا�شة  رنا  قَرّ وبهذا  وقبوًل.  ا�شتح�شانًا  فَوَجَدْت  معنا،  العاملني  الباحثني 

ال�شنوي العتيادي للمجل�س بتقرير خمتلف كّليًة، �شكاًل ومو�شوعًا، يعّد الأول من نوعه يف 

الأردن، واأطلقنا عليه »تقرير حالة البالد« ليكون مبثابة »جردة ح�شاب« داخلية للوزارات 

واملوؤ�ش�شات الر�شمية املختلفة، من خالل مراجعة اإ�شرتاتيجياتها و�شيا�شاتها وبراجمها املعَلنة، 

والوقوف على ما اأجُنز منها، وت�شخي�س ما مل ُينجز واأ�شبابه العامة دون الدخول يف التفا�شيل 

الدقيقة، ثم تقدمي تو�شيات من �شاأنها اأن ت�شهم يف التنفيذ الفعلي لهذه الإ�شرتاتيجيات. 

تقارير  �شل�شلة  يف  الأول  التقرير  هو   ،2018 لعام  البالد«  حالة  »تقرير  فاإّن  ال�شيغة،  بهذه 

�شنوية جديدة، لكن تقارير ال�شنوات املقبلة لن تكون ن�شخة طبق الأ�شل عن تقرير 2018، 

التحليل،  بعمق  تت�شم  بحثية  وزوايا  جمالت  اأغوار  ل�شرب  عليه،  وتبني  منه  �شت�شتفيد  بل 

متهيد
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اآفاق بحثية جديدة ت�شمل جوانب احلياة كافة،  اإلى فتح  اإ�شافة  الت�شخي�س،  وات�شاع نطاق 

�شعيًا اإلى تر�شيخ قيم العدالة واملواطنة و�شيادة القانون، ونهو�س الأردن مبتطلبات حت�شني 

م�شتوى اخلدمات املقدمة ملواطنيه، وحت�شني نوعية حياتهم.

وقد ارتاأينا تناول املحاور القت�شادية والجتماعية على ات�شاعها، بالإ�شافة اإلى مراجعة 

املدين،  واملجتمع  املجتمعي،  والعنف  القانون  وحكم  والق�شاء،  الت�شريعية،  ال�شلطة  اأداء 

والتنمية ال�شيا�شية، وخطب العر�س، وكتب التكليف، وحقوق الإن�شان، وكل ذلك من منظور 

عالقة �شلطات الدولة املعنية بهذه املراجعات.

فًا القطاعات  اإّن من اأبرز خ�شائ�س »تقرير حالة البالد«، اأنه يقوم على املراجعة البحثية م�شنِّ

35 ملفًا،  اأخرى ترتبط ب�شلطات الدولة، يف  واملجالت القت�شادية والجتماعية وعناوين 

ورا�شدًا دور الوزارات واملوؤ�ش�شات املعنية بو�شع اخلطط الإ�شرتاتيجية والربامج التنفيذية 

وال�شيا�شات وتنفيذها يف تلك القطاعات واملجالت. ولعّل من �شاأن عملية الربط هذه، اأنها مل 

ترتك اجلهات امل�شوؤولة عن الإجناز يف خانة املجهول. 

لقد حر�س املجل�س القت�شادي والجتماعي على التعاون مع اأف�شل اخلربات البحثية املتاحة 

من اأجل اإعداد مراجعات يف القطاعات واملجالت املبحوثة. ومن اأجل املزيد من الطمئنان 

من  واحدة  لكل  الأقل  على  املحّكمني  من  باثنني  ال�شتعانة  مّتت  البحثي،  النتاج  نوعية  اإلى 

املراجعات، وا�شتوعب الباحثون مالحظات املحّكمني. 

تقرير حالة البالد: متهيد
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خم�س  مدار  على  والتقييم  للحوار  جميعها  املراجعات  م�شّودات  ُعر�شت  تكميلي،  جهٍد  ويف 

وثالثني جل�شة عمل، �شارك فيها عدد وا�شع من امل�شوؤولني احلاليني وال�شابقني من املتخ�ش�شني 

وباحثني،  �شيا�شيني  ون�شطاء  وحزبيني  برملانيني  اإلى  اإ�شافة  املختلفة،  املبحوثة  املجالت  يف 

وم�شاركة.  م�شارك  �شتمائة  عن  يزيد  ما  على  احلوارات  هذه  يف  امل�شاركني  جمموع  وتعّدى 

اأْثرْت احلوارات هذا التقرير ال�شامل، خ�شو�شًا يف جانب التو�شيات التي انطوت عليها  ولقد 

الإ�شرتاتيجيات  يف  واردة  تكن  مل  تو�شيات  اقرتاح  يف  امل�شاركون  �شاهم  فقد  املراجعات، 

والأهداف املعَلنة.

لقد متت مراجعة مائة وع�شرين اإ�شرتاتيجية قطاعية يف هذا التقرير، غري اأن هناك ثماين 

�س لها يف القطاعات ذات العالقة كلما اقت�شت  اإ�شرتاتيجيات وطنية مل ُتراَجع، بل مت التعرُّ

احلاجة. كما لوحظ وجود اإ�شرتاتيجيات معَلنة لعدد من القطاعات، يف الوقت الذي غابت فيه 

الإ�شرتاتيجيات عن قطاعات اأخرى. وظهر جلّيًا اأن هناك قطاعات تقع يف مناطق ا�شتباك بني 

املوؤ�ش�شات املختلفة، ف�شاًل عن اأنها ل متتلك اأّي اإ�شرتاتيجيات خا�شة بها. وك�شفت الإح�شاءات 

اأن ال�شنوات الثماين ع�شرة الأخرية التي �شكلت الإطار الزمني ملراجعات »حالة البالد«، تعاَقب 

على الوزارات فيها ثالثمائة و�شبعة وزيرًا، كان منهم مئتان و�شبعة وخم�شون وزيرًا جديدًا. 

واأ�شحاب  امل�شوؤولني  مداخالت  من  ا�شتخراجه  مت  وما  للمراجعات  معّمقة  قراءة  وبعد 

واجهت  التي  الأ�شا�شية  امل�شكلة  اأن  وجدنا  الت�شاورية،  اللقاءات  يف  املختلفة  الخت�شا�شات 

احلكومات املتعاقبة تكمن يف عجزها املتكرر واملرتاكم عن حتقيق اأهدافها املعَلنة، وبالتايل 

ات�شاع فجوة الثقة بني املواطنني وبني هذه احلكومات.

فمعظم  املختلفة،  واملجالت  القطاعات  تواجه  م�شرتكة  حتّديات  وجود  املراجعات  وك�شفت 

الإ�شرتاتيجيات والأهداف املعَلنة، مل تقرتن بخطط تنفيذية، ومل ترتبط بجداول زمنية 

الب�شرية  املوارد  �شعف  ذلك  اإلى  ي�شاف  املالية،  املوارد  حتى  لها  �س  ُتخ�شَّ ومل  لتطبيقها، 

لتنفيذها، وعدم وجود قواعد بيانات ر�شينة لالعتماد عليها. 

لتنفيذ  املعنية  اجلهات  بني  والت�شبيك  التن�شيق  اأّن  التحديات،  حجم  من  يزيد  ومما 

اأهداف  الإ�شرتاتيجيات يكاد يغيب عن امل�شهد، فقد �شاهدنا فرقًا وزارية غري متوافقة على 

املختلفة،  املوؤ�ش�شية  امل�شتويات  يف  التوا�شل  اأدوات  على  انعك�س  مما  للتنفيذ،  قابلة  دة  حمدَّ

اإ�شافة  البريوقراطية،  وازدادت  الت�شال  �شعف  ازداد  املعنية  املوؤ�ش�شات  عدد  ازداد  فكلما 

اإلى بروز معيقات عديدة يف ت�شكيل اللجان امل�شرتكة بني اجلهات كافة، وبالتايل غدْت معظم 

الفادح،  الرتاجع  هذا  اإلى  اأدى  ما  الأدراج،  حبي�شَة  وظّلت  ورق  على  حربًا  الإ�شرتاتيجيات 

الدولة وعدم  اأداء  ال�شعف يف  نتج عن هذا  الآن. وقد  التي نحن عليها  اإلى احلالة  َلنا  واأو�شَ

اأو  حماباة  اأو  متييز  دون  مواطنيها  حاجات  تلّبي  عامة  خدمات  تقدمي  يف  بدورها  قيامها 
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زبائنية، اّت�شاُع فجوة الثقة بني احلكومات واملواطنني.

كل ذلك كان �شببًا بحّد ذاته، ونتيجة يف الوقت نف�شه، ل�شعف موؤ�ش�شات الدولة و�شوء الإدارة، 

واأنظمة وتعليمات.  ت�شريعية من قوانني  باأطر  ر�شمي حُمّدد  البريوقراطي هو عمل  فالعمل 

ويتقا�شى املوظف احلكومي املعنّي مقابل ذلك اأجرًا وامتيازات تبعًا للمن�شب الذي ي�شغله. ويف 

هذا الإطار، ت�شبح الوظيفة العامة يف موؤ�ش�شات الدولة احلديثة الدميقراطية واجبًا يقت�شي 

العمل بان�ضباط و�ضرامة لتحقيق االأهداف املعَلنة لكل موؤ�ض�ضة، �ضواء �ضاهم املوظف يف و�ضع 

هذه الأهداف وال�شيا�شات اأو جاء اإلى املوقع لتنفيذها. ويجب اأن يكون الولء للموؤ�ش�شة ولي�س 

ال�شيا�شات  يف  والتعديل  للتغيري  اأبدًا  جمال  ول  التغّول،  تعني  ل  هنا  وال�شرامة  لالأ�شخا�س، 

وفقًا لرغبات امل�شوؤول واأهوائه من خالل اإ�شدار الأوامر، حتى ل يتحول عمل املوظفني اإلى 

خدمة امل�شوؤول الأعلى بدًل من حتقيق الأهداف العليا. ويف حالت كثرية، ي�شبح املوظف ذو 

التفكري الناقد الذي يعمل مبهنية »متمردًا«، ي�شعى امل�شوؤولون اإلى احتوائه، بل واإلى ا�شتبعاده 

ت مراجعات »حالة البالد« اإلى اأن �شعف املوؤ�ش�شات ناجت ب�شكل اأ�شا�شي عن  اأحيانًا. وقد َخُل�شَ

الت�شوهات يف البنى املوؤ�ش�شية. 

العايل  والتعليم  والتعليم  ال�شحة  على  ن�شبيًا  العايل  الإنفاق  من  بالرغم  املثال،  �شبيل  فعلى 

-حيث اأُنفق اأكرث من ت�شعة مليارات دينار ما بني عامي 2013 و-2018 اإّل اأن نوعية اخلدمات 

املقدمة كانت بحاجة اإلى تطوير وارتقاء حقيقّيني، هذا اإلى جانب غياب منظومة نقل عام 

فاعلة، وفو�شى يف ملفات كثرية اأخرى، ناهيك عن اأرقام ون�شب البطالة العالية وغري املقبولة 

ل �شيما بني الإناث اللواتي اأُْنِفقِت املاليني على تعليمهن ومتكينهن، ما ُي�شري اإلى الختالل يف 

ا�شتثمار موارد الدولة.

اأ�شا�شًا على تفعيل  للعمل وتراتبية تقوم  اأن هناك تق�شيمًا  ُيفرَت�س  املدنية،  املوؤ�ش�شات  ففي 

ر يف اأدائه، وُيكافاأ َمن يعمل  اأ�شحاب الكفاءات، وت�شمن مراقبة الأداء، وبذلك ُيعاَقب من ُيق�شّ

مبهنية وتفاٍن كحافز له على مزيد من التقدم. 

اأي�شًا يف و�شع برامج تدريبية ل�شّد الفجوات املعرفية لدى املوظفني، والتي  كل ذلك ي�شاعد 

ّكن بدورها حلقات االإدارة كافة لال�ضتمرار ك�ضرط اأ�ضا�ضي ملنع الرتاجع يف االأداء. من هنا،  تمُ

فاإّن تعديل املناهج الدرا�شية والنهو�س ب�شوية اجلامعات من اأبرز ال�شرورات وطنية. ويجب 

عدم الكتفاء بذلك، بل علينا العمل على حت�شني اأداء حلقات اإدارة الدولة العليا والو�شطى 

على  الرتكيز  يجب  وهنا  والإدارية.  املعرفية  التطورات  ملواكبة  امل�شتمر  التدريب  خالل  من 

تفعيل معهد الإدارة العامة وتطويره ليقوم بهذا الدور.

ول يفوتنا اأن ُن�شري هنا اإلى وجود ق�ش�س جناح حمدودة يف بع�س اجلوانب، �شببها اإ�شناد املوقع 

تقرير حالة البالد: متهيد
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الرتاجع  يحدث  ما  �شرعان  لكن  واإخال�س،  مبهنية  َعِمَل  ل�شخ�ٍس  املعنية  املوؤ�ش�شة  يف  الأول 

مبجرد اأن ُيْخلي هذا ال�شخ�س موقعه.

وقوى  ومثقفني  وم�شوؤولني  ووزراء  وزارات  روؤ�شاء  من  اأزمتنا،  تعميق  يف  جميعًا  �شاهمنا  لقد 

�شيا�شية وبرملانيني واإعالميني، مع الإ�شارة اإلى بع�س ال�شتثناءات. لقد كان الرتاجع وا�شحًا، 

باجتاه  ودفْعنا  نف�شه،  النهج  على  ال�شري  وا�شْلنا  ذلك  ومع  �شنة،  بعد  �شنة  اآثاره  وترتاكم 

اأ�ش�ٍس جهوية وفرعية، واأ�شبح املوقع العام يحّقق دخاًل  املحا�ش�شة وتقا�شم »الكعكعة« على 

ووجاهة، وغابت معايري الكفاءة والرقابة وامل�شاءلة، وا�شتفادت فئاٌت حمددة من ذلك، اأما 

الذي دفع الثمن فهو البالد وال�شواد الأعظم من »العباد«. 

من  للخروج  الأولى  اخلطوة  اأن  التقرير،  عليها  ي�شتمل  التي  املراجعات  توؤكد  اخلتام،  يف 

احلالة التي نعي�شها، تقوم على اأ�شا�ِس فهٍم موّحد للم�شلحة الوطنية. كما توؤكد اأن الظروف 

د ال�شف، وت�شمح  املو�شوعية التي متر بها بالدنا ت�شمح بالو�شول اإلى توافقات واإجماعات توحِّ

باإحداث تغيري جوهرّي يف النهج احلايل اإلى نهج فكري وعملياتي جديد، نحّقق به اخرتاقًا 

�شنبقى  ذلك  دون  ومن  الأردنية.  الدولة  مئوية  م�شارف  على  والتقدم  التجديد  نحو  يقودنا 

نعيد اإنتاج الرتاجع.

لكّل ذلك، هذا هو اإ�شهامنا اليوم يف »تقرير حالة البالد« الذي نقّدمه للراأي العام للحوار.

رئي�س املجل�س القت�شادي والجتماعي

م�شطفى احلمارنه



االقتصاد األردين

املسرية والتحوالت
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مر �لقت�ساد �لأردين مبر�حل عديدة يف م�سار تطوره،  ميكن ح�سرها باأربع مر�حل �أ�سا�سية؛ 

1989 و�لتي ميكن �أن يطَلق عليها »مرحلة ما  بد�أت بـ �ملرحلة �لأولى �لتي �متدت حتى عام 

�لقطاع  بهيمنة  �ت�سم  �قت�سادي  فكر  �ملرحلة  هذه  �ساد  حيث  �لقت�سادي«،   �لت�سحيح  قبل 

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

�ل�سيا�سات �حلكومية. ورغم ذلك،  �ساهمت �سيا�سات �حلكومة �لقت�سادية �آنذ�ك،  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�سبته 

 .%13.2

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

�أو�خر  يف  حادة  �قت�سادية  �أزمة  �إلى  به  قادت  �قت�سادي  تر�جع  ثم  ومن  بتباطوؤ،  �بتد�أت 

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. 



تقرير حالة البالد: االقتصاد األردين، املسرية والتحوالت

13

�أما �ملرحلة �لثانية،  فهي مرحلة �لت�سحيح �لقت�سادي �لتي �متدت 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 االقت�شاد االأردين. 

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�سبته %4.5.

2008،  فيمكن ت�سميتها »مرحلة  2004 حتى نهاية عام  �أما �ملرحلة �لثالثة �لتي بد�أت عام 

�إجر�ء�ت  باتباع  �ت�سفت  حيث  �لقت�سادية،   �ل�سيا�سات  �إد�رة  يف  �لذ�ت«  على  �لعتماد 
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�ملوؤ�س�سات  مع  �لقت�سادي  �لت�سحيح  فرتة  �لأردن  �أنهى  بهذ�  وطنية.  �قت�سادية  ت�سحيحية 

�لدولية ليدخل يف مرحلة �لعتماد على �لذ�ت يف �إد�رة �سيا�ساته �لقت�سادية،  و��ستكمال 

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

�إلى  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�سلُّم �مللك عبد �هلل �لثاين �سلطاته �لد�ستورية يف عام 1999،  اعتلت اأجندة االإ�شالح 

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

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

تبني خطة تنمية خم�سية جديدة للفرتة 1999-2003،  بهدف االإ�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 �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية 2006-2004.  .2

�لأجندة �لوطنية 2015-2006.  .3
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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 �لطاقة. 

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،  

االحتياطيات  بناء  اإعادة  يف  اأ�شهمت  التي  املاهرة  النقدية  ال�شيا�شة  الإجراءات  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�ص 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،  

بد�أ  �لذي   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 �لأردن 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 �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف عام 2009 �إلى 1.5% يف �لفرتة �لتي 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،  

�ملالية �لنكما�سية لفرتة زمنية طويلة،  ما قاد �إلى �لتباطوؤ يف �لنمو �لقت�سادي،  و�رتفاع 

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 

�لأول 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 

�إجر�ء�ت جديدة منت�سف 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�سنو�ت 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 �لأردن 

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 �لأردن 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 

�لأوروبي.

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 �مل�ستهدفة 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 

�حلكومة �لتنفيذي 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 و�لتقني 

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  �أرقام  بتحديث   2017 عام  نهاية  مع  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  قامت  وقد 

  ،»2025 �لأردن  »روؤية  وثيقة  موؤ�سر�ت  مع  لتتو�ءم    ،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 

�لطاقة �لبديلة.

و�شيا�شاتها  االإ�شرتاتيجية  خططها  باإعداد   1998 عام  بد�أت  جهتها،   من  و�لري  �ملياه  وز�رة 

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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تاأثر الأردن خالل الثالثة عقود املا�صية باأزمات عدة اإقليمة وعاملية، �صاهمت يف تباطوؤ منوه 

القت�صادي، ما جعله غري قادر على حتمل اأي اأعباء اإ�صافية؛ فمن احلرب العراقية الإيرانية 

اإلى  اأدت  العراق والتي  اإلى احلرب الأمريكية على   ،1989 الدينار عام  �صعر �صرف  اأزمة  اإلى 

التي  اجليو�صيا�صية  ال�صطرابات  واأخريًا  العاملية،  املالية  الأزمة  ثم  النفط،  اأ�صعار  ارتفاع 

انبثقت عن الربيع العربي، والتي كان من تبعاتها اللجوء ال�صوري اإلى الأردن. 

�صاهمت تداعيات الأزمة املالية العاملية يف انخفا�ض اأداء القت�صاد احلقيقي، حيث انخف�صت 

7.2% يف عام  2.3% مقابل  اإلى  لت�صل   ،2010 النمو احلقيقي ب�صورة ملمو�صة يف عام  وترية 

2008، و�صاهم ذلك يف زيادة معدلت البطالة، وانخفا�ض منو الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة 

للقطاع اخلا�ض، من 15.7% يف عام 2007 اإلى 1.5% يف عام 2009، وارتفعت ن�صبة الديون غري 

العاملة من 4.1% يف عام 2007 اإلى 6.7 يف عام 2009، لرتتفع بعد ذلك اإلى اأعلى م�صتوى لها 

هو 8.5% عام 2011. كما انخف�صت كفاية راأ�ض املال لدى البنوك ب�صكل طفيف. 

ويف ما يخ�ض بور�صة عّمان، تاأثر اأداوؤها بتداعيات الأزمة املالية العاملية، اإذ انخف�ض الرقم 

2011، كما انخف�ض  1995 نقطة يف عام  اإلى   2007 3675 نقطة يف عام  القيا�صي لل�صوق من 

اأما يف   .2011 2.8 مليار دينار يف عام  اإلى   2007 12.3 مليار دينار يف عام  حجم التداول من 

قطاع املالية العامة، فقد �صّجلت احلكومة عجزًا و�صل اإلى 1.4 مليار دينار، وارتفعت املديونية 

لت�صل اإلى 64.8% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2009. وتاأثر القطاع اخلارجي برتاجع 

حجم ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة. يف املقابل، رافق الأزمة املالية العاملية اآثار اإيجابية 

متثلت يف انخفا�ض معدلت الت�صخم نتيجة الرتاجع احلاد يف اأ�صعار النفط، وانخف�ض العجز 

مقابل   2009 عام  يف  دينار  مليون   883 اإلى  لي�صل  املدفوعات  ميزان  يف  اجلاري  احل�صاب  يف 

2.038 مليار دينار يف عام 2007 ما قبل الأزمة.

ويف خ�صم تاأثر الأردن بتداعيات الأزمة املالية العاملية وتبعاتها، اأّثر »الربيع العربي« على 

والتوتر  ال�صتقرار  عدم  �صاد  حيث  جميعها،  امل�صتويات  على  �صلبي  ب�صكل  الأردين  القت�صاد 

لالأردن،  القت�صاديني  ال�صركاء  لدى  القت�صادية  الأو�صاع  وتراجعت  املنطقة،  يف  ال�صيا�صي 

ووقع تفجري خط الغاز امل�صري الأردين، واإغالق احلدود مع �صركاء رئي�صيني يف التجارة مع 

اإلى تراجع وترية النمو  اأدى  اإلى الأردن، كل ذلك  1.3 مليون �صوري  اأكرث من  الأردن، وجلوء 

القت�صادي ب�صكل كبري، واإلى دخول الأردن برناجمني اإ�صالحيني مع �صندوق النقد الدويل، 

تقدمي
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ر�صا كبرية  الت�صحيحية حالة عدم  الإجراءات  و�صّببت تلك  اأحدهما طارئ والآخر ممتد. 

لدى ال�صعب الأردين، وظهرت بع�ض الحتجاجات يف بع�ض مناطق اململكة. 

بالتحول  وذلك  امل�صتوردة،  الطاقة  تكلفة  من  الأردين  امل�صري  الغاز  خط  تفجري  رفع  وقد   

اإلى توليد الكهرباء با�صتخدام الوقود الثقيل، وتبعًا لذلك �صّجلت �صركة الكهرباء الوطنية 

خ�صائر كبرية و�صلت اإلى 1.2 مليار دينار يف عام 2011، و1.1 مليار دينار يف عام 2012، و1.2 

مليار دينار يف عام 2013، ومليار دينار يف عام 2014. وترّتب على كل ما �صبق ارتفاع مديونية 

اململكة ب�صكل كبري من 67% كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل ما قبل تفجري خط الغاز، اإلى 

اأكرث من 95% بعد تفجري خط الغاز. 

وبالتوازي مع اأزمة الطاقة وزيادة توتر امل�صهد يف �صوريا، توافد اإلى الأردن اأكرث من 1.3 مليون 

لجئ �صوري، قّدم الأردن لهم كل ما با�صتطاعته لتاأمني متطلبات احلياة الأ�صا�صية. وقد �صّكل 

وخدمات  وم�صاكن  وتعليم  �صحة  من  الأردن،  يف  العامة  املرافق  على  �صغطًا  ال�صوري  اللجوء 

األف لجئ �صوري   212 اأن  املدار�ض احلكومية يف �صوء  اأ�صبح هناك �صغط على  عامة، حيث 

م�صجل يف �صن الدرا�صة، فتمت العودة اإلى نظام الفرتتني يف اأكرث من 209 مدار�ض، وارتفعت 

ميزانية ال�صحة ب�صكل كبري، كما اأ�صبح معدل الأ�صّرة لكل 10,000 اأردين 15 �صريرًا بعد اأن 

كان 18 �صريرًا قبل الأزمة ال�صورية. كما اأحدث اللجوء ال�صوري �صغطًا على املياه والطاقة 

وامل�صاكن واإدارة النفايات، ف�صاًل عن تاأثري العمالة ال�صورية على م�صتويات البطالة، اإذ ُتعّد 

العمالة ال�صورية عمالة ماهرة وتعمل باأجور منخف�صة.

اإ�صافًة اإلى ما �صبق، جاء اإغالق احلدود الأردنية مع �صريكني جتاريني مهمني نتيجة �صيطرة 

يف  املنتجة  للقطاعات  كبرية  �صربة  احلدودية  املناطق  على  ال�صورية  واملعار�صة  »داع�ض« 

بو�صفهم  وتركيا  ولبنان  والعراق  �صوريا  مع  الكلية  التجارة  حجم  انخف�ض  حيث  الأردن، 

مرتبطني بخطوط برية من حوايل 2.4 مليار دينار يف عام 2013 اإلى حوايل 1.2 مليار دينار 

57%. كما انخف�ض حجم ال�صادرات  1.2 مليار دينار ما ن�صبته  2016 بانخفا�ض بلغ  يف عام 

الكلّية بن�صبة 40% يف عام 2015. وتراجعت ال�صادرات الوطنية من 1,183 مليون دينار يف 

وقطاع  والزراعة،  ال�صناعي  القطاع  وتاأثر   .2016 عام  يف  دينار  مليون   522 اإلى   2014 عام 

النقل، واملناطق املحاذية للحدود.
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أوالً: تأثر القطاع الحقيقي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

اأ- تاأثر النمو القت�صادي بالأزمة املالية العاملية
تاأثر القطاع احلقيقي يف الأردن كغريه من بلدان العامل بالأزمات والتقلبات القت�صادية العاملية 

اأو غري مبا�صر، فمن الآثار ال�صلبية على القت�صاد الأردين تباطوؤ  منها ما كان ب�صكل مبا�صر 

ن�صب النمو املتحقق، وات�صاع عجز املوازنة العامة اإلى م�صتويات مرتفعة، ثم انخفا�ض حوالت 

العاملني وال�صتثمار الأجنبي، وارتفاع معدل البطالة، اأما على �صعيد الآثار الإيجابية؛ فمع 

انخفا�ض الطلب على النفط، ا�صتفاد الأردن من تراجع �صعر النفط، والذي انعك�ض على كل 

من الأ�صعار، وفاتورة امل�صتوردات، وحت�صن اأو�صاع الإنتاج وال�صتهالك، وانخفا�ض تكلفة املواد 

الأ�صا�صية.

اأداء القطاع احلقيقي يف اململكة مبناأى عن تداعيات الأزمة املالية  2009، مل يكن  ففي عام 

والقت�صادية العاملية )اأزمة الرهن العقاري(، واإن كان بدرجة تقل بو�صوح عن تاأثر نظريه يف 

الدول املتقدمة. فقد انخف�صت وترية النمو احلقيقي يف اململكة ب�صورة ملمو�صة يف عام 2010 

2008. ويعزى التباطوؤ امللمو�ض يف النمو احلقيقي  7.2% خالل عام  2.3% مقابل  لت�صل اإلى 

لذلك العام ب�شورة اأ�شا�شية اإلى تراجع وترية الن�شاط القت�شادي لدى اأبرز �شركاء الأردن 

-مبا يف ذلك دول اخلليج العربي- يف جمالت التجارة والعمالة وال�صتثمار، الأمر الذي اأدى 

اإلى هبوط ال�شادرات ال�شلعية وانخفا�ض حوالت العاملني وامل�شاعدات اخلارجية. كما كان 

املالية  الأزمة  بتداعيات  املدفوع  وال�صتثماري،  ال�صتهالكي  ب�صقيه  املحلي  الطلب  لرتاجع 

العاملية، دور يف تعزيز الرتاخي يف زخم النمو يف عام 2010.

ال�صكل رقم )1(: النمو يف الناجت املحلي الإجمايل )%(

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.
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وميكن اأن ُيعّلل انك�صاف القت�صاد الأردين للتغريات يف الأحداث القت�صادية العاملية ب�صبب 

اأنه اقت�صاد خدمي ولي�ض اقت�صادًا �صناعيًا بدليل اأن قطاع اخلدمات ل �صيما اخلدمات املالية 

على  كبري  ب�صكل  يعتمد  القت�صاد  كون  جانب  اإلى  القت�صادي،  النمو  يف  الأكرب  امل�صاهم  هو 

ال�صترياد.

وعلى �صعيد الإجراءات التي اّتخذتها احلكومة للتخفيف من تداعيات الأزمة املالية العاملية 

يف عام 2009، فقد تبّنت العديد من الإجراءات الكلية والقطاعية الرامية اإلى جتاوز تبعات 

الأزمة املالية العاملية وت�صجيع ا�صتثمارات القطاع اخلا�ض من خالل حتديث النظام ال�صريبي 

وتطوير الإطار الت�صريعي، كما تبّنت احلكومة تدابري متعددة بغية التخفيف من العتماد 

حلماية  واأخرى  والنفط،  الغذائية  املواد  وخ�صو�صًا  الأولية  ال�صلع  توفري  يف  اخلارج  على 

حقوق العمالة الوطنية، هذا ف�صاًل عن التزام احلكومة ب�صمان الودائع امل�صرفية بالدينار 

وبالعمالت الأجنبية.

ب- تاأثر النمو القت�صادي الأردين بالنمو العاملي
تاأثر النمو القت�صادي الأردين بالنمو العاملي، حيث ميكن تق�صيم توافق الدورة القت�صادية 

العاملية  املالية  اإلى فرتتني؛ الأولى ما قبل الأزمة  العاملية  الأردنية مع الدورة القت�صادية 

وتبعاتها وما بعدها، فقد ات�صمت هذه الفرتة بعدم توافق الدورة القت�صادية الأردنية مع 

ال�صيا�صات  نتيجة  كبريًا  حت�صنًا  الأردن  يف  القت�صادي  النمو  معدلت  �صهدت  حيث  العاملية، 

القت�صادية التي ا�صتهدفت النفتاح القت�صادي على العامل، ف�صاًل عن اآثار احلرب الأمريكية 

قطاعات  يف  وا�صتثمارهم  الأردن  اإلى  العراقيني  اأموال  يف  تدفق  من  تبعها  وما  العراق  على 

ال�صناعة والعقارات والبور�صة. 

ومع بداية الأزمة املالية العاملية، مل يتاأثر النمو القت�صادي الأردين يف البداية وذلك ب�صبب 

طبيعتها املالية، غري اأن اأثرها قد انتقل يف ما بعد اإلى القت�صاد احلقيقي. لقد اأدى انخفا�ض 

العاملية وانخفا�ض تدفقات ال�صتثمار الأجنبي،  التجارة  انخفا�ض حجم  اإلى  العاملي  الطلب 

ف�صاًل عن انخفا�ض الطلب على ال�صياحة واخلدمات والتوظيف، كما اأن انخفا�ض اأ�صعار النفط 

اأّثر على انخفا�ض عائدات النفط يف دول اخلليج، وهو ما اأّثر بدوره على الأو�صاع املالية فيها، 

وانعك�ض بانخفا�ض الطلب على ال�صلع واخلدمات الأردنية.
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ال�صكل رقم )2(: النمو القت�صادي العاملي مقابل النمو القت�صادي الأردين )%(

امل�صدر: �صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير اآفاق القت�صاد العاملي، 2018.

اأما الفرتة الثانية ما بعد عام 2009، فقد �صهدت الدورة القت�صادية فيها توافقًا بني الأردن 

والعامل، ومن اجلدير ذكره اأن اآفاق القت�صاد العاملي تتاأثر ب�صكل كبري بالأو�صاع القت�صادية 

يف الدول القت�صادية الكبرية مثل الوليات املتحدة الأمريكية ومنطقة الحتاد الأوروبي، 

ف�صاًل عن ال�صني.

ت- اأثر اأزمة اللجوء ال�صوري على ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
�صاهمت اأزمة اللجوء ال�صوري بزيادة عدد �صكان الأردن، الأمر الذي انعك�ض �صلبيًا على ح�صة 

املتباطئة،  النمو القت�صادي  الناجت املحلي الإجمايل، ففي �صوء معدلت  الفرد الأردين من 

اأ�صبح هناك انخفا�ض يف ح�صة املواطن الأردين من الناجت املحلي الإجمايل، اإذ كما هو مو�صح 

يف ال�صكل رقم )3(، فقد انخف�صت احل�صة اإلى 1,181 دينارًا يف عام 2017 مقابل 1,491 دينارًا 

يف عام 2010. 
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ال�صكل رقم )3(: ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، قاعدة البيانات، 2018.

ث- تاأثر معدلت البطالة بالآثار القت�صادية العاملية والإقليمية
تاأثرت معدلت البطالة يف الأردن بالآثار القت�صادية العاملية والإقليمية، فقد اأدى انعكا�ض 

تباطوؤ الطلب الكلي على العمالة، اإلى تراجع معدل البطالة لي�صل يف عام 2009 اإلى %12.2 

مقابل 12% يف عام 2008. ثم ارتفع بعد ذلك، كما هو مبني يف الك�صف رقم )4(، اإلى %15.5 

يف عام 2012، وتابع �صعوده اإلى 18.3% يف عام 2017. وقد اأّثرت الأزمة ال�صورية واللجوء 

ال�صوري ب�صكل غري مبا�صر على معدلت البطالة يف الأردن، من خالل حجم العمالة ال�صورية 

مع  الوظائف  على  مزاحمة  خلق  يف  �صاهم  ما  منخف�صة،  باأجور  تعمل  والتي  النظامية  غري 

العمالة الأردنية، ل �صّيما يف وظائف الزراعة والبناء واخلدمات.

ال�صكل رقم )4(: معدلت البطالة يف الأردن )%(

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، قاعدة البيانات، 2018.
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ج - اأثر اإغالق املعابر احلدودية مع العراق و�صوريا على القطاع ال�صناعي
ال�صوق  تعترب  حيث  ال�صناعي،  القطاع  على  و�صوريا  العراق  مع  احلدودية  املعابر  اإغالق  اأّثر 

احلدود.  اإغالق  اأزمة  قبل  وذلك  الأمريكية،  ال�صوق  بعد  ت�صدير  �صوق  اأكرب  ثاين  العراقية 

قدرة  عدم  اإلى  التجارة  على  الأثر  جتاوز  كبري  ب�صكل  اأّثرت  احلدود  اإغالق  تداعيات  لكن 

ال�شناعي  الن�شاط  حجم  على  اأثر  ما  والتفاقيات،  بالعقود  اللتزام  على  ال�شناعي  القطاع 

وعلى القت�صاد الوطني ككل، حيث مل تتحقق ن�صب النمو امل�صتهدفة خالل عام 2018. كما 

ت�صيف هذه التداعيات اآثارًا �صلبية على ال�صناعة الوطنية، اإذ عانت خالل الفرتة املا�صية 

من تعرث ان�صياب الب�صائع لي�ض فقط اإلى ال�صوق العراقية واإمنا لل�صوق ال�صورية ودول اأخرى 

خ�صارة  الأردنية  ال�صناعية  ال�صادرات  و�صول  تاأخري  �صّكل  حيث  الأمنية،  الظروف  ب�صبب 

كبرية للتجار وحتّول ال�صترياد اإلى دول جماورة اأخرى، ما يعني خ�صارة ال�صناعة الوطنية 

الأردنية لأ�صواق تقليدية.

الأو�صاع وعدم قدرتهم  ال�صناعية من تردي  املناطق  ال�صناعيني يف  العديد من  ا�صتكى  وقد 

على  مبا�صر  ب�صكل  انعك�ض  ما  وهو  وال�صورية،  العراقية  الأ�صواق  اإلى  ب�صائعهم  اإي�صال  على 

اأرقام الن�شاط ال�شناعي. وي�شري التغري الن�شبي يف الرقم القيا�شي لكميات الإنتاج ال�شناعي 

كما هو يف ال�صكل رقم )5( اإلى الرتاجع يف اإنتاج ال�صلع وال�صناعات التحويلية جميعها، وذلك 

خالل عام 2015، حيث هبط الرقم ال�صناعي الكلي بن�صبة 7%، يف ما هبط الرقم لل�صناعات 

التحويلية بن�صبة 6.3% خالل الفرتة نف�صه. وياأتي ذلك نتيجة تراجع ال�صادرات ال�صناعية 

من  الأردن  مع  جتارة  تربطها  التي  الدول  واإلى  جانب،  من  والعراق  �صوريا  اإلى  مبا�صر  ب�صكل 

خاللهما مثل لبنان وتركيا واأوروبا، ما انعك�ض ب�صكل مبا�صر على النمو القت�صادي الذي �صهد 

تباطوؤًا لي�صل اإلى 2.5% خالل الن�صف الأول من عام 2015.
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ال�صكل رقم )5(: التغري الن�صبي يف الرقم القيا�صي لالإنتاج ال�صناعي )2010= 100(

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.

ح- اأثر اإغالق املعابر احلدودية مع العراق و�صوريا على القطاع الزراعي
كانت  حيث  الزراعي،  القطاع  اداء  على  والعراق  �صوريا  مع  احلدودية  املعابر  اإغالق  اأّثر 

ال�صوقان ال�صورية والعراقية من بني اأهم الأ�صواق للمنتجات الزراعية الأردنية، وخا�صة يف 

للبلدين. هذا  �صنويًا قبل الأحداث  األف طن   500 ما يقارب  ُي�صّدر  ال�صتاء، حيث كان  مو�صم 

ال�صورية  الأ�صواق  اأن  اإلى  رقم )1(،  كما هو مبني يف اجلدول  الزراعة،  وزارة  بيانات  وت�صري 

عام  حتى  احلال  هذه  على  وا�صتمرت  الأردنية،  الزراعية  لل�صادرات  الأهم  كانت  والعراقية 

2011 بالن�صبة للعراق، وعام 2012 بالن�صبة ل�صوريا، وبداأت بعد ذلك بالنخفا�ض حتى عام 

2016، حيث اأ�صبح الت�صدير �صبه معدوم اإلى كال البلدين، ويعك�ض ذلك مدى الأثر ال�صلبي على 

املزارع الأردين بفقدانه اأهم الأ�صواق الت�صديرية. وقد واجهت ال�صادرات الزراعية الأردنية 

اإلى ال�صوقني العراقية وال�صورية �صعوبات كبرية ب�صبب التحديات الأمنية، ما اأدى اإلى ارتفاع 

ر�صوم ال�صحن الربي مع البلدين، على الرغم من قيام ال�صاحنات الأردنية بتفريغ حمولتها 

يف �صاحنات اأخرى عراقية و�صورية حتا�صيًا ملخاطر ال�صري يف الأرا�صي العراقية وال�صورية.
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اجلدول رقم )1(: كمية ال�صادرات الزراعية لدول اجلوار )بالألف طن(
 2010201120122013201420152016

العراق
1681815278121270خ�صار
2328527551141فواكه

�صوريا
1662052088791510خ�صار
151492400فواكه

19191911951خ�صارلبنان
6441511فواكه

03100000خ�صارتركيا
1000000فواكه

جمموع 
البلدان

353408289176221831خ�صار
4546657860152فواكه

672754692653763645555خ�صاراملجموع الكلي
7887109140121138131فواكه

امل�صدر: وزارة الزراعة، التقرير ال�صنوي لل�صادرات وامل�صتوردات الزراعية، اأعداد خمتلفة.

مل�صلحة  فيها  الزراعي  اإنتاجهم  ت�صريف  اعتادوا  التي  لالأ�صواق  املزارعني  فقدان  ونتيجة 

مناف�صني اآخرين، تراجع ال�صتثمار يف القطاع الزراعي، خا�صة اأن ت�صويق منتجاتهم يعتمد 

على املعابر احلدودية الربية مع العراق و�صوريا. 

ومن جانب اآخر، فقدت ال�صوق الأردنية امل�صتوردات الزراعية من ال�صوقني ال�صورية واللبنانية، 

حيث كان الأردن ي�صتورد ما مقداره 71 األف طن و38 األف طن من اخل�صار والفواكه من �صوريا 

ولبنان على التوايل يف عام 2010، وبداأت بالنخفا�ض منذ بدء »الربيع العربي« لت�صل اإلى 

2016، ونتيجة لذلك، فقد انخف�صت  األف طن من لبنان يف عام  األف طن من �صوريا و18   15

على  و%20   %37 ن�صبته  ما  من  ولبنان  �صوريا  من  الزراعية  للم�صتوردات  الن�صبية  الأهمية 

للبنان يف عام  18.5% بالن�صبة ل�صوريا، و14.6% بالن�صبة  اإلى  2010 لت�صل  التوايل يف عام 

5%، و6% لل�صوقني ال�صورية واللبنانية على التوايل  2015، وا�صتمّر النخفا�ض و�صوًل اإلى 

اأعلى، ف�صاًل  اإلى دول اأخرى وبتكاليف  2016، الأمر الذي ا�صتدعى حتّول ال�صترياد  يف عام 

اأ�صعار املنتجات الزراعية وبالتايل انخفا�ض  عن زيادة العر�ض املحلي، ما اأدى اإلى انخفا�ض 

ربحية القطاع. 
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اجلدول رقم )2(: كمية امل�صتوردات الزراعية من دول اجلوار )بالألف طن(

2010201120122013201420152016

العراق
0000000خ�صار
0000000فواكه

�صوريا
3232592334156خ�صار
3933495852279فواكه

لبنان
19241968572212خ�صار
1914262415116فواكه

تركيا
43243516خ�صار
6313424فواكه

جمموع 
البلدان

55598095944234خ�صار
64507685714019فواكه

املجموع 
الكلي

77921121311348080خ�صار
11087118148152146186فواكه

امل�صدر: وزارة الزراعة، التقرير ال�صنوي لل�صادرات وامل�صتوردات الزراعية، اأعداد خمتلفة.

خ- اأثر اإغالق املعابر احلدودية مع العراق و�صوريا على قطاع النقل
اأّثر اإغالق املعابر احلدودية على قطاع النقل، حيث يقدر عدد ال�صاحنات الأردنية التي كانت 

تعمل على اخلط العراقي بحوايل 2500 �صاحنة، وعلى اخلط ال�صوري بحوايل 300 �صاحنة 

وال�صورية،  العراقية  الأرا�صي  داخل  ال�صطرابات  وب�صبب  ال�صاحنات(.  اأ�صحاب  )نقابة 

توقفت هذه ال�صاحنات عن العمل، ما �صّكل خ�صائر كبرية لقطاع ال�صاحنات الأردنية. ويبني 

ال�صكل رقم )6( درجة النخفا�ض الكبري يف حركة ال�صاحنات الداخلة واخلارجة مع احلدود 

العراقية وال�صورية، اإذ انخف�صت من 97 األف حركة يف عام 2010 لفرتة ما قبل الأزمات اإلى 

كبرية  خ�صائر  ال�صاحنات  حركة  يف  الكبري  الرتاجع  هذا  و�صّكل   ،2016 عام  يف  حركات   10

للقطاع اخلا�ض واأ�صحاب ال�صاحنات واأ�صرهم. اإذ بعد اإغالق معربي العراق و�صوريا، اأ�صبحت 

الطريق الوحيدة املفتوحة هي طريق اخلليج فقط.
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ال�صكل رقم )6(: حركة ال�صاحنات عرب معربي الكرامة وجابر )األف �صاحنة(

امل�صدر: دائرة اجلمارك الأردنية، قاعدة البيانات ، 2017.

د- اأثر تذبذبات اأ�صعار النفط والأزمات على الت�صخم
وتاأثره  القت�صادية  للمقاربات  منها  اأكرث  ال�صيا�صي  للقرار  النفط  اأ�صعار  تذبذبات  تخ�صع 

بامل�صاربات املالية و�صعر �صرف الدولر. فقد كان لتقلبات اأ�صعار الطاقة التي �صهدتها الأ�صواق 

من  الأردن  م�صتوردات  ت�صكل  حيث  الوطني،  القت�صاد  على  الوا�صحة  تداعياتها  العاملية، 

الطاقة اأكرث من 95% من احتياجات اململكة، ف�صاًل عن اأن عجز امليزان التجاري هو من م�صاكل 

الآثار  ت�صابك كبري بني  بعدها. وهناك  اأو  العاملية  املالية  الأزمة  �صواء قبل  املزمنة  الأردن 

الإيجابية وال�صلبية لتقلب اأ�صعار الطاقة على القت�صاد الوطني وم�صتوى معي�صة املواطنني، 

حيث اأن تراجع اأ�صعار النفط يوؤدي اإلى انخفا�ض تدفق ال�صتثمارات اخلارجية وتباطوؤ منو 

حوالت العاملني الأردنيني يف اخلارج، وتراجع الطلب اخلارجي على الأيدي العاملة الأردنية، 

وتراجع حجم املنح املقدمة لالأردن نتيجة تاأثر دول اخلليج بانخفا�ض اأ�صعار النفط ب�صكل 

مبا�صر. كما اأن انخفا�ض اأ�صعار النفط قد اأدى اإلى انخفا�ض اأ�صعار ال�صلع واخلدمات، وبالتايل 

اآخر، فاإن ارتفاع  املبيعات واملحروقات. ومن جانب  تراجع الإيرادات احلكومية من �صريبة 

اأ�صعار النفط له اآثار على ارتفاع معدلت الت�صخم وارتفاع العجز يف احل�صاب اجلاري يف ميزان 

املدفوعات، وينعك�ض هذا �صلبيًا على احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية. 

امل�صتوى  تراجع  اإلى  عاملية  اقت�صادية  اأزمات  من  تبعها  وما  العاملية  املالية  الأزمة  و�صاهمت 

العام لالأ�صعار يف عام 2009، فقد انح�شرت ال�شغوط الت�شخمية مدعومًة برتاجع اأ�شعار ال�شلع 

الأولية عامليًا وخ�صو�صًا النفط، وذلك يف اأعقاب الرتفاع القيا�صي ملعدل الت�صخم يف اململكة يف 

عام 2008، حيث بلغ معدل الت�صخم ال�صنوي مقا�صًا بالتغري الن�صبي يف متو�صط الرقم القيا�صي 

لأ�صعار امل�صتهلك -0.7% يف عام 2009 مقابل 13.9% يف عام 2008.
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ال�صكل رقم )7(: معدل الت�صخم )%(

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.

كما اأّثرت اأ�صعار النفط على معدلت الت�صخم يف الأردن، حيث اأدى حترير اأ�صعار النفط يف 

عام 2008 اإلى ارتفاع معدلت الت�صخم اإلى 14%. ومما ل �صك فيه اأن هذه التطورات يف اأ�صعار 

النفط قد اأّثرت �صلبيًا على القت�صاد الأردين وتناف�صيته. 

ال�صكل رقم )8(: اأثر اأ�صعار النفط على معدلت الت�صخم

امل�صدر: البنك الدويل، قاعدة البيانات، 2018.

8.0- 9.0- 8.0-
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القت�صاد  يف  والكامنة  الهيكلية  العوامل  من  جملة  ال�صلبية،  الآثار  تلك  حدة  من  ويفاقم 

الأردين، ومن اأهمها معدلت منو الطلب على الطاقة، والتي ارتفعت باملتو�صط خالل الفرتة 

ارتفعت باملتو�صط  التي  النفط  اأ�صعار  �صاهمت  اآخر،  4.3%. ومن جانب  2000-2017 بن�صبة 

النفط  من  امل�صتوردات  فاتورة  قيمة  بارتفاع   ،%6.3 بن�صبة   2017  -  2000 الفرتة  خالل 

11.9%. وقد �صّكلت هذه التغريات املتمثلة يف الأثرين الكمي  وم�صتقاته، باملتو�صط، بن�صبة 

وال�صعري على قيمة امل�صتوردات، �صغوطًا على العجز يف احل�صاب اجلاري يف ميزان املدفوعات.

اجلدول رقم )3(: الطلب على النفط وقيمة امل�صتوردات ومتو�صط اأ�صعار النفط

متو�صط اأ�صعار النفطم�صتوردات النفط وم�صتقاته الطلب على الطاقة ال�صنة

األف طن مكافئ  
%دولر%)مليون دينار(%نفط )ط.م.ن(

 2000-2004 
55656.560718.828.88.88باملتو�صط 

 2005-2009 
73453.61723.812.1869.414.34باملتو�صط 

 2010-2014 
79991.923501.227.1697.610.26باملتو�صط 

201589445.7191553.1-5146.9-

201696147.5129432.4-4315.7-

15398.5538.5غ.مغ.م2017

 2017 2000-
11.962.66.3 -4.3- باملتو�صط

امل�صدر: وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، اإح�صائيات الطاقة، اأعداد خمتلفة.

النمو  معدلت  على  �صلبية  اآثار  حدوث  اإلى  النفطية  امل�صتقات  اأ�صعار  ارتفاع  واأدى  هذا، 

القت�صادي احلقيقي يف اململكة نتيجة لنخفا�ض الدخل احلقيقي لالأفراد وارتفاع تكاليف 

الإنتاج من مواد اأولية )اأ�صعار الطاقة( واأجور وتكاليف النقل. ومن جهة اأخرى، فاإن ارتفاع 

تكاليف الإنتاج، قد اأّثرت على القدرة التناف�صية لل�صادرات الأردنية يف الأ�صواق اخلارجية، 

واأدت بالتايل اإلى تباطوؤها.
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ثانياً: تأثر القطاع الحكومي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

اأ- تاأثر اأداء املوازنة العامة بتداعيات الأزمة املالية العاملية
2009 متاأثرًا بتداعيات الأزمة املالية والقت�صادية العاملية  اأداء املوازنة العامة لعام  جاء 

وانعكا�صاتها ال�صلبية على وترية النمو القت�صادي يف اململكة والدول املانحة على حد �صواء، 

الأمر الذي اأدى اإلى حدوث تراجع يف اأداء الإيرادات املحلية للحكومة املركزية وهبوط حاد 

املحّفز  احلكومي  الإنفاق  وتنامي  جهة،  من  اخلارجية  امل�صاعدات  من  املقبو�صات  ح�صيلة  يف 

مليون دينار   959 الراأ�صمايل من  الإنفاق  للنمو القت�صادي، حيث رفعت احلكومة من حجم 

يف عام 2008 اإلى 1444 مليون دينار يف عام 2009 للتخفيف من اآثار تداعيات الأزمة املالية 

العاملية.

وقد فر�صت هذه امل�صتجدات املحلية والعاملية عبئًا اإ�صافيًا على اخلزينة العامة واملديونية 

غري  م�صتويات  اإلى  امل�صاعدات،  بعد  العامة،  املوازنة  عجز  ارتفع  اإذ   ،2009 لعام  احلكومية 

الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %8.9 بــ  ن�صبته  تقدر  اأردين  دينار  مليار   1.45 ليبلغ  م�صبوقة 

لرتاجع  حم�صّلة   2009 لعام  املايل  العجز  جاء  وقد   .2008 عام  خالل   %2.2 مع  باملقارنة 

الإيرادات العامة بن�صبة 11.1%، ومنو النفقات العامة بن�صبة 10% باملقارنة مع العام الذي 

�صبقه.

ال�صكل رقم )9(: العجز يف ميزانية احلكومة )مليون دينار(

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

هذا، وقد انخف�صت امل�صاعدات اخلارجية )امل�صتلمة من وزارة املالية لدعم عجز املوازنة( يف 

عام 2009 باملقارنة مع م�صتواها يف عام 2008 مبقدار 384.9 مليون دينار، لت�صل اإلى ما قيمته 

333.4 مليون دينار )2.0% من الناجت املحلي الإجمايل(. ويذكر اأن امل�صاعدات اخلارجية قد 
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جاءت اأقل من امل�صتوى املقّدر لها يف قانون املوازنة العامة الأ�صلي لعام 2009 مبقدار 350.6 

الإقليمية  ال�صيولة  فائ�ض  وبرتاجع  العاملي،  الركود  بظروف  لتاأّثرها  وذلك  دينار،  مليون 

العام  الدين  ارتفاع  البيانات  اأظهرت  لذلك،  تبعًا  عامليًا.  النفط  اأ�صعار  انخفا�ض  عن  الناجم 

)اإجمايل الدين العام الداخلي واخلارجي مطروحًا منه اإجمايل ودائع احلكومة لدى اجلهاز 

64.8% يف  اإلى   2008 60.2% كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية عام  امل�صريف( من 

نهاية عام 2009.

ال�صكل رقم )10(: املديونية كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ب- الآثار املرتتبة على اللجوء ال�صوري
لقد زادت اأزمة الالجئني ال�صوريني من عمق الختاللت القت�صادية يف الأردن، كما زادت من 

ال�صوريني بحوايل  الالجئني  الأردنية، حيث يقدر عدد  الأعباء القت�صادية على احلكومة 

ن�صبته  ما  هوؤلء  بني  ومن  ر�صميًا،  م�صجل  لجئ  األف   660 منهم  الأردن  يف  لجئ  مليون   1.3
52.7% من الأطفال وال�صيوخ. ويو�صح ال�صكل رقم )11( توزيع الالجئني يف الأردن بح�صب 

اجلن�صية والفئة العمرية والتوزيع اجلغرايف.

القطاعات  على  واأّثرت  التحديات،  من  العديد  ال�صوري  اللجوء  اأزمة  فر�صت  وقد  هذا، 

الأ�صا�صية املختلفة يف الأردن، وبتحديدًا ال�صحة والتعليم والطاقة واملياه وجودة اخلدمات 

املقدمة من البلديات، ف�صاًل عن تاأثريها على النقل والأمن، نظرًا لأعداد الالجئني الكبرية 

التي دخلت اإلى اململكة، ما اأدى اإلى ا�صتهالك البنية التحتية بوجه عام، والتاأثري على �صوق 

العمالة املحلية ومزاحمتها، ومع دخول احلرب ال�صورية عامها الثامن، حتّول و�صع الالجئني 
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ال�صوريني اإلى اأزمة ممتّدة، واإذا ما ُقورنت تكلفة ا�صت�صافة الالجئني ال�صوريني بحجم الدعم 

دليل  وخري  الكايف،  بالقدر  يكن  مل  الدعم  اأن  جند  املانحة،  الدول  من  احلكومة  تلقته  الذي 

على ذلك ارتفاع العجز يف ميزانية احلكومة وانخفا�ض م�صتوى اخلدمات احلكومية املقدمة، 

وخا�صة يف املناطق التي تركز فيها وجود ال�صوريني.
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حمافظات  ت�صت�صيف  حيث  و�صماله،  الأردن  و�صط  يف  ال�صوريني  الالجئني  غالبية  وي�صتقر 

70% من الالجئني ال�صوريني يف الأردن. ويناف�ض الالجئون  العا�صمة واإربد واملفرق حوايل 

الفئات ال�صكانية ال�صعيفة يف الأردن على املوارد ال�صحيحة وفر�ض العمل والرعاية ال�صحية 

تعزيز  ت�صتطيع  ل  ميزانيتها،  يف  عجوزات  من  تعاين  التي  احلكومة  ولعل  والتعليم.  واملاأوى 

النفايات  واإدارة  والتعليم  ال�صحية  الرعاية  مثل  الأ�صا�صية  اخلدمات  توفري  على  قدرتها 

جودة  تدهور  اإلى  ذلك  اأدى  وقد  ال�صوريني.  الالجئني  اأزمة  من  ت�صّررًا  الأكرث  البلديات  يف 

للتعامل مع الأزمة  اأطلقت خططًا  التي  اخلدمات، و�صكل هذا حتديًا �صيا�صيًا كبريًا للحكومة 

ال�صورية، ومنها: 

اأ�صدرت وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف عام   :2016-2014 خطة ال�صمود الوطني   -

التي فر�صها  2014 تقريرًا حمل هذا ال�صم، وت�صمن ت�صورًا لكيفية مواجهة التحديات 

اللجوء ال�صوري على الو�صع العام يف الأردن، كان من بينها كيفية التعامل مع اإجهاد البنية 

التحتية للخدمات، وخا�صة املدار�ض وامل�صت�صفيات وال�صرف ال�صحي ونظام املياه.

2016-2018: بّينت الوثيقة اأنها تهدف اإلى  خطة ال�صتجابة لالأزمة ال�صورية لالأعوام   -

اللجوء  يفر�صها  التي  التحديات  ملواجهة  �صاملة  واجتماعية  اقت�صادية  �صيا�صة  و�صع 

ال�صوري يف الأردن. وتهدف اخلطة اإلى �صمان النتقال من مرحلة الطوارئ يف التعامل مع 

لجئي احلرب القادمني، اإلى مرحلة التعايف من اآثار اللجوء الكبرية على ال�صاحة الأردنية، 

ومن ثم النتقال بعد ذلك اإلى مرحلة �صمان التنمية امل�صتدامة على املدى البعيد وحتقيق 

املرونة يف التعامل مع املعطيات. وكل ذلك حتت مظلة الدعم والتعاون الدويل.

�صنوات،  2018-2020: هي خطة مدتها ثالث  لالأعوام  ال�صورية  لالأزمة  ا�صتجابة  خطة   -

لدى  ال�صعف  اأوجه  احتياجات  تلبية  اإلى  خاللها  من  وت�صعى  موؤخرًا،  احلكومة  اأطلقتها 

الأزمة.  من  املت�صررة  الأردنية  واملوؤ�ص�صات  واملجتمعات  والأفراد  ال�صوريني  الالجئني 

املختلفة  القطاعات  خطط  وتوّحد  ال�شعف،  لنقاط  �شامل  تقييم  على  اخلطة  وت�شتمل 

لال�صتجابة لالأزمة ال�صورية يف خطة واحدة، كما تدمج القرارات احلكومية القت�صادية 

اإلى  اإ�صافة  اإلخ يف هذه اخلطة،  والتعليم..  العي�ض  �صبل  ب�صاأن ق�صايا تعزيز  وال�صيا�صية 

التي  الوحيدة  الوطنية  الوثيقة  مبثابة  اخلطة  هذه  الأردنية  احلكومة  اعتربت  ذلك 

يتم من خاللها تقدمي املنح الدولية، وحددت الوثيقة الحتياجات التمويلية للقطاعات 

دينار  مليار   5.1 مبقدار  القادمة  الثالث  ال�صنوات  خالل  ال�صوري  اللجوء  باأزمة  املتاأثرة 

اأردين، ومتّثل هذه القيمة الأثر املتوقع لتكاليف ا�صت�صافة الالجئني ال�صوريني لل�صنوات 

الثالثة. ويبني اجلدول رقم )4( املوازنة مف�صلة بح�صب القطاعات. 
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اجلدول رقم )4(: ميزانية خطة ال�صتجابة لالأزمة ال�صورية )مليون دينار(
املجموع 2020 2019 2018 القطاع

815 274 308 233 التعليم
122 33 35 55 الطاقة

13 2 5 6 البيئة
424 140 145 139 الأمن الغذائي
366 93 153 120 ال�صحة

34 10 10 14 الق�صاء
167 39 50 79 �صبل العي�ض
135 37 48 50 املجال�ض البلدية 

56 20 18 17 امل�صاكن 
596 160 187 249 احلماية الجتماعية

35 12 13 10 املوا�صالت
463 147 166 151 املياه

2 1 1 1 الإدارة والتن�صيق
3226 965 1139 1122 جمموع 

1958 668 651 638
الدعم، الأمن، خ�صارة الدخل، اإهالك 

البنية التحتية
5184 1633 1790 1761 املبلغ الإجمايل

Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2018-2020 :امل�صدر

اأبرز الآثار القت�صادية والجتماعية لأزمة الالجئني ال�صوريني على القت�صاد الأردين: 

قطاع التعليم احلكومي: اإن التحدي املتمثل يف حت�صني جودة التعليم يف الأردن وحتقيق   -

األف لجئ �صوري م�صجل يف   212 اأكرث من  اأكرث تناف�صية، قد تراجع ب�صبب تدفق  نتائج 

126,127 طالبًا وطالبة م�صجلني يف املدار�ض الأردنية  �صن الدرا�صة )6-17 �صنة(، منهم 

ال�صباح وبعد  الفرتتني يف  209 مدار�ض نظام  2017/2016. حيث طبقت  الدرا�صي  للعام 

الظهر ل�صتيعاب حجم الطلبة الذي يفوق اإمكانيات املدار�ض. كما انعك�ض ذلك اأي�صًا على 

اكتظاظ ال�صفوف الدرا�صية، ما اأدى اإلى تراجع جودة التعليم. وقّدرت درا�صات اأن الأثر 

النقدي املبا�صر التي تتحمله احلكومة من جراء ا�صت�صافة الالجئني يقدر بحوايل 14.2 

مليون دينار بال�صايف لعام 2012)1(.

على  ال�صوريني  الالجئني  لأزمة  والجتماعية  القت�صادية  الآثار  والجتماعي،  القت�صادي  املجل�ض   )1(
القت�صاد الأردين، 2014.
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اأثر كبري على اإجراءات تقدمي  اإن تدّفق الالجئني ال�صوريني كان له  الرعاية ال�صحية:   -

اأن�صاأ الأردن �صبكة قوية من مراكز الرعاية  الرعاية ال�صحية يف الأردن. فقبل الأزمة، 

ال�صحية الأولية، مدعومة مبرافق رعاية ثانوية وفرعية، لتوفري الو�صول اإلى اخلدمات 

تدفق  ومع  اإقامتهم،  اأماكن  من  كيلومرتات   10 م�صافة  �صمن  جميعًا  للمواطنني  ال�صحية 

الالجئني ال�صوريني، واجهت هذه املراكز اأعدادًا من املر�صى تفوق طاقتها على الحتمال، 

امل�صار  على  تبقى  كي  احلكومة  جهود  تراجع  اإلى  اأّدى  ما  واللقاحات،  الأدوية  يف  ونق�صًا 

ال�صحيح وحتقق الأهداف التنموية للقطاع ال�صحي. وي�صري اجلدول رقم )5( اإلى تراجع 

املوؤ�صرات ال�صحية بعد اأزمة اللجوء ال�صوري.

اجلدول رقم )5(: املوؤ�صرات ال�صحية يف الأردن قبل اأزمة اللجوء ال�صوري وبعدها

امل�صدر: املجل�ض ال�صحي العايل، الإ�صرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�صحي يف الأردن، 2016 - 2020.

ومن جانب اآخر تعّر�ض نظام الرعاية ال�صحية الأردين اإلى ال�صغط من حيث املوارد املالية 

والقدرة على تقدمي اخلدمات. ووفقًا لوزارة ال�صحة، ازداد عدد زيارات املر�صى اخلارجيني 

ال�صوريني اإلى مراكز الرعاية ال�صحية الأولية، وازداد عدد من اأُدخل من الالجئني ال�صوريني 

اإلى امل�صت�صفيات احلكومية، الأمر الذي تطلب توجه الأردنيني وب�صورة متزايدة اإلى املراكز 

اأي�صًا عودة  الأردن  �صهد  العالج، كما  لتلقي  اأكرث بكثري  نفقات  وامل�صت�صفيات اخلا�صة وحتمل 

الأطفال واحل�صبة.  و�صلل  ال�صّل  �صابقًا، مثل  الق�صاء عليها  التي مت  املعدية  الأمرا�ض  ظهور 

وقد كان توفري اللقاحات لل�صوريني اإحدى اأكرث مهمات ال�صحة العامة اأهميًة يف الأردن، وهي 
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مة اإلى الالجئني ال�صوريني.  من اأغلى اخلدمات املقدَّ

وقد اأّدى كل ذلك ال�صغط على نظام الرعاية ال�صحية يف الأردن، اإلى تقييد اخلدمات املتاحة 

يف  ال�صوريني  لالجئني  املجانية  الطبية  اخلدمات  احلكومة  األغت  حيث  ال�صوريني،  لالجئني 

ت�صرين الثاين 2014، ب�صبب ُثَقل الأعباء املالية التي تفوق طاقتها. وكما هو مبني يف الك�صف 

رقم )12( فاإن ميزانية وزارة ال�صحة ت�صخمت لت�صل اإلى م�صتويات عالية.

الك�صف رقم )12(: ميزانية وزارة ال�صحة، الأردن

امل�صدر: وزارة ال�صحة، البيانات املالية، اأعداد خمتلفة.

الطاقة واملياه: ي�شنف الأردن من بني اأكرث بلدان العامل ندرة يف املياه، وقد ازدادت نقاط   -

ال�صعف يف املياه وال�صرف ال�صحي ب�صبب اأزمة الالجئني، ل �صيما يف ال�صمال والو�صط يف 

الأردن. حيث ازداد الطلب على املياه بن�صبة 40% يف املحافظات ال�صمالية بني عامي 2011 

و2014، كما ُخّف�ض تواتر اإمدادات املياه يف بع�ض املواقع من مرة يف الأ�صبوع اإلى مرة كل 

اأربعة اأ�صابيع، ما اأدى اإلى انخفا�ض ن�صيب الفرد اليومي بن�صبة 50%. وبح�صب تقديرات 

�صنويًا)2(.  دينار   440 حوايل  املياه  قطاع  يكلف  �صوري  لجئ  كل  فاإن  والري،  املياه  وزارة 

هذا ون�صت خطة ال�صتجابة ملتطلبات اللجوء ال�صوري يف الأردن على اإن�صاء �صبكتي مياه 

و�صرف �صحي يف خميم الزعرتي، لل�صيطرة على ارتفاع تكاليف توفري املياه عرب ال�صهاريج، 

ومعاجلة املياه العادمة عرب �صهاريج الن�صح واإن�صاء حمطة تنقية. 

)2(  وزارة املياه والري، قطاع املياه حقائق واأرقام، 2013.
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من   %95 من  اأكرث  ي�صتورد  حيث  للطاقة،  منتج  غري  بلد  الأردن  يعد  الطاقة:  قطاع   -

زيادة  اإلى  الالجئني  عدد  ارتفاع  ب�صبب  ال�صكان  عدد  يف  الزيادة  اأدت  وقد  احتياجاته. 

توفري  على  للحفاظ  اأي�صا  ولكن  املحلي،  لال�صتهالك  فقط  لي�ض  الطاقة،  اإلى  احلاجة 

من  الأولى  اخلم�ض  ال�صنوات  خالل  اأنه  ويقدر  واملياه.  وال�صحة  التعليم  مثل  اخلدمات، 

والكهرباء  النفطية  للم�صتقات  احلكومية  دعم  اإجمايل  بلغ  قد   ،)2015-2011( الأزمة 

عامي  بني  كبريًا  ارتفاعًا  الكهرباء  ا�صتهالك  و�صهد  اأردين)3(.  دينار  مليار  خم�صة  حوايل 

 370 17% من  34%، كما ارتفع ا�صتهالك الغاز امل�صال بن�صبة  2011 و2016 بلغت ن�صبته 

األف طن يف عام 2011 اإلى 433 األف طن يف عام 2016. 

تاأثري  لالجئني  كان  املخيمات،  خارج  يعي�صون  ال�صوريني  من  كبريًا  عددًا  اأن  مبا  امل�صاكن:   -

الأردن و�صط  ال�صوريني  الالجئني  اأزمة  اكت�صحت  الأردنية، فقد  الإ�صكان  �صوق  كبري على 

نق�ض مزمن يف اإ�صكان ذوي الدخل املنخف�ض، واأّدت زيادة الطلب على ال�صكن الذي ن�ّصطه 

ال�صوريون، اإلى ارتفاع اأ�صعار الإيجارات يف املحافظات ال�صمالية، ففي املدينتني اللتني ا�صتقر 

فيهما الالجئون ال�صوريون ب�صورة كبرية )املفرق والرمثا(، ارتفعت بع�ض اأ�صعار الإيجارات 

اإلى �صتة اأ�صعاف معّدلتها قبل الأزمة، يف حني ت�صاعف متو�صط اأ�صعار الإيجارات ثالث 

مرات تقريبًا. 

اإدارة النفايات: ت�صّكل اإدارة النفايات حتّديًا كبريًا يف العديد من البلديات الأردنية. وقد   -

340 طّنًا يوميًا. يف مدينة  ال�صلبة بواقع  النفايات  ال�صوريني حجم  زاد تدّفق الالجئني 

60 طّنًا اإ�صافيًا من النفايات يوميًا)4(. وقّدرت  املفرق وحدها، �صاهم الالجئون تقريبًا بـ 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( التكلفة املالية الإجمالية الناجمة عن 

عام  يف  دولر  مليون   25.4 بحواإلى  البلدية  للمجال�ض  بالن�صبة  ال�صوريني  الالجئني  اأزمة 

2013، و33 مليون دولر يف عام 2014 )5(.

3.  Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2018-2020.
4.  UNDP, Municipal Needs Assessment Report: Mitigating the Impact of the Syrian Refugee 

Crisis on Jordanian Vulnerable Host Communities (Jordan: UNDP, 2014).
5.  32 7 United States Agency for International Development, The Fiscal Impact of the Syrian 

Refugee Crisis on Jordan, (Amman: USAID, January 5, 2014)
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ثالثاً: تأثر القطاع الخارجي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

اأ- تاأثر القطاع اخلارجي بتداعيات الأزمة املالية العاملية
الأعوام  مع  مقارنة  موؤ�صراته  معظم  يف  ايجابيًا  اأداء   2009 عام  يف  اخلارجي  القطاع  �صهد 

ال�صابقة، فقد اأظهرت موؤ�صرات ميزان املدفوعات تقل�ض عجز احل�صاب اجلاري ب�صورة ملمو�صة، 

احل�صاب  اأظهر  حني  يف  اخلدمات،  ميزان  وفر  وحت�صن  امل�صتوردات  قيمة  برتاجع  مدفوعًا 

الراأ�صمايل واملايل تراجعًا يف �صايف التدفقات الواردة للمملكة مقارنة مب�صتواه امل�صجل خالل 

عام 2008 وذلك حتت تاأثري تداعيات الأزمة املالية العاملية.

1. العجز يف احل�صاب اجلاري

�صهد العجز يف احل�صاب اجلاري حت�صنًا، حيث انخف�ض من 1.546 مليار دينار خالل عام 2008 

2009 )5.5% من  899.8 مليون دينار خالل عام  اإلى  )10.3% من الناجت املحلي الإجمايل( 

امليزان  عجز  تراجع  نتيجة  رئي�صي  ب�صكل  النخفا�ض  هذا  وجاء  الإجمايل(.  املحلي  الناجت 

بلغ  بعجز  مقارنة  دينار،  مليار   4.354 اإلى  لي�صل   %14.4 بن�صبة   2009 عام  خالل  التجاري 

5.084 مليار دينار خالل عام 2008 ب�صبب انخفا�ض فاتورة الطاقة امل�صتوردة، والتي جنمت 

عن انخفا�ض اأ�صعار النفط يف �صوء تبعات انخفا�ض النمو القت�صادي يف العامل نتيجة الأزمة 

املالية العاملية وما تبعها من اأزمات.

ال�صكل رقم )13(: العجز يف احل�صاب اجلاري )مليون دينار(

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.
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2.  تراجع تدفق ال�صتثمارات الأجنبية اإلى الأردن

تاأثر حجم ال�صتثمار الأجنبي يف الأردن بالعديد من ال�صدمات اخلارجية، بدءًا من تداعيات 

الأزمة املالية العاملية، حيث انخف�ض تدفق ال�صتثمارات الأجنبية من ملياري دينار يف عام 

من  الرغم  على  امل�صتوى  هذا  عند  ليبقى   ،2010 عام  يف  دينار  مليار   1.2 حوايل  اإلى   2010

اإل  الأجانب،  للم�صتثمرين  الأردن  مينحها  التي  ال�صريبية  والإعفاءات  املحفزة  الإجراءات 

اأنه ب�صبب الظروف اجليو �صيا�صية، وتراجع اأو�صاع اقت�صادات دول اخلليج، واإغالق احلدود 

مع �صوريا، مل تنُم ال�صتثمارات الجنبية بال�صكل الذي عّول عليه الأردن. وقد �صاهم هذا 

نف�صها  بالوترية  التدفقات  م�صتوى  ا�صتمر  فلو  القت�صادي،  النمو  م�صرية  عرقلة  يف  الرتاجع 

قبل الأزمة املالية العاملية حلقق القت�صاد الأردين حت�صنًا يف النمو.

ال�صكل رقم )14(: حجم ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر )مليون دينار(

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.

ب- تاأثر القطاع اخلارجي بالأو�صاع القت�صادية يف دول اخلليج
العربي  اخلليج  منطقة  يف  القت�صادية  الأو�صاع  لرتاجع  ال�صلبية  الرتدادات  انعك�صت 

وخ�صو�صًا يف اأعقاب انخفا�ض اأ�صعار النفط، وتداعيات احلرب على اليمن، ف�صاًل عن القرارات 

انعك�صت  قطر،  مع  ال�صيا�صية  واملقاطعة  ال�صعودية،  اتخذتها  التي  الإ�صالحية  القت�صادية 

القت�صاديني  ال�صركاء  اأهم  من  العربي  اخلليج  دول  تعترب  حيث  الأردين،  القت�صاد  على 

الأردنيني  املغرتبني  غالبية  اأن  اإلى  اإ�صافة  وال�صتثمارية،  التجارية  الناحيتني  من  لالأردن 

يعملون يف تلك البلدان، وت�صكل حتويالتهم املالية اإلى الأردن اأحد الروافد املهمة لالقت�صاد، 
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ولقد بداأت الأيدي العاملة الأردنية تتاأثر بتلك بالأو�صاع، من حيث ت�صريح بع�ض العاملني 

الرواتب  ت�صديد  يف  والتاأخر  بع�صهم،  رواتب  وتخفي�ض  اخلا�صة،  ال�صركات  لدى  وبخا�صة 

ال�صهرية للبع�ض الآخر، وقد انعك�ض ذلك ب�صكل كبري يف حجم حوالت املغرتبني الأردنيني يف 

اخلارج، والتي �صهدت تباطوؤًا وتراجعًا يف بع�ض الأوقات. وي�صري ال�صكل رقم )15( اإلى معدل 

1.2، و4.2، و2.4 على  2009، و2011، و2016 بن�صب  منو �صالب حلوالت العاملني يف الأعوام 

التوايل، ومنوها مبعدلت متباطئة عن املعدلت التي �صجلتها خالل الفرتة من عام 2001 اإلى 

عام 2008.

ال�صكل رقم )15(: معدلت منو حوالت العاملني الأردنيني

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.

حجم  يقدر  حيث  قطر،  ومقاطعة  اخلليجية  بالأزمة  �صلبيًا  الأردين  القت�صاد  تاأثر  كما 

التبادل التجاري بني قطر والأردن بحوايل 400 مليون دولر �صنويًا، ومييل امليزان التجاري 

اأ�صولها  يف  وكيميائية  معدنية  اإنتاج  مدخالت  اململكة  منها  ت�صتورد  التي  قطر  �صالح  اإلى 

النفطية، وبالتايل فاإن امل�صانع الأردنية حتتاج اإلى وقت للبحث عن بدائل للمدخالت املعدنية 

 200 والكيميائية القادمة من قطر. وي�صتورد الأردن من قطر مواد معدنية ونفطية بقيمة 

مليون دولر �صنويًا، ولدائن بال�صتيكية بقيمة 26.5 مليون دولر، وتعد هذه امل�صتوردات مهمة 

يف مدخالت الإنتاج. 

وفواكه  خ�صراوات  من  نباتية  منتجات  �صنويًا  رئي�صي  ب�صكل  قطر  اإلى  الأردن  وُي�صّدر  هذا، 

بقيمة 80 مليون دولر، واأجهزة كهربائية بقيمة 21 مليون دولر، ومواد كيميائية )دهانات 

وباملجمل  دولر،  ماليني   10 بقيمة  حيوانية  ومنتجات  دولر،  مليون   15 بقيمة  ومنظفات( 
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تراجعت ال�صادرات الأردنية التي كانت ت�صل اإلى قطر برًا عرب ال�صعودية بن�صبة ت�صل اإلى 

75%. كما اأ�صبحت ال�صادرات الأردنية ت�صل اإلى قطر عرب اجلو والذي يعترب مرتفع التكلفة 

مقارنة بالنقل الربي.

ال�صفارة  لإح�صائية  وفقًا  �صخ�ض،  األف   40 نحو  قطر  يف  الأردنية  العمالة  عدد  ويبلغ  هذا، 

خف�ض  الأردن  قرار  بعد  العمالة  هذه  م�صتقبل  حول  املخاوف  يثري  ما  الدوحة،  يف  الأردنية 

الدول  من  املقيمني  طماأنت  القطرية  ال�صلطات  اأن  اإل  البلدين،  بني  الدبلوما�صي  التمثيل 

املقاطعة لها باأن ذلك لن يوؤثر عليهم، لكن حالة القلق والرتقب ما زالت م�صتمرة بني �صفوف 

العمالة.

ت- تاأّثر التجارة الأردنية بحجم التجارة العاملية
احلرة  التجارة  اتفاقية  اأهمها  من  العامل،  مع  التجارية  التفاقيات  من  العديد  الأردن  وّقع 

مع منظمة التجارة العاملية يف عام 2000، والتي جنى منها العديد من الفوائد، حيث �صاهمت 

القدرات  من  وعّززت  اخلارجية،  التجارة  حجم  من  و�صاعفت  جديدة،  ا�صتثمارات  بتدفق 

 )16( رقم  ال�صكل  من  فيالحظ  املوؤهلة،  ال�صناعية  املناطق  وخا�صة  والتناف�صية  ال�صناعية 

اأن  2000 و2006، غري  الفرتة ما بني عامي  ال�صادرات الأردنية ب�صكل كبري يف  ارتفاع حجم 

الظروف غري املواتية يف العامل نتيجة عدة اأزمات مالية واقت�صادية متتالية اأدت اإلى تراجع 

زخم النمو يف حجم التجارة، وبات الأردن اأمام خيار مراجعة العديد من التفاقيات التجارية 

ومدى ال�صتفادة منها، وخا�صة يف �صوء التزام الأردن العميق يف كثري من البنود.

ويالَحظ من ال�صكل رقم )16( اأن عام 2009 �صهد انخفا�صًا كبريًا يف حجم ال�صادرات الأردنية 

نتيجة انخفا�ض حجم التجارة العاملية، وبالتايل انخفا�ض الطلب على ال�صادرات الأردنية، 

يف  النفط  اأ�صعار  انخفا�ض  اأدى  حيث  الأردنية،  ال�صادرات  لقيمة  ال�صعري  التاأثري  عن  ف�صاًل 

2009 اإلى انخفا�ض قيمة �صادرات الفو�صفات والبوتا�ض. كما يالحظ من ال�صكل امل�صار  عام 

اإليه تراجع �صادرات الأردن ب�صكل كبري عام 2015 نتيجة الظروف اجليو�صيا�صية وما تبعها 

من اإغالق املعابر التجارية مع دول اجلوار. ويعاين الأردن خالل ال�صنوات الأخرية من عدم 

قدرته على خلق فر�ض ت�صديرية كبرية من خالل البحث عن �صركاء جتاريني جدد واأ�صواق 

غري تقليدية لتن�صيط حجم ال�صادرات الأردنية.
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ال�صكل رقم )16(: معدلت منو ال�صادرات الأردنية مقابل منو حجم التجارة العاملية )%(

امل�صدر: �صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير اآفاق القت�صاد العاملي، 2018.

ال�صركاء  اأو�صاع  على  املواتية  غري  العاملية  القت�صادية  الظروف  اأّثرت  اآخر،  جانب  من 

ومن  النفط،  اأ�صعار  بانخفا�ض  تاأثرت  والتي  اخلليج،  دول  مقدمتها  ويف  لالأردن،  التجاريني 

جانب اآخر دخولها يف حرب مع اليمن، الأمر الذي انعك�ض على انخفا�ض الطلب على ال�صادرات 

الأردنية.

ث- الآثار املرتتبة على اإغالق احلدود على التجارة البينية مع دول اجلوار
التي تع�صف به، وذلك  التحديات  اإلى جمموعة   مّر القت�صاد الأردين بتحٍد جديد ي�صاف 

نتيجة الظروف اجليو�صيا�صية واحلروب التي ت�صهدها املنطقة العربية، ل �صيما دول اجلوار، 

حيث اأن اإغالق معربي التجارة اخلارجية مع كل من �صوريا والعراق يف منت�صف عام 2015 اإلى 

اإذ ُتعّد الأ�صواق العراقية وال�صورية من بني  الآن، �صكل عبئًا ثقياًل على القت�صاد الأردين، 

اأهم ال�صركاء التجاريني للمملكة، ومتثل ال�صريان الرئي�صي لبع�ض ال�صناعات. فبعد اأن �صيطر 

تنظيم »داع�ض« على مناطق ح�صا�صة يف العراق و�صوريا، ف�صاًل عن �صيطرة ف�صائل اأخرى يف 

اإذ توقفت م�صتوردات الأردن ب�صكل كامل من  �صوريا، تاأثرت التجارة اخلارجية ب�صكل كبري، 

العراق، والتي تتكون يف غالبيتها من النفط الذي كان الأردن ياأخذه باأ�صعار تف�صيلية، كذلك 

انخف�صت ال�صادرات الوطنية واملعاد ت�صديره )جتارة الرتانزيت( ب�صكل كبري. 



56

ومن جانب اآخر اأ�صبحت التجارة مع البلدين تعتمد على بع�ض الو�صائل الأخرى غري الربية، 

وذلك من خالل الطرق البحرية والطرق البديلة عن طريق الكويت وال�صعودية، والتبادل بني 

ال�صاحنات عرب املناطق احلدودية الفا�صلة، ما رفع من تكاليف الت�صدير وال�صترياد. كما اأّثر 

ذلك ب�صكل مبا�صر على تناف�صية �صادرات الأردن مقابل دول اأخرى يف املجال نف�صه، وبالرغم 

من �صيطرة اجلي�ض العراقي على املناطق احل�صا�صة التي كان ي�صيطر عليها »داع�ض« وخا�صة 

احلدودية منها يف منت�صف عام 2017، اإل اأن حركة احلدود مل تعد اإلى و�صعها الطبيعي بعد.

وت�صري اأرقام التجارة اخلارجية اإلى اأن اإجمايل التجارة اخلارجية من �صادرات وم�صتوردات، 

تاأثرت ب�صكل �صلبي ب�صبب الإغالقات احلدودية، هذا ف�صاًل عن ارتفاع تكاليف اجلزء املتبقي 

الأردن  جتارة  �صهدت  اآخر  جانب  ومن  البديلة،  الطرق  ا�صتخدام  ب�صبب  وذلك  التجارة  من 

العراقية  احلدود  خالل  من  املبا�صر  غري  الت�صال  ذات  وتركيا  لبنان  من  كل  مع  انخفا�صًا 

وال�صورية، ومن اجلدير ذكره اأن الأرا�صي ال�صورية والعراقية تعترب اأي�صًا ممرًا لبع�ض ال�صلع 

اإلى الأ�صواق الأوروبية. 

اأثر اإغالق املعابر احلدودية على التجارة اخلارجية:

وحترير  القت�صادي  النفتاح  اأ�ص�ض  على  مبنية  جتارية  �صيا�صات  الأردن  انتهج  تاريخيًا، 

اتفاقيات  خالل  فمن  اجلوار،  دول  مع  والتجارية  القت�صادية  عالقاته  عّزز  ما  التجارة، 

بدور  قامت  التي  ال�صتثمارات  من  العديد  ا�صتقطب  والثنائية،  العاملية  احلرة  التجارة 

اأهميتها  اإلى  اإ�صافة  الت�صدير،  نحو  وتوجيهها  ال�صلعية،  املنتجات  نوعية  حت�صني  يف  اإيجابي 

اأ�صواق جديدة، وت�صهيل  يف حت�صني بيئة الأعمال وتو�صيع قاعدة ال�صركاء التجاريني وفتح 

دخول ال�صادرات الأردنية لهذه الأ�صواق. وكان من بني الأ�صواق امل�صتهدفة الأ�صواق ال�صورية 

والعراقية وذلك لعتبارات اأخرى منها اأنها ممر لن�صياب الب�صائع بني الأردن ودول اأخرى يف 

اأوروبا.

ولكن بعد �شقوط مناطق ح�شا�شة يف العراق يف يد تنظيم »داع�ض«، و�شيطرة املعار�شة ال�شورية 

على املناطق احلدودية مع الأردن، اأ�صبح هنالك ح�صار اقت�صادي على الأردن باإغالق منفذين 

ا�صتعرا�ض  وتاليًا  كبري.  ب�صكل  اخلارجية  التجارة  تاأثرت  لذلك  ونتيجة  ل�صادراته،  برّيني 

لأبرز الآثار على عدد من موؤ�صرات التجارة: 
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1. الأثر على حجم التجارة اخلارجية الكلية

اأثرت اإغالقات احلدود مع العراق و�صوريا على حجم التجارة الكلية )�صادرات وم�صتوردات( 

ب�صكل مبا�صر مع البلدين وب�صكل غري مبا�صر مع كل من تركيا ولبنان والدول الأوروبية، حيث 

مبني  هو  كما  العامة،  الإح�صاءات  دائرة  عن  ال�صادرة  اخلارجية  التجارة  اإح�صاءات  ت�صري 

انخف�ض  الدول  التجارة اخلارجية مع تلك  اأن حجم  اإلى  يف اجلدولني رقم )6( ورقم )7(، 

2017 بانخفا�ض بلغ  1.2 مليار يف عام  اإلى حوايل   2013 2.4 مليار دينار يف عام  من حوايل 

50%، وجاء ذلك يف جزء منه نتيجة تزايد حدة الإغالقات  1.2 مليار دينار، اأي ما ن�صبته 
احلدودية. 

2011، مع  ومبقارنة حجم التجارة اخلارجية بني الأردن و�صوريا قبل الأزمة ال�صورية عام 

عام 2017، يظهر تراجع حجم التجارة الأردنية من 472 مليون دينار عام 2011، عام اندلع 

80%. ولقد انخف�ض حجم  2017 بن�صبة تراجع  94 مليون دينار عام  اإلى  الأزمة ال�صورية، 

التجارة مع �صوريا مبقدار 25 مليون دينار بن�صبة 9% خالل عام 2014. ويف عام 2015، �صّجل 

انخفا�ض التجارة اخلارجية مع �صوريا ما قيمته 101مليون دينار، اأي ما ن�صبته 38%. وا�صتمر 

النخفا�ض يف عام 2016، حيث بلغت قيمة النخفا�ض مقارنة بالعام ال�صابق 61 مليون دينار 

بن�صبة %37.

اجلدول رقم )6(: حجم التجارة الكلّية )مليون دينار(

20102011201220132014201520162017ال�صنة

967108210991240916548359385العراق
44947232729226716610594�صوريا
240319306225184167166155لبنان
441463663612725610539556تركيا

20972337239523692093149011691190املجموع

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

اأهم ال�صركاء التجاريني لالأردن، فقد  ُيعّد من  اأما حجم التجارة اخلارجية مع العراق الذي 

�صهد انتكا�صة كبرية، اإذ بلغ انخفا�صها 26% خالل عام 2014 لتبلغ 916 مليون دينار مقابل 

369 مليون دينار  2015 فقد تراجعت مبقدار  اأما يف عام   .2013 1240 مليون دينار يف عام 

بن�صبة تراجع 40%. وا�صتمر النخفا�ض يف عام 2016 مبقدار 188 مليون دينار بن�صبة تراجع 



58

اأقل من �صابقتها وهي 34%، وجاء ذلك ب�صكل رئي�صي ب�صبب الإغالق �صبه النهائي للحدود مع 

العراق لتبقى التعامالت التجارية من خالل الطرق البديلة عن طريق اجلو والبحر وتبادل 

ب�صكل  حت�صنت  ثم  والعراق،  الأردن  بني  الفا�صلة  املناطق  داخل  الب�صائع  ال�صاحنات  بع�ض 

طفيف يف عام 2017 لت�صل اإلى 385 مليون دينار اأي ما ن�صبته 7%. ويبني اجلدول رقم )7( 

2017، ما ن�صبته   -  2011 العام قد بلغ للفرتة  الكلية باملتو�صط  التغري يف حجم التجارة  اأن 

انخف�ض  مع تركيا، وقد  لبنان و%5  مع  �صوريا، و)-%4(  مع  العراق، و)-%19(  مع   )%9-(

املتو�صط العام حلجم التجارة الكلية بني الأردن وهذه الدول خالل الفرتة ما بني عام 2011 

لغاية عام 2017 بن�صبة %7.

اجلدول رقم )7(: التغري الن�صبي يف حجم التجارة الكلية )%(

2011201220132014201520162017ال�صنة
متو�صط 

الفرتة

-79-34-40-1221326العراق

-19-10-37-38-9-11-531�صوريا

-4-6-1-9-18-26-334لبنان

35-12-1816-5438تركيا

-27-22-29-12-1121املجموع

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

2. الآثار على حجم ال�صادرات الكلية

يف ما يخ�ض ال�صادرات الكلية )الوطنية واملعاد ت�صديره(، فقد انخف�صت اإلى كل من العراق 

البلدان.  بها  مّر  التي  ال�صيئة  الأو�صاع  ب�صبب  2015، وذلك  40% خالل عام  بن�صبة  و�صوريا 

وت�صري اأرقام التجارة ال�صادرة عن دائر الإح�صاءات العامة اأن ال�صادرات الكلية قد انخف�صت 

2011، كما هو مبني يف اجلدول  204 ماليني دينار يف عام  اإلى �صوريا من  منذ بداية الأزمة 

رقم )8(، اإلى 47 مليون دينار يف عام 2017، هذا ويذكر اأن حجم ال�صادرات قد �صهد ارتفاعًا 

يف عام 2014 مع �صوريا حيث و�صلت ن�صبة الرتفاع اإلى 42%. اأما حجم ال�صادرات الكلية مع 

العراق فيالحظ انخفا�صه من 862 عام 2011 اإلى 357 مليون دينار عام 2016 بن�صبة %59، 

حيث كان يف اأدنى اأو�صاعه خالل الفرتة ما بني عامي 2011 و2017. 
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اجلدول رقم )8(: حجم ال�صادرات الكلية )مليون دينار(
ال�صنة

20102011201220132014201520162017
البلد

801862868987912547357384العراق
182204156108159944147�صوريا
1642382091091019299102لبنان
44709473121736772تركيا

1,1911,3741,3271,2781,293806564605املجموع

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

اإن تراجع ن�شاط التجارة اخلارجية وال�شادرات على وجه اخل�شو�ض، انعك�ض ب�شكل مبا�شر 

الن�شب  النمو القت�شادي دون  الن�شاط ال�شتثماري الأردين، حيث انخف�شت م�شتويات  على 

امل�صاكل  العديد من  الذي يعاين من  ال�صناعي  القطاع  انعك�ض على  املتوقعة وامل�صتهدفة، كما 

لي�صيف عبئًا جديدًا اأّثر على الرقم القيا�صي لكميات الإنتاج ال�صناعي. كذلك انعك�صت هذه 

التاأثريات على امل�شتثمرين من حيث الرتيث والتخوف من ممار�شة اأي ن�شاط جتاري من خالل 

ال�صورية  الأحداث  فيها  �صهدت  التي  الفرتة  خالل  خ�صو�صًا  والعراقية،  ال�صورية  الأرا�صي 

العراقية ت�شعيدًا، وذلك ب�شبب زيادة العمليات الع�شكرية وتنامي ن�شاط الع�شابات وخطف 

ال�صيارات وال�صاحنات والأ�صخا�ض للم�صاومة على اإطالق �صراحهم كتجارة جديدة. 

وبالنظر اإلى اجلدول رقم )9( الذي يبني التغري الن�صبي يف حجم ال�صادرات الأردنية الكلية، 

فقد �صّجل جمموع املتو�صط العام للتغري الن�صبي يف حجم ال�صادرات الكلية مع كل من العراق 

التجارية ولو  الظروف  الرغم من حت�صن  7%، على  بن�صبة  انخفا�صًا  و�صوريا ولبنان وتركيا 

ب�صكل طفيف، 
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اجلدول رقم )9(: التغري الن�صبي يف حجم ال�صادرات الكلية )%(

ال�صنة
2011201220132014201520162017

متو�صط 
الفرتة البلد

-107-34-40-81148العراق

-38-56-4740-2331-12�صوريا

-1-813-9-7-1348-45لبنان

019-8-654-613522تركيا

-47-30-137-4-153املجموع

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

3. الآثار على حجم ال�صادرات الوطنية

تعّد ال�صوق العراقية من اأهم الوجهات الت�صديرية العربية، حيث �صكلت ال�صادرات الأردنية 

الوطنية  ال�صادرات  اإجمايل  من   %15 ن�صبته  ما   2014-2010 الفرتة  خالل  العراق  اإلى 

 2016 بالنخفا�ض يف عامي  بداأت  بعد ذلك   ،2015 18% يف عام  اإلى  ارتفعت  ثم  الأردنية، 

ال�صادرات  اأن  اإلى  اخلارجية  التجارة  اأرقام  وت�صري   .%8 ن�صبته  ما  اإلى  و�صلت  حتى  و2017 

النخفا�ض  يف  وا�صتمّرت   ،2014 عام  خالل   %6 بن�صبة  انخف�صت  قد  العراق  اإلى  الوطنية 

ب�صكل كبري لت�صل اإلى 41% يف عام 2015، و32% عام 2016. ثم عادت لرتتفع يف عام 2017 

معرب  على  »داع�ض«  ع�صابة  �صيطرة  ب�صبب  ذلك  وجاء  �صبقه.  الذي  العام  عن   %10 بن�صبة 

اأدى اإلى �صل حركة ال�صاحنات من اجلانب الأردين با�صتثناء  حدود الكرامة )طريبيل(، ما 

عمليات الت�صدير التي تتم باملبادلة بني ال�صاحنات الأردنية والعراقية �صمن احلدود، كذلك 

ال�صادرات عرب اجلو والبحر. 

ومن اجلدير ذكره اأن ا�صتخدام الو�صائل الأخرى للت�صدير اإلى العراق اأو حتى الطرق الربية 

املتاحة، كان له اآثار كبرية على رفع تكاليف الت�صدير حيث اأن خماطرة ال�صاحنات من اجلانب 

العراقي ودفع �صريبة اإلى »داع�ض« يف بع�ض الأحيان اأو حتى الت�صدير جوًا اأو بحرًا، �صاهم يف 

رفع التكاليف ما جعل من �صادرات دول اأخرى اأكرث تناف�صية مقابل �صادرات الأردن. 
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اجلدول رقم )10(: حجم ال�صادرات الوطنية )مليون دينار(

20102011201220132014201520162017ال�صنة

648715716883829493331365العراق

16918114196142853031�صوريا

1382091679797909683لبنان

41639070116696565تركيا

9961,1681,1141,1461,183737522544املجموع

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

اأما حركة ال�صادرات الوطنية الأردنية مع �صوريا، فتاأثرت ب�صكل كبري بعد الإغالقات املتكررة 

اأرقام  اأظهرت  فقد  وتركيا.  ولبنان  و�صوريا  الأردن  بني  الب�صائع  تبادل  �صريان  جابر،  ملعرب 

التجارة تراجعًا يف التبادل التجاري بني الأردن و�صوريا ولبنان، فرتاجعت ال�صادرات الوطنية 

ل�صوريا بن�صبة 40% يف عام 2015، وبن�صبة 64% عام 2016، علمًا اأنها �صهدت ارتفاعًا مبقدار 

3% خالل عام 2017، وقد �صكلت ال�صادرات الأردنية اإلى �صوريا ما ن�صبته 2.5% من اإجمايل 

2014. وتعد املنتجات الكيميائية والزراعية   -  2010 ال�صادرات الوطنية خالل الفرتة من 

�صوريا.  اإلى  الوطنية  ال�صادرات  اأبرز  الكهربائية من  النباتية والآلت والأجهزة  واملنتجات 

كما ت�صري اأرقام اجلدول رقم )11( اإلى تراجع ال�صادرات الوطنية عام 2015 لكل من تركيا 

ولبنان بن�صبة 40% و7% على التوايل.

اجلدول رقم )11(: التغري الن�صبي يف ال�صادرات الوطنية )%(

2011201220132014201520162017ال�صنة
متو�صط 

الفرتة

-104-32-41-100236العراق

-37-64-4840-32-722�صوريا

7-713-07-42-5120لبنان

017-5-6640-544322تركيا

-46-29-3337-175املجموع

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.
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تعتمد جتارة الأردن اخلارجية يف جزء منها على حركة اإعادة الت�صدير )الرتانزيت(، والتي 

ي�صتفيد منها التجار و�صركات النقل، اإذ يعترب بع�صهم اأن ميناء العقبة ميناء يدعم العراق، 

والعراق  �صوريا  تعترب  اأخرى،  جهة  ومن  الوقت.  ويخت�صر  الب�صائع،  �صحن  تكلفة  من  ويقّلل 

ي�صاهم  هنا  ومن  الأوروبية،  والدول  ولبنان  تركيا  اإلى  ت�صل  التي  ال�صاحنات  حلركة  ممرًا 

ن�شاط اإعادة الت�شدير يف الن�شاط القت�شادي الأردين.

وتو�صح اأرقام اجلدول رقم )12( التاأثر ال�شلبي لهذا الن�شاط ب�شكل كبري بني الأردن وكل من 

العراق و�صوريا ولبنان وتركيا، حيث انخف�ض من 212 مليون دينار عام 2012 اإلى 60 مليون 

دينار يف عام 2017، اأي ما ن�صبته 71%. ويعود ذلك لأ�صباب تتعلق بالأو�صاع ال�صيا�صية غري 

ودفع  البديلة  والطرق  التاأمني  حيث  من  املجاورة  للدول  النقل  تكاليف  وارتفاع  امل�صتقرة، 

�صرائب اإ�صافية يف بع�ض الأحيان. 

اجلدول رقم )12(: حجم املعاد ت�صديره )مليون دينار(

ال�صنة
20102011201220132014201520162017

البلد

15314715210483542619العراق

132215121791116�صوريا

2629411242319لبنان

37435426تركيا

195206212132110694260جمموع البلدان

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

كما ت�صري اأرقام اجلدول رقم )13( اإلى النخفا�ض الكبري الذي حدث حلجم املعاد ت�صديره 

اإلى تلك الدول عام 2015. وكان النخفا�ض الأكرب يف حجم املعاد ت�صديره اإلى كل من �صوريا 

ولبنان بن�صبة بلغت 47% و50% على التوايل، اإل اأن احلجوم عادت لرتتفع ولو ب�صكل �صعيف 

جدًا يف عام 2016 ثم يف عام 2017، اأما يف ما يخ�ض تركيا والعراق، فقد ا�صتمر الرتاجع اإلى 

عام 2016 حتى و�صل 50% و51% على التوايل.
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اجلدول رقم )13(: التغري الن�صبي يف حجم املعاد ت�صديره )%(

ال�صنة
2011201220132014201520162017

متو�صط 
الفرتة البلد

-24-27-51-35-20-332-4العراق

224511-4247-20-6932�صوريا

5053364-50-67-124171لبنان

20037-50-6720-25-13343تركيا

-434-39-37-17-56338املجموع

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

4. الأثر على حجم امل�صتوردات

تدفق  ا�صتمرار  اإلى   )14( رقم  اجلدول  يف  مو�صحة  هي  كما  الإح�صائية  البيانات  ت�صري 

درجة  اإلى  العراق  من  حاد  ب�صكل  انخف�صت  اأنها  حني  يف  ال�صوري،  اجلانب  من  امل�صتوردات 

القرتاب اإلى ال�صفر. 

اجلدول رقم )14(: حجم امل�صتوردات )مليون دينار(

ال�صنة
20102011201220132014201520162017

البلد

16622023125340.721العراق
267268171184108726447�صوريا
76819711683756753لبنان
397393569539604537472484تركيا

9069631,0681,091800684.7605585املجموع

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

وتراجعت امل�صتوردات الأردنية من �صوريا من 268 مليون دينار عام 2011 اإلى 47 مليون عام 

2017، بن�صبة تراجع و�صلت اإلى 82%. وقد كانت م�صتوردات الأردن من �صوريا ت�صكل 2% من 

اإجمايل امل�صتوردات يف عام 2011. وقد انخف�ض املجموع الكلي مل�صتوردات الأردن من كل من 

العراق و�صوريا ولبنان وتركيا اإلى 585 مليون دينار، اأي ما ن�صبته 46% يف عام 2017 بعد اأن 

و�صل اإلى 1091 مليون دينار يف عام 2013.
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اجلدول رقم )15(: التغري الن�صبي يف حجم امل�صتوردات )%(

ال�صنة
2011201220132014201520162017

متو�صط 
الفرتة البلد

0.4-18650-83-3351098العراق

-20-27-11-33-841-036�صوريا

-3-21-11-10-7202028لبنان

298-12-1211-455-1تركيا

-5-3-12-14-611227املجموع

امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، التقرير ال�صهري لإح�صاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

رابعاً: تأثر قطاع الطاقة باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

الغاز امل�صري الأردين خط  تفجريات  • اأثر 
اندلعت  التي  الثورة  منذ  تفجريًا   30 من  اأكرث  اإلى  الأردين  امل�صري  الغاز  خط  تعر�ض  لقد 

يف  كبري  تراجع  اإلى  التفجريات  تلك  اأدت  وقد   .2011 الثاين  كانون  يناير/   25 يف  م�صر  يف 

اإمدادات الغاز وانقطاعه عن الأردن، حيث مل يتم ا�صترياد اأّي كميات من الغاز الطبيعي من 

 ،)2016 ال�صنوي،  التقرير  املعدنية،  والرثوة  الطاقة  )وزارة   2016 عام  يف  م�صر  جمهورية 

حيث كان الأردن يعتمد بن�صبة 80% يف توليد الكهرباء على الغاز امل�صري حتى عام 2010، 

كما يف ال�صكل رقم )17(، الأمر الذي اأدى اإلى العتماد على الوقود الثقيل وال�صولر، والذي 

يعترب عايل التكلفة مقارنة بالغاز الطبيعي، وانعك�ض هذا على اأداء �صركة الكهرباء الوطنية، 

وكّبدها خ�صائر كبرية نتيجة التكلفة الزائدة من فرق توليد الطاقة الكهربائية با�صتخدام 

الوقود الثقيل والديزل بدًل من الغاز الطبيعي، وتقدر خ�صائر الأردن من انقطاع الغاز امل�صري 

حوايل 5.5 مليار دينار. 
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ال�صكل رقم )17(: الطاقة الكهربائية املوّلدة بح�صب نوع الوقود )ج.و.�ض(

امل�صدر: �صركة الكهرباء الوطنية، التقرير ال�صنوي، 2016.

وكان  �صابقًا،  البلدين  بني  مّده  مت  اأنبوب  عرب  م�صر  من  الطبيعي  الغاز  ي�صتورد  الأردن  وكان 

يزود الأردن باحتياجاته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية باأ�صعار تف�صيلية، ويالحظ من 

ال�صكل رقم )18( انخفا�ض كمية الغاز امل�صتهلك من 2289 مليار قدم مكعب يف عام 2010 اإلى 

301 مليار قدم مكعب يف عام 2014، هذا واجتهت احلكومة الأردنية اإلى ا�صترياد الغاز امل�صال 

1944 و3389 مليار قدم  اإلى  من خالل ميناء العقبة لرتتفع قيمة ا�صتهالك الغاز الطبيعي 

مكعب يف عامي 2015 و2016 على التوايل، مع الإ�صارة هنا اإلى اأن ا�صترياد الغاز عرب الأنابيب 

يوفر تكلفة اإ�صالة الغاز وتكلفة النقل الإ�صافية التي ترتتب على ذلك، وبالتايل بالرغم من 

اأعلى تكلفة من تلك التي كان يح�صل عليها  اأنها  اإل  الغاز  ا�صتعادة الأردن لكميات ا�صتهالك 

الأردن عرب الأنابيب من جمهورية م�صر.

اإنريجي«  »نوبل  �صركة  مع  اتفاقية  موؤخرًا  احلكومية  الوطنية  الكهرباء  �صركة  ووّقعت 

150 األف مرت مكعب من الغاز يوميًا،  الأمريكية �صاحبة امتياز الغاز يف »اإ�صرائيل« ل�صترياد 

وملدة 15 عامًا، بقيمة اإجمالية تبلغ حوايل 15 مليار دولر بهدف توليد الكهرباء.
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ال�صكل رقم )18(: كمية الغاز الطبيعي امل�صتهلك )مليار قدم مكعب(

امل�صدر: وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، اإح�صاءات الطاقة، اأعداد خمتلفة.

 وترتب على انقطاع الغاز امل�صري كما هو مبني يف ال�صكل رقم )19( اأعباء كبرية على القت�صاد 

الأردين، حيث ارتفعت تكلفة الطاقة امل�صتوردة من 2,532 مليون دينار لعام 2010 اأو ما ن�صبته 

13% من الناجت املحلي الإجمايل اإلى حوايل 4,019 مليون دينار لعام 2014 اأو ما ن�صبته %13 

من الناجت املحلي الإجمايل.

ال�صكل رقم )19(: تكلفة الطاقة امل�صتوردة )مليون دينار(

امل�صدر: وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، اإح�صاءات الطاقة، اأعداد خمتلفة.
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فل�ض   68.3 من  الأردن  يف  الكهرباء  توليد  تكلفة  على  امل�صري  الغاز  انقطاع  انعك�ض  وقد 

وتبعًا   ،2014 عام  يف  �شاعة  واط/  كيلو  فل�ض   139.5 اإلى   2010 عام  يف  �شاعة  واط/  كيلو 

الفرتة خالل  جمموعها  بلغ  م�صبوقة،  غري  خ�صائر  الوطنية  الكهرباء  �صركة  �صّجلت   لذلك 

2011 - 2014 حوايل 4,431 مليار دينار، انعك�صت ب�صكل كبري يف الدين العام املكفول من وزارة 

املالية. ولتقليل خ�صائر �صركة الكهرباء الوطنية اململوكة بالكامل للحكومة، فقد جرى رفع 

اأ�صعار الكهرباء على القطاعات املختلفة بن�صبة 15% �صنويًا حتى عام 2017، وا�صترياد الغاز 

امل�صال عن طريق ميناء العقبة، ما �صاهم يف تراجع خ�صائر �صركة الكهرباء الوطنية ورجوعها 

اإلى و�صع ا�صرتداد التكلفة يف عام 2016، اإذ �صجلت �صركة الكهرباء الوطنية لأول مرة منذ 

عام 2009 اأرباحًا مبقدار 32.6مليون دينار يف عام 2016. 

ال�صكل رقم )20(: تكلفة اإنتاج الكيلو واط/ �شاعة املباع وخ�شائر �شركة الكهرباء الوطنية

]

 

امل�صدر: �صركة الكهرباء الوطنية، التقرير ال�صنوي، اأعداد خمتلفة.

خامساً: تأثر القطاع النقدي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

العاملية املالية  الأزمة  بتداعيات  النقدي  القطاع  • تاأثر 
تاأثر القطاع النقدي يف الأردن بتداعيات الأزمة املالية العاملية ب�صكل غري مبا�صر، وذلك ب�صبب 

اأن البنوك الأردنية لي�صت بنوكًا ا�صتثمارية حم�صة كما هي احلال يف الوليات املتحدة، حيث 

انهارت البنوك ال�صتثمارية العمالقة لنعدام ال�صيولة لديها، كذلك  ب�صبب عدم ا�صتخدام 

البنوك الأردنية لالأدوات املالية املعقدة، لكن الآثار غري املبا�صرة كانت وا�صحة، وكان منها 

الإيجابي ومنها ال�صلبي، فانعك�صت تداعيات هذه الأزمة على القطاعات القت�صادية واملالية 

املختلفة يف الأردن.
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1. احتياطيات العمالت الأجنبية لدى البنك املركزي

حدة  من  التخفيف  من  املركزي  البنك  لدى  الأجنبية  العمالت  احتياطيات  حجم  �صاهم 

تداعيات الأزمة املالية العاملية، وذلك بتعزيز ثقة امل�صتثمرين بالقت�صاد الأردين وبقدرته 

�صيا�صات   2009 عام  خالل  املركزي  البنك  اتباع  من  الرغم  فعلى  الأزمة،  تلك  جتاوز  على 

نقدية تو�صعية ملواجهة تداعيات الأزمة املالية والقت�صادية العاملية على القت�صاد الوطني 

الأردين،  بالدينار  الدخار  ل�صالح  اإيجابي  حتول  حدث  اأنه  اإل  الفائدة(،  اأ�صعار  )تخفي�ض 

ر�صيد  �صّجل  لذلك  وتبعًا  املرتاكمة،  الحتياطيات  من  مريحة  م�صتويات  ت�صجيل  عن  ف�صاًل 

 343.1 قدره  ارتفاعاً   2009 عام  نهاية  يف  الأجنبية  العمالت  من  املركزي  البنك  احتياطي 

مليار دولر اأمريكي )40.5%( مقارنة مب�صتواه يف نهاية عام 2008، ليبلغ م�صتوى غري م�صبوق 

قارب 11 مليار دولر اأمريكي، وهو ما يكفي لتغطية م�صتوردات اململكة من ال�صلع واخلدمات ملدة 

تزيد على �صبعة اأ�صهر. ول �صك اأن هذا امل�صتوى من الحتياطيات دعم ا�صتقرار �صعر �صرف 

الدينار الأردين، والذي ُيعّد اإحدى ركائز ال�صتقرار النقدي يف اململكة.

ال�صكل رقم )21(: ر�صيد احتياطي البنك املركزي من العمالت الأجنبية )مليون دولر(

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.

2. حتفظ البنوك يف منح الت�صهيالت الئتمانية

الأزمة  اآثار  من  للتخفيف  الأردين  املركزي  البنك  اتخذها  التي  الإجراءات  من  الرغم  على 

البنوك  تاأثرت  فقد  امل�صتهدف،  الأداء  �صمن  يكن  مل  البنوك  اأداء  اأن  اإل  العاملية  املالية 

منح  يف  البنوك  مار�صتها  حتفظية  �صيا�صات  باتباعها  العاملية  املالية  الأزمة  بتداعيات 

التاأكد،  عدم  ظروف  وزيادة  ال�صداد،  عدم  حالة  من  تخوفها  نتيجة  الئتمانية  الت�صهيالت 

�صعر  هام�ض  ارتفع  حيث   ،)Risk Premium( املخاطرة  عالوة  زيادة  يف  انعك�صت  والتي 
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الفائدة يف نهاية عام 2009، مقا�صًا بالفرق بني �صعر الفائدة على »القرو�ض وال�صلف« و�صعر 

الفائدة على »الودائع لأجل« مبقدار 102 نقطة اأ�صا�ض عن م�صتواه يف نهاية عام 2008 ليبلغ 

ما ن�صبته 484 نقطة اأ�صا�ض، ما اأدى اإلى تراجع حجم الت�صهيالت الئتمانية املقدمة للقطاع 

اخلا�ض يف عام 2009 اإلى 1.5% مقارنة بنمو 15.7% و14.1% خالل عامي 2007 و2008 على 

التوايل، وتف�صيلها لل�صيولة وال�صتثمار يف الأوراق املالية احلكومية على الرغم من انخفا�ض 

العائد عليها.

ال�صكل رقم )22(: الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ض )%(

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.

ويرجع  الت�صهيالت،  يف  ارتفاع  يرافقه  مل  لكن  الودائع،  يف  ارتفاعًا   2009 عام  و�صهد  هذا، 

ال�صوق  والعر�ض يف  الطلب  اإلى عوامل  ت�صهيالت  اإلى  امل�صرفية  الودائع  ارتفاع  انعكا�ض  عدم 

امل�صرفية، ففي جانب الطلب وب�صبب توقع حدوث تباطوؤ حاد يف النمو القت�صادي والتخوف 

طلب  انخفا�ض  اإلى  اأدى  ما  الكلي،  الطلب  انخف�ض  فقد  العاملية،  املالية  الأزمة  تداعيات  من 

الأفراد وال�صركات على الت�صهيالت، واإلى احتفاظ الأفراد وال�صركات ب�صيولة عالية، وقد اأّثر 

انخفا�ض حجم الت�صهيالت يف منو العديد من القطاعات، كان من بينها تاأّثر قطاع الإ�صكان، 

حيث انخف�صت اأ�صعار العقارات ف�صاًل عن انخفا�ض حجم امل�صاحات املرخ�صة. 

اأما يف جانب العر�ض )منح الت�صهيالت من قبل البنوك(، فالتخوف من حالت عدم ال�صداد، 

القرو�ض وتف�صيل  منح  الت�صدد يف  اأي�صًا يف  ب�صكل كبري  �صاهمت  التاأكد،  وزيادة ظروف عدم 

املالية احلكومية  الأوراق  اإلى ال�صتثمار يف  البنوك  اأي�صًا اجتاه  ال�صيولة، وهذا ما يرتجمه 

يف  الفائ�صة  ال�صيولة  ا�صتثمار  كذلك   .%2.3 والبالغ  عليها  العائد  انخفا�ض  من  الرغم  على 

نافذة الإيداع لليلة واحدة، والتي يبلغ معدل الفائدة عليها %2.
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هذا  يف  البنوك  اأن  اأي  الودائع،  على  الفائدة  اأ�صعار  من  اأقل  املعدلت  هذه  اأن  املالَحظ  ومن 

من  واخلالية  الأجل  ق�صرية  ا�صتثماراتها  من  تاأخذ  مما  اأعلى  عائدًا  املودعني  متنح  اجلانب، 

الت�صهيالت  على  الفائدة  اأ�صعار  اأبقت  التي  الأ�صباب  من  هذا  يكون  اأن  املمكن  ومن  املخاطرة، 

الئتمانية حمافظة على م�صتوياتها قبل اأن يقوم البنك املركزي بخف�ض اأ�صعار الفائدة على 

اأدواته.

ومن هذا التحليل يت�صح اأن البنوك خالل عام 2009 كانت تعمل على اإعادة تنويع حمفظتها 

وخ�صو�صا بعد النمو الكبري يف الت�صهيالت الذي حتقق يف الأعوام املا�صية لتتمكن من مواجهة 

اأي تداعيات غري متوقعة.

اأما عن اأ�صباب عدم انعكا�ض �صيا�صات البنك املركزي على اأ�صعار الفائدة يف ال�صوق امل�صرفية، 

اإلى ال�صيا�صة التحفظية التي مار�صتها البنوك، فعلى الرغم من تخفي�ض البنك  فيعود ذلك 

املركزي لأ�صعار الفائدة على اأدواته النقدية بواقع 250 نقطة اأ�صا�ض منذ بداية تداعيات 

اأ�صعار الفائدة  اأن ا�صتجابة  اإل  اإ�صدار �صهادات الإيداع،  العاملية، وتوقفه عن  املالية  الأزمة 

الفائدة على  املرجح لأ�صعار  الو�صط  انخف�ض  كانت �صعيفة، حيث  والت�صهيالت  الودائع  على 

القرو�ض وال�صلف ب�صكل طفيف خالل عام 2009 ومبقدار 41 نقطة اأ�صا�ض عن م�صتواه امل�صجل 

يف نهاية عام 2008 ليبلغ 9.07%، بينما انخف�ض الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع 

لأجل ب�صكل ملحوظ ومبقدار 143 نقطة اأ�صا�ض عن م�صتواه امل�صّجل يف نهاية عام 2008 ليبلغ 

 .%4.23

3. اإجراءات البنك املركزي للتخفيف من انخفا�ض الت�صهيالت

اتخذ البنك املركزي عددًا من الإجراءات كان من اأبرزها تخفي�ض اأ�صعار الفائدة على اأدوات 

ال�صيا�صة النقدية املختلفة اأربع مرات وبواقع 50 نقطة اأ�صا�ض يف كل مرة، اإلى جانب تخفي�ض 

ن�صبة الحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع ثالث مرات وبواقع نقطة مئوية واحدة يف 

�صهر  منذ  الإيداع  �صهادات  اإ�صدار  عن  البنك  توقف  اإلى  بالإ�صافة   ،%7 اإلى  لت�صل  مرة  كل 

ت�صرين الأول 2008 لينخف�ض ر�صيدها من 2.5 مليار دينار يف نهاية �صهر اأيلول 2008 اإلى 150 

مليون دينار حاليًا، الأمر الذي اأدى اإلى �صخ املزيد من ال�صيولة يف القت�صاد الوطني.
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4. انخفا�ض موؤ�صرات متانة اجلهاز امل�صريف

ن�صبة كفايـة راأ�ض املال

تقي�ض هذه الن�صبة مدى كفاية راأ�ض املال املحتفظ به من قبل البنك ملواجهة املخاطر التي 

قد يتعر�ض لها، وقد حافظت هذه الن�صبة، كما هو مو�صح يف ال�صكل رقم )23( على هام�ض 

مريح فوق احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي الأردين والبالغ 12%، واحلد الأدنى املقرر 

من جلنة بازل والبالغ 8%، وقد و�صلت هذه الن�صبة اإلى اأعلى م�صتوياتها يف نهاية عام 2006، 

21.4%. وقد نتج هذا الرتفاع امللحوظ ب�صكل رئي�صي عن زيادة معظم البنوك  حيث بلغت 

روؤو�ض اأموالها خالل عام 2006، وحتقيقها لأرباح مرتفعة، ما انعك�ض ب�صكل اإيجابي على ن�صبة 

كفاية راأ�ض املال لديها، ثم انخف�صت ن�صبة كفاية راأ�ض املال يف نهاية عام 2008 اإلى %18.4، 

اأكرث  البنك املركزي ملعايري  اإلى تطبيق  العاملية، بالإ�صافة  املالية  متاأثرة بتداعيات الأزمة 

ت�صددًا يف احت�صاب الن�صبة بالتوافق مع متطلبات جلنة بازل.

ال�صكل رقم )23(: ن�صبة كفاية راأ�ض املال

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.

الديون اإجمايل  العاملة/  غري  الديون  · ن�صبة 

طراأ حت�صن كبري على نوعية اأ�صول البنوك يف الأردن حتى عام 2008، حيث انخف�صت ن�صبة 

الديون غري العاملة/ اإجمايل الديون )ن�صبة الديون املتعرثة( من 6.6% يف نهاية عام 2005 

اإلى 4.2% يف نهاية عام 2008. اأما خالل عام 2009، فقد عادت الن�صبة لالرتفاع، حيث بلغت 

وزيادة  العاملية،  املالية  الأزمة  لتداعيات  طبيعية  كنتيجة  الرتفاع  هذا  جاء  وقد   ،%6.7
حالت عدم ال�صداد ب�صبب تباطوؤ القت�صاد وتعرث العديد من امل�صاريع.
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ال�صكل رقم )24(: ن�صبة الديون غري العاملة يف البنوك الأردنية

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.

5. اإجراءات البنك املركزي على �صعيد القطاع امل�صريف

الت�شهيالت  ت�شنيف  �شروط  تخفيف  �شملت  الإجراءات  من  حزمة  املركزي  البنك  اتخذ 

يتعلق  ما  يف  وخا�صة  للبنوك،  القانونية  بال�صيولة  املتعلقة  التعليمات  وتعديل  الئتمانية، 

من  جزء  ر�صملة  خالل  من  اأموالها  روؤو�ض  تعزيز  على  البنوك  وحث  البنوك،  بني  ما  ب�صوق 

الودائع  ب�صمان  اآخر، قامت احلكومة  نقدًا. من جانب  2008 بدًل من توزيعها  لعام  اأرباحها 

جميعها بالدينار وبالعمالت الأجنبية لدى البنوك بالكامل.

سادساً: تأثر القطاع املايل باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

اأ- تاأثر بور�صة عّمان بتداعيات الأزمة املالية العاملية
على الرغم من عدم وجود ارتباط مبا�شر بني الأزمة املالية العاملية التي اأثرت على اأ�شواق 

ال�صوق  وتاأثر  النف�صي  ال�صعيد  على  اأثرًا  هنالك  اأن  اإل  عّمان،  بور�صة  وبني  العامل  يف  املال 

مبجريات الأحداث يف الأ�صواق العاملية والعربية وحتديدًا اخلليجية التي �صهدت تراجعات 

اأبو ظبي لالأوراق املالية، و�صوق  اأن تراجع �صوق دبي املايل، و�صوق  مثل بور�صة عّمان، حيث 

الدوحة لالأوراق املالية، و�صوق الأ�صهم ال�صعودية، قد اأدى اإلى انتقال الأثر اإلى بور�صة عّمان، 

ف�صالً عن انخفا�ض طلب الأجانب على �صراء الأ�صهم، وانخفا�ض النمو القت�صادي والطلب 

الكلي من جانب اآخر.
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ال�صكل رقم )25(: الرقم القيا�صي ملوؤ�صر بور�صة عّمان 

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.

و�صهدت معظم موؤ�صرات بور�صة عّمان خالل عام 2009 تراجعًا يف اأدائها مقارنة بالعام ال�صابق 

التداول  حجم  انخف�ض  حيث  العاملية،  والقت�صادية  املالية  الأزمة  تداعيات  نتيجة  وذلك 

خالل عام 2009 بن�صبة 52.4%، و�صّجل �صايف تعامالت امل�صتثمرين غري الأردنيني تدفقًا �صالبًا 

مبقدار 3.8 مليون دينار. وعليه، فقد انخف�ض الرقم القيا�صي لأ�صعار الأ�صهم املرجح بالقيمة 

لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  انخف�صت  لذلك  وتبعًا   ،%11.6 ن�صبته  مبا  املال  لراأ�ض  ال�صوقية 

املدرجة يف البور�صة بن�صبة %11.

ال�صكل رقم )26(: حجم التداول يف بور�صة عّمان )مليون دينار(

امل�صدر: البنك املركزي الأردين، الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية، اأعداد خمتلفة.
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ب- تاأثر بور�صة عّمان بتداعيات الأو�صاع القت�صادية يف دول اخلليج
�صهدت ال�صتثمارات اخلليجية )ال�صعودية، الكويت، قطر، الإمارات العربية، �صلطنة عمان( 

2007 تدفقات كبرية يف بور�صة عّمان لت�صل قيمة املمتلكات من  يف بور�صة عّمان حتى عام 

رقم )27(، وذلك  ال�صكل  دينار، كما هو مو�صح يف  مليار   6.8 اإلى  وامل�صاهمات  املالية  الأوراق 

بح�صب بيانات مركز اإيداع الأوراق املالية، اإل اأنها مل ت�صتمر بعد ذلك ب�صبب دخول الأزمة 

املالية العاملية، وظهور املخاوف من امتداد اآثارها اإلى الدول العربية، تراجعت ال�صتثمارات 

اخلليجية اإلى 5.5 مليار دينار يف عام 2008 حتى و�صلت اإلى اأدنى م�صتوى لها يف عام 2013، اإذ 

هبطت اإلى حوايل 3.667 مليار دينار، قبل اأن ترتفع قلياًل اإلى 4.2 مليار دينار يف عام 2017، 

و�صاهم كل من انخفا�ض اأ�صعار النفط، واأداء البور�صات يف الأردن ودول اخلليج يف انخفا�ض 

اأّثر انخفا�ض حجم ال�صتثمارات اخلليجية يف بور�صة  اآخر،  هذه ال�صتثمارات. ومن جانب 

ال�صوقية  والقيمة  التداول  حجم  انخف�ض  حيث  البور�صة،  موؤ�صرات  من  العديد  على  عّمان 

لالأ�صهم.

ال�صكل رقم )27(: قيمة ال�صتثمارات اخلليجية يف الأوراق املالية وامل�صاهمات يف بور�صة عّمان

امل�صدر: مركز اإيداع الأوراق املالية، املوقع الإلكرتوين، امللكيات بح�صب اجلن�صية، 2018.
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التوصيات:

العاملية  بالظروف  كبري  ب�صكل  وتاأثره  اخلارجي  القطاع  على  الأردن  انك�صاف  �صوء  يف 

والإقليمية، تو�صي هذه املراجعة مبا يلي: 

تعزيز �صيا�صات العتماد على الذات وخا�صة يف جانب امل�صاعدات اخلارجية.  .1

تعزيز �صيا�صات من �صاأنها تخفي�ض فاتورة م�صتوردات الطاقة، وذلك لتعر�صها للتذبذبات   .2

العاملية و/ اأو اإن�شاء �شناديق حتّوط ت�شبط تغريات اأ�شعار النفط العاملية.

اأن  اإل  اقت�صاديًا  مربرة  تعترب  العاملية  النفط  اأ�صعار  حترير  �صيا�صة  اأن  من  الرغم  على   .3

املحلي، وعليه ميكن تعديل معادلة  الأ�صعار يخلق حالة عدم يقني يف القت�صاد  تذبذب 

التايل عند تغري  املثال  �صبيل  تاأخذ نقطة و�صطية على  باأن  النفطية  امل�صتقات  احت�صاب 

يخّفف  وبالتايل  دولرًا،   55 الو�صطي  ال�صعر  يكون  دولرًا   60 اإلى  دولرًا   50 من  الأ�صعار 

الأردن من اآثار تذبذبات اأ�صعار النفط العاملية على القت�صاد الأردين.

على الرغم من الإجنازات التي حّققها الأردن يف جمال الطاقة البديلة، اإل اأنها مل تنعك�ض   .4

بال�صكل املنا�صب على فاتورة الطاقة امل�صتوردة، وعليه ل بد من تعزيز اجلهود يف جمال 

الطاقة البديلة باإن�صاء موؤ�ص�صة وطنية م�صتقلة تعنى بتذليل العقبات اأما م�صاريع الطاقة 

التعر�ض  لتقليل  وطنيًا  خيارًا  ب�صفتها  املجال  هذا  يف  ال�صتثمارات  وت�صجيع  البديلة 

ل�صدمات اخلارجية. 

اإنعا�ض  يف  ت�صهم  مل  البينية  التجارة  اتفاقيات  بع�ض  با�صتثناء  الدولية  التفاقيات   .5

�صاهمت  الدولية  التجارة  جمال  يف  الدولية  التفاقيات  تكون  فقد  الأردين.  القت�صاد 

ال�صيا�صات  �صوء  يف  لكن  ح�ّصا�صة،  مراحل  يف  اإيجابي  ب�صكل  الأردين  القت�صاد  منو  يف 

الإغراقية على م�صتوى العامل والت�صوهات ال�صعرية يف �صعر ال�صرف، خا�صة يف ما يخ�ض 

املنتجات ال�صينية، فال بد من و�صع اإ�صرتاتيجية وطنية ملحاربة اإغراق الب�صائع ال�صينية 

القت�صاد  قدرة  تعزيز  �صاأنه  من  وهذا  الوطني،  الإنتاج  تعزيز  مقابل  الأردنية  لل�صوق 

الأردين والتخفيف من درجة انك�صافه على اخلارج.

وال�صلعي  اجلغرايف  التنويع  العتبار  بعني  تاأخذ  بحيث  التجارية  ال�صيا�صات  مراجعة    .6

لل�صادرات الوطنية وذلك لتعزيز مبداأ ا�صتدامة ال�صادرات.

تعزيز اجلهود يف جمال ا�صتئناف حركة التجارة اإلى العراق عرب معرب طريبيل.  .7

الدويل  امل�صتوى  على   2020-2018 ال�صورية  لالأزمة  ال�صتجابة  خطة  ت�صويق  تعزيز   .8

و�صمن املحافل الدولية.
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اإن�صاء �صندوق وطني لتعوي�ض تعر�ض املزارعني وال�صناعيني املحليني لل�صدمات اخلارجية،   .9

وذلك ل�صمان ا�صتمرارية اأعمالهم وتعزيز قدرتهم على املناف�صة، وكذلك ت�صجيع الداخلني 

اجلدد اإلى ال�صوق بتقليل خماطر ال�صوق. 

انخفا�ض  اأثر  من  للتخفيف  معتدلة  بتكاليف  وقطر  الأردن  بني  جوي  نقل  خط  اإيجاد   .10

التجارة الربية معها.



تقييم دور السياسَتني 

املالية والنقدية

يف االقتصاد األردين
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على  توؤثر  التي  املالية  االأدوات  بني  التفاعل  يف  انخفا�ش  وجود  اإلى  املراجعة  هذه  تو�سلت 

لتحفيز  وال�سريبية،  االإنفاقية  ال�سيا�سات  خالل  من  االقت�ساد،  يف  والعر�ش  الطلب  جانبي 

للحكومة  اجلارية  النفقات  لتمويل  ال�سرائب  ا�ستخدام  على  الرتكيز  مقابل  االقت�ساد، 

االإنفاق  جانب  يف  املرونة  انخفا�ش  كذلك  الراأ�سمالية.  النفقات  ح�ساب  وعلى  االأغلب،  على 

احلكومي، حيث وُجد هنالك جمود يف بنود النفقات اجلارية، وهي التزامات �سنوية متزايدة 

�سواء باالأرقام املطلقة اأو بالن�سب، ف�ساًل عن اعتماد ال�سيا�سة املالية نهج االإ�سراف يف االإنفاق 

يف  الراأ�سمايل  االإنفاق  يف  والتقتري  االزدهار،  �سنوات  يف  لالقت�ساد(  املمّكن  )غري  اجلاري 

�سنوات الرتاجع االقت�سادي، ما يعني اأنها متا�سي الدورة االقت�سادية )دورة االأعمال(، وهو 

وم�ستقر  وا�سح  اقت�سادي  نهج  وجود  لعدم  انعكا�ش  وهذا  االقت�سادية،  االأدبيات  يخالف  ما 

لالإنفاق احلكومي من حكومة اإلى اأخرى اإال يف حال وجود برامج اإ�سالح اقت�سادي متفق عليها 

مع �صندوق النقد الدويل، وهي برامج رّكزت على تقليل حجم احلكومة. 

اخلارجية  والهبات  املنح  على  املالية  �سيا�ساتها  يف  املتعاقبة  احلكومات  اعتمدت  وقد  هذا، 

للإنفاق على امل�صاريع التنموية يف حال اإدراجها يف املوازنة، وما يرتتب على ذلك من �صروط 

التخطيط  على  القدرة  من  يحد  ما  واال�ستمرارية،  التدفقات  يف  و�سوح  وعدم  والتزامات، 

والتنفيذ ب�سكل اإ�سرتاتيجي. 

اأما يف جانب ال�سيا�سة النقدية، فيعترب القطاع امل�سريف اأحد القطاعات الرائدة يف االقت�سادات 

ومتويل  وتعبئتها،  واالأجنبية  املحلية  املدخرات  ح�صد  يف  املهم  لدوره  فقط  لي�س  احلديثة، 

االت�صال  حلقة  ميثل  اأ�صبح  لكونه  بل  االقت�صادي،  الن�صاط  ع�صب  ميثل  الذي  اال�صتثمار 

االأكرث اأهمية مع العامل اخلارجي، واأ�صبح تطوره ومتانة اأو�صاعه معيارًا للحكم على �صلمة 

كان  واإذا  واخلارجية.  املحلية  االأموال  روؤو�ش  جذب  على  قدرتها  اأو  وقابليتها  االقت�سادات 

املحور  ميثل  املركزي  البنك  فاإن  االقت�صادية،  القطاعات  اأهم  من  واحدًا  امل�صريف  القطاع 

الرئي�صي لهذا القطاع وزيادة قدرته على املناف�صة والتطور، وذلك ملا يقوم به من دور يف اإدارة 

منو  اأ�س�ش  اإر�ساء  وبالتايل  املايل،  اال�ستقرار  على  واحلفاظ  وامل�سرفية،  النقدية  ال�سيا�سة 

اقت�سادي قابل لال�ستمرار. 

تقدمي
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وقد جنح البنك املركزي يف حتقيق العديد من االأهداف وعلى راأ�سها اال�ستقرار النقدي، ف�ساًل 

تعزيز  وا�صتهدافه  الوطنية،  املدفوعات  اأنظمة  وتطوير  امل�صريف،  اجلهاز  متانة  تعزيز  عن 

اال�صتمال املايل، واإطلقه خطوط ائتمان لدعم القطاعات االإنتاجية، اإال اأنه مل يوؤثر بدرجة 

كبرية على املتغريات االقت�صادية احلقيقية الرئي�صية بال�صكل الذي يوازي قدراته، حيث نتج 

ذلك عن �صيا�صته التحفظية جتاه �صعر ال�صرف و�صعيه ملراكمة االحتياطيات االأجنبية كهدف 

اأول من خالل خلق هام�ش �سعري بني اأ�سعار الفائدة على الدينار وعلى الدوالر االأمريكي، ما 

جعل ال�سيا�سة النقدية مرتبطة بالدورة االقت�سادية االأمريكية ب�سكل اأكرب من املحلية.

وخماطبة  ونفقاتها،  حجمها  تقليل  بهدف  احلكومة  هيكلة  باإعادة  املراجعة  هذه  وتو�سي 

البديلة  الطاقة  يف  قطاعية  ا�صتثمارات  يف  للدخول  اال�صتثمارية  ال�صيادية  ال�صناديق 

واملتجددة، واملوا�صلت، واملياه، وهي قطاعات بحاجة ال�صتثمارات كبرية، ويهدد عدم تنميتها 

تنمية االأردن، ف�صًل عن دعم ال�صناعات التحويلية ودعوة املانحني ل�صخ االأموال واملهارات 

وحت�سني الكفاءات والقيمة امل�سافة فيها، من خالل برامج �سبيهة بربنامج اإجادة املمّول من 

النقد  �سندوق  مع  لالقت�ساد  االأخري  الهيكلي  االإ�سالح  برنامج  ومراجعة  االأوروبي،  االحتاد 

الدويل، ووثوق احلكومات مببداأ حتفيز االقت�ساد لتنمية دخلها، ولي�ش تنمية دخلها لينكم�ش 

االقت�ساد، وبالتايل ال حتقق م�ستويات الدخل املرجوة. كذلك تو�سي هذه املراجعة بتطوير 

والتطويرية،  االإبداعية،  القطاعات  يف  وخا�سة  لالإنتاج،  املحفزة  واملمّكنات  الت�سريعات 

واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم واملتناهية ال�صغر.

اأما بالن�صبة لل�صيا�صة النقدية، فمن املطلوب تعزيز التناغم بني ال�صيا�صة النقدية وال�صيا�صة 

مل�صادر متويل  املجال  لتحفيز اال�صتثمار واالإنتاج واال�صتهلك من خلل فتح  املرجوة  املالية 

لتحريك  االأردن  يف  لل�سيولة  مرتفعة  منو  معدالت  واإعادة  امل�سريف،  القطاع  خارج  جديدة 

عجلة النمو من خالل تخفي�ش �سعر الفائدة حتى واإن بتدخل مبا�سر من قبل البنك املركزي. 
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 أوالً: الربامج االقتصادية واإلصالحية يف مجال السياستني املالية 

والنقدية 

زخم التخطيط و�صعف عمق التطبيق
بتتبع م�سار االقت�ساد االأردين، يالَحظ اأن هنالك العديد من اخلطط والربامج االإ�سالحية 

واالجتماعية  االقت�سادية  املوؤ�سرات  من  العديد  ا�ستهدفت  والتي  والدولية،  الوطنية 

النمو  )ممّكنات  املعّززات  الربامج؛  عليها  ركزت  التي  االأ�سا�سية  االأمور  ومن  والت�سريعية.، 

االقت�سادي( املرتبطة بتح�سني البيئة االقت�سادية والت�سريعية، حيث جند �سمن اخلطط 

زخمًا يف ا�صتهداف اإ�صلحات تعزز من بيئة العمل، لكن نتائجها مل تنعك�س يف املقابل ب�صكل 

وما  عالية،  م�ستويات  عند  والعجز  املديونية  ن�سب  زالت  فما  الرئي�سية،  املوؤ�سرات  على  كبري 

العديد من  الدخل ورغم  اإن قانون �صريبة  املنح اخلارجية م�صتمرًا، كما  زال االعتماد على 

االإجراءات الت�صحيحية عليه، مل يحقق امل�صتوى املرغوب به. ويف جانب االقت�صاد احلقيقي 

ال�سنوات،  فاإن معدالت البطالة عالية، ومعدالت النمو غري م�ستقرة، بل مرتاجعة يف بع�ش 

اأهداف يف  ومعدالت الت�صخم متذبذة. وال�صوؤال هنا: على الرغم من حتقيق احلكومة عدة 

جمال ال�سيا�ستني املالية والنقدية، فهل اخلطط �سعيفة واإن�سائية اأم اأن اأهدافها فوق طاقة 

ويف  مكّررة،  االأهداف  من  العديد  جند  حيث  الوطنية؟  اخلطط  جمال  يف  وخا�سة  احلكومة 

بع�ش االأحيان ال تختلف عن بع�سها �سوى يف ال�سياغة واالإخراج فقط.

االأهداف  اأكرب من  ب�سكل  املالية  اأهدافها  الدويل، فقد حققت  النقد  الربامج مع �سندوق  اأما 

اإجراء  يف  ان�سبطت  احلكومة  اأن  جند  حيث  واال�ستدامة،  والبطالة  والنمو  االإ�سالحية 

دون  واملديونية،  املايل  العجز  تقلي�ش  على  انعك�ش  ما  منها،  ال�سريبية  وخا�سة  االإ�سالحات 

ال�صيا�صات  �صمن  وذلك  احلقيقي،  االقت�صاد  على  واالأثر  االجتماعية،  االآثار  اإلى  النظر 

االقت�سادية املعتمدة على حتليل الدورات االقت�سادية.

اأما يف جانب ال�سيا�سة النقدية، ف�سكلت اأزمة عام 1989 وما تبعها من انخفا�ش يف قيمة العملة 

وتراجع االقت�صاد اإلى م�صتويات حرجة، نقطة حتول يف الفكر نحو ال�صيا�صات التحفظية التي 

تفرت�ش م�ستويات مرتفعة من االحتياطيات االأجنبية، وثبات يف �سعر ال�سرف، والتي اأ�سبحت 

املتمثلة بالنمو االقت�صادي  النقدية، ومن ثم االأهداف االأخرى  ال�صيا�صة  اأولوية  يف ما بعد 

والبطالة. ومن جانب اآخر، طّور البنك املركزي االأردين االإطار الت�صغيلي ل�صيا�صته النقدية 

مبا يتوافق واأهدافه واأولوياته �صمن مفهوم ال�صيا�صة النقدية غري املبا�صرة اإال اأنها مل تكن 

االأمريكية  النقدية  ال�سيا�سة  تتبع  بل  املحلية  االقت�سادية  الدورة  با�ستحقاقات  مربوطة 

وذلك من اأجل املحافظة على هام�س فائدة ل�صالح الدينار مقابل الدوالر.
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 وقد اأطلق البنك املركزي يف ال�سنوات االأخرية، مبادرات للتخفيف من هذه ال�سيا�سة يف حال 

القطاعات  لدعم  ائتمان(  )خطوط  مبادرات  تبّنى  حيث  االقت�صادية،  الدورة  مع  تعاك�صها 

االإنتاجية وال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم. 

اأ-اخلطط احلكومية يف جمال ال�سيا�ستني املالية والنقدية
1. برنامج التحول االقت�سادي واالجتماعي 2004-2002

جاء برنامج التحول االقت�صادي واالجتماعي الذي انطلق العمل به عام 2002 بهدف تنفيذ 

االقت�سادي  امللتقى  خالل  وطني  اإجماع  على  ح�سلت  التي  االإ�سالحية  والربامج  ال�سيا�سات 

الربنامج على  ويقوم  املنبثقة عنهما.  املختلفة  العمل  واللجان وفرق  والثاين  االأول  الوطني 

فل�صفة اال�صتثمار يف عمليات االإ�صلح التي ت�صاعد يف الو�صول اإلى التنمية امل�صتدامة، وخا�صة 

واالإدارية  املالية  االإ�صلحات  تنفيذ  ويف  وتدريبه،  االأردين  االإن�صان  تعليم  يف  اال�صتثمار 

والق�سائية، ويف حت�سني اخلدمات احلكومية االأ�سا�سية املقدمة للمواطنني، خا�سة يف املناطق 

النائية مع الرتكيز على قطاعات ال�سحة واملياه واالت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات وتنمية 

املحافظات وحماربة الفقر والبطالة مبنهجية قائمة على مبداأ تعزيز االإنتاجية.

اأهداف برنامج التحول االقت�صادي واالجتماعي:

والق�سائية. والت�سريعية  واالإدارية  املالية  االإ�سالحات  تنفيذ  يف  االإ�سراع  	•

واملايل. النقدي  اال�صتقرار  على  املحافظة  	•

دور القطاع اخلا�س من خلل تعزيز م�صاركته يف عمليات التخا�صية واال�صتثمار يف  تعزيز  	•
امل�ساريع التنموية والتطويرية الكربى.

القرار تت�صم بال�صرعة والدقة وال�صفافية والفاعلية. ل�صنع  جديدة  اآليات  تبني  	•

2. خطة التنمية االقت�سادية واالجتماعية 2006-2004

على  رّكزت  التي   2006-2004 واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  خطة  احلكومة  اأعّدت 

ال�سراكة  وتفعيل  وال�سفافية،  امل�ساءلة  مبادئ  وتعزيز  والنقدي،  املايل  اال�ستقرار  ا�ستدامة 

من  التي  االقت�سادية  واالإجراءات  ال�سيا�سات  واعتماد  واخلا�ش،  العام  القطاعني  بني  ما 

�صاأنها اأن ت�صهم يف حتقيق نقلة نوعية يف اأداء االقت�صاد الوطني، ويف نوعية معي�صة املواطن 

وم�ستواها من خالل ا�ستهداف منو اقت�سادي حقيقي ي�سل اإلى 6% �سنويًا بحلول عام 2006، 

واملحافظة على معدالت ت�صخم مقبولة ال تتجاوز 1.8%، واحلد من م�سكلتي الفقر والبطالة، 

متكني  برامج  وا�صتحداث  املحلية،  التنمية  جماالت  يف  وكمية  نوعية  ا�صتثمارات  بتنفيذ 

ال�صباب والن�صاء، وت�صجيع اال�صتثمار اخلا�س وتعزيزه، باالإ�صافة اإلى ا�صتهداف عجز مايل ال 
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يتجاوز 3% من الناجت املحلي االإجمايل، ومديونية خارجية ال تتجاوز 20% من الناجت املحلي 

االإجمايل بحلول عام 2016.

3. االأجندة الوطنية 2015-2006

جاءت االأجندة الوطنية بهدف و�صع منظومة متكاملة ومتناغمة من ال�صيا�صات واالإجراءات 

والقوانني، على ال�سعد ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية. كما هدفت اإلى حت�سني نوعية 

االأردن  حتديات  ومعاجلة  القرار،  �سنع  قاعدة  تو�سيع  طريق  عن  االأردين،  املواطن  حياة 

االقت�صادية املزمنة؛ كالبطالة وعجز املوازنة والدين العام، وم�صاعدة الطبقات االأقل حظًا، 

وزيادة حجم الطبقة الو�صطى.

 ،%7 اإلى  لت�سل  البطالة  تخفي�ش  اإلى  توؤدي  اإجراءات  جمموعة  »االأجندة«  واقرتحت 

حجم  وتخف�س  اخلارجية،  امل�صاعدات  على  االعتماد  تنهي  متوازنة  موازنة  اإلى  والو�صول 

30% من الدخل القومي، وذلك باعتماد مناذج رقمية، ولي�ش  الدين اخلارجي اإلى ما ن�صبته 

باالإن�ساء. واقرتحت »االأجندة« كذلك �سيا�سات واإجراءات من �ساأنها ح�سول كل مواطن على 

تاأمني �سحي، اإ�سافة اإلى تخفي�ش الفقر من 14% اإلى 10% وزيادة ن�سبة الن�ساء �سمن القوى 

العاملة. كما اأكدت على اأهمية اال�ستمرار يف حتقيق اال�ستقرار النقدي، وذلك بتطوير اأ�س�ش 

الرقابة وتعميق اأثر ال�سيا�سة النقدية.

4. الربنامج التنفيذي 2009-2007

اال�ســتقرار  ناق�ســت  التــي  التو�ســيات  مــن  جمموعــة  علــى  التنفيذي  الربنــامج  احتــوى 

املــايل والنقــدي، و�ســرورة وجــود خطــة وطنيــة ملواجهــة االرتفاع القيا�سي الأ�سعار النفط 

جـذب  علـى  العمـل  اإلى  باالإ�سافة  املواطن،  معي�سة  وم�ستوى  العامة  املالية  على  وانعكا�ساتها 

وتدريبها  الب�صرية  املوارد  لتاأهيل  املوجهة  الربامج  ودعم  العمل،  فر�س  وتوفري  اال�صتثمار 

وت�سغيلها، وتخفي�ش عجز املوازنة العامة كن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل لت�سل اإلى %3 

خالل خم�ش �سنوات، من خالل تر�سيد االإنفاق اجلاري، وحت�سني كفاءة االإنفاق العام، واعتماد 

بنود  الذاتية يف متويل  املوارد  وتعزيز االعتماد على  االإنفاق،  االأولويات يف تخفي�س  نظام 

اأنظمة التقاعد، وتطوير النظام ال�صريبي  املوازنة العامة، وا�صتكمال االإ�صلحات يف جمال 

ال�صريبي،  التح�صيل  كفاءة  زيادة  خلل  من  وذلك  وامل�صاواة،  العدالة  يحقق  مبا  وحتديثه 

اأو  ال�صلعة  اإلى  ولي�س  امل�صتحق  املواطن  اإلى  الدعم  وتوجيه  ال�صريبية،  القاعدة  وتو�صيع 

اخلدمة، وتكثيف اجلهود ال�صتغلل اتفاقيات مبادلة الدين اخلارجي و�صراء جانب منه من 

خالل ا�ستخدام جزء من عوائد التخا�سية، وتعزيز القدرات املوؤ�س�سية يف جمال اإدارة الدين 

العام، واإ�سدار التعليمات الالزمة لقانون معلومات االئتمان، وتعزيز قدرات البنك املركزي يف 
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جمال الرقابة على البنوك يف ظل تطور اأدوات ال�سناعة امل�سرفية واآلياتها، واإقرار قانون 

مكافحة غ�سيل االأموال، واال�ستمرار يف ت�سنيد الدين العام وطرح اأدوات الدين العام.

5. الربنامج التنموي التنفيذي 2013-2011

ال�سابقة،  التنموية  للربامج  مكماًل  ليكون   2013-2011 التنموي  التنفيذي  الربنامج  جاء 

وليمثل خطة عمل احلكومة له. وقد ت�صمن الربنامج التنموي التنفيذي �صبعة حماور اأ�صا�صية 

اإلى االإطار الكمي لالقت�ساد  تناولت القطاعات االقت�سادية واالجتماعية كافة، باالإ�سافة 

االإ�صلحات  االأعمال،  بيئة  وتطوير  حت�صني  والعدل،  الت�صريع  هي:  املحاور  وهذه  الكلي، 

االجتماعي،  الرفاه  والتقني،  املهني  والت�صغيل  التدريب  دعم  والنقدية،  واملالية  االإدارية 

التعليم العام والتعليم العايل والبحث العلمي واالإبداع، ورفع م�صتوى البنية التحتية.

6. برنامج عمل احلكومة 2016-2013

اأهدافه االقت�صادية بتحقيق   جاء برنامج عمل احلكومة تكملة للخطط ال�صابقة، ومتثلت 

االآتي: ا�صتدامة النمو االقت�صادي احلقيقي مبعدالت تفوق معدل النمو ال�صكاين لي�صل اإلى 

4.5% يف عام 2016، اإلى جانب معدالت ت�صخم م�صتقرة ن�صبيًا وحمفزة للعملية االإنتاجية، 
وحتقيق اال�ستقرار املايل، وخف�ش العجز باملوازنة العامة كن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل 

االإيرادات  تعظيم  خلل  من   ،2016 عام   %5.7 اإلى   2011 عام   %12.7 من  امل�ساعدات  قبل 

2016، وذلك عن طريق تعديل  2011 وعام  5.9% ما بني عام  النمو بن�سبة  املحلية وزيادة 

قانون �سريبة الدخل وال�سريبة العامة على املبيعات. 

اجلاري،  االإنفاق  �سبط  جانب  اإلى  ال�سريبي،  التهرب  ومنع  ال�سريبي  التح�سيل  كفاءة  ورفع 

على  واملحافظة  النمو،  لتعزيز  الوطنية  االأولويات  بح�صب  الراأ�صمايل  االإنفاق  وتوجيه 

امل�ستوردات  تغطية  لتكفي  االأجنبية  العمالت  من  االحتياطي  وتعزيز  النقدي،  اال�ستقرار 

بحد اأدنى اأربعة اأ�سهر، و�سبط الدين العام الداخلي واخلارجي، باالإ�سافة اإلى تقليل تكاليف 

احلدود  �صمن  م�صتوياته  على  واحلفاظ  الإدارته  املعامل  وا�صحة  خطة  وتبني  االقرتا�س، 

املراأة  م�ساركة  وزيادة   ،2016 عام  يف   %11 اإلى  لت�سل  البطالة  معدالت  وتخفي�ش  االآمنة، 

يف العملية االإنتاجية، وتخفي�ش معدالت الفقر على امل�ستوى الوطني، باالإ�سافة اإلى متكني 

وتوفري  وم�صتدام،  وعادل  فاعل  ب�صكل  الفقرية  للأ�صر  الدعم  وتوجيه  املحلية،  املجتمعات 

املحلية،  لل�صتثمارات  وحمفزة  اخلارجية  لل�صتثمارات  جاذبة  متكاملة  ت�صريعية  منظومة 

وحتفيز ال�سادرات، بحيث يحقق ذلك منوًا يف ال�سادرات الوطنية خالل االأعوام 2016-2013 

مبا ن�صبته %39.
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7. الربنامج التنموي التنفيذي 2018-2016

تتمثل اأبرز التوجهات التي �صعى الربنامج التنموي التنفيذي اإلى حتقيقها خلل االأعوام من 

2016 حتى 2018، يف حتقيق توازن تنموي بني املحافظات وتقليل التفاوت بينها، من خلل 

اإن�صاء اقت�صادات حملية م�صتدامة، وحت�صني بيئة االأعمال واال�صتثمار وتطويرها، باالإ�صافة 

اإلى دعم ال�صناعة الوطنية، وتعزيز تناف�صية ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة، والتنويع يف 

م�سادر الطاقة، والبحث عن م�سادر طاقة بديلة لتحقيق اأمن التزود بالطاقة.

8. وثيقة »روؤية االأردن 2025«

لعمل  تف�سيلية  خطة  ولي�ش  املدى  بعيدة  وطنية  روؤية   ،»2025 االأردن  »روؤية  وثيقة  متثل 

احلكومة، فهي تت�صمن اأكثـر من 400 �صيا�صة. فعلى �صعيد االقت�صاد الكلي، تتمثل االأولويات 

بتحقيق النمو االقت�صادي، واحلفاظ على موؤ�صرات االأداء الكلية، واملحافظة على التزامات 

االأردن الدولية يف ما يتعلق باإ�صلح اأوجه اخللل، وخ�صو�صًا بنود االإنفاق العام واملديونية. 

وبح�سب الوثيقة، ت�سمل »الروؤية« النموذج التنموي الذي �سيمّكن االأردن من حتقيق االأهداف 

والتطلعات التي ي�سعى اإلى الو�سول اإليها يف عام 2025، وجهود التنمية الوطنية التي �صيتم 

الرتكيز عليها والقطاعات ذات االأولوية.

وت�ستعر�ش الوثيقة اثنني من ال�سيناريوهات، وهما االأ�سا�ش وامل�ستهدف املرتبطني بجملة من 

االإجراءات واملبادرات على امل�ستويات القطاعية املختلفة. وبح�سب ال�سيناريو امل�ستهدف، فاإن 

2025، ومبعدل  7.5% يف عام  الوثيقة تتطلع لتحقيق معدالت منو اقت�سادي حقيقي بنحو 

اقت�سادي  منو  حتقيق  اإلى  االأ�سا�ش  �سيناريو  ي�سري  حني  يف  الروؤية،  فرتة  امتداد  على   %5.7
اإلى  يتطلع  امل�ستهدف  ال�سيناريو  فاإن  والبطالة،  الفقر  معدالت  �سعيد  وعلى   .%4.8 ن�صبته 

تخفي�س معدالت الفقر والبطالة لت�صل اإلى ما ن�صبته 8 % و9.17% على التوايل، مقارنة مبا 

اأما يف ما يتعلق بن�سبة الدين  10% و11.7%على التوايل، بح�سب �سيناريو االأ�سا�ش.  ن�صبته 

الن�سبة  هذه  خف�ش  اإلى  ي�سعى  امل�ستهدف  ال�سيناريو  فاإن  االإجمايل،  املحلي  الناجت  اإلى  العام 

لت�سل اإلى 47% مقارنة مع ما ن�صبته 60% ا�ستنادًا ل�سيناريو االأ�سا�ش. 

والت�ساور  والتحليل  الدرا�سة  العناقيد مت حتديدها من خالل  من  »الروؤية« عددًا  و�سخ�ست 

باعتبارها عناقيد ذات اأولوية. وت�صمل هذه العناقيد، على �صبيل املثال، ال�صناعات الهند�صية 

وتكنولوجيا  الرقمية  اخلدمات  العالجية،  وال�سياحة  ال�سحية  الرعاية  واالإن�ساءات، 

املعلومات، ال�سياحة واملوؤمترات، وعنقود اخلدمات املالية. 
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9. خطة حتفيز النمو االقت�سادي 2018– 2022

اإن الهدف من خطة التحفيز االقت�سادي، هو م�ساعفة النمو االقت�سادي عن م�ستواه احلايل 

لتحقيق زيادة جذرية يف فر�ش العمل التي يوفرها االقت�ساد ل�سبط م�ستويات البطالة التي 

االقت�صادية  القطاعات  معظم  اخلطة  وتغطي  اخلطة،  وبح�صب  الرئي�صي.  التحدي  ت�صكل 

وال�صياحة،  والنقل،  وال�صناعة،  والتجارة  واملياه،  الطاقة،  مثل  للنمو،  املحركة  احليوية 

االأعمال  وريادة  املتخ�س�سة،  املهنية  واخلدمات  التحتية،  والبنية  والزراعة،  واالإن�ساءات، 

وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، اإ�صافة اإلى القطاع االجتماعي واخلدمي كال�صحة والتعليم.

وتعزيز  كفاءة،  اأكرث  ب�صورة  الدعم  توجيه  اإلى  املالية  ال�صيا�صة  جمال  يف  اخلطة  وترتكز 

�سبكة االأمان االجتماعي، وحتفيز القطاعات االقت�سادية امل�ستهدفة، مع االأخذ بعني االعتبار 

احلالة االقت�سادية الكلية والدورة االقت�سادية واملتغريات اخلارجية، بحيث تكون ال�سيا�سة 

لن�سب  امل�سطرد  االرتفاع  حالة  يف  وانكما�سية  والتباطوؤ،  الركود  حالة  يف  تو�سعية  املالية 

الت�صخم وذلك بالقدر املمكن. كذلك االإلزام بالن�صب امل�صتهدفة واالآمنة لعجز املوازنة العامة 

والدين العام كن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل، واالإلزام ب�سرورة تغطية االإيرادات املحلية 

للنفقات اجلارية، واالإلزام باجلدوى االقت�سادية للم�ساريع الراأ�سمالية واالأثر االقت�سادي، 

عند اإعداد املوازنة. 

ويتطلب تنفيذ هذه ال�صيا�صة ما يلي:

 اأواًل: يف جمال االإنفاق العام: تر�صيد النفقات اجلارية، وزيادة كفاءة النفقات الراأ�صمالية 

وزيادة  االقت�صادي،  النمو  لتعزيز  ال�صراكة  م�صاريع  يف  اخلا�س  القطاع  م�صاهمة  وتعظيم 

كفاءة اخلدمات احلكومية االأ�صا�صية وفاعليتها لتعظيم االأثر التنموي للإنفاق العام، ودعم 

الالمركزية وتعزيز م�ساركة املجتمعات املحلية يف اإعداد املوازنة العامة.

بالنمو  ال�صريبية  االإيرادات  يف  الزيادة  ربط  مبداأ  اعتماد  االإيرادات:  جمال  يف  ثانيًا: 

االقت�صادي، ومعاجلة الت�صوهات ال�صريبية، ورفع كفاءة التح�صيلت، واإيجاد نظام �صريبي 

مب�صط و�صفاف يعمل على تعزيز النمو يف القطاعات التي ت�صهم يف زيادة منو االقت�صاد، وزيادة 

كفاءة التح�سيل ال�سريبي من خالل تطبيق التقنيات الالزمة، واحلد من التهرب ال�سريبي، 

اأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف االإجراءات املالية، وزيادة م�صاركة  والتو�صع يف ا�صتخدامات 

املجتمع الدويل يف حتمل اأعباء الالجئني يف االأردن.

و�صمن اإطار ال�صيا�صة النقدية، ي�صتمر البنك املركزي بالعمل على ما يلي:

اأ�سعار الفائدة واأدوات ال�سوق املفتوحة بهدف زيادة  توظيف االأدوات النقدية، مبا فيها   -

االأجنبية،  االحتياطيات  من  مريح  م�ستوى  وبناء  بالدينار،  املحررة  املوجودات  جاذبية 
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مناف�صة،  وبتكلفة  البنوك  لدى  للإقرا�س  القابلة  االأموال  من  امللئم  احلجم  وتوفري 

املالية،  الثقافة  ون�صر  وتعميقه،  املايل  اال�صتمال  وتعزيز  امل�صريف،  اجلهاز  متانة  وتعزيز 

والعمل على حماية امل�صتهلك، ودعم �صركات التمويل االأ�صغر ومتكينها و�صمولها باملظلة 

الرقابية للبنك املركزي.

ح�سد املزيد من م�سادر التمويل الالزمة لل�سركات املتو�سطة وال�سغرية ومتناهية ال�سغر   -

التجارية  البنوك  وت�سجيع  املرتفعة،  امل�سافة  القيمة  ذات  االقت�سادية  والقطاعات 

واالإ�صلمية على تاأ�صي�س �صناديق لل�صتثمار من خلل امل�صاهمات اخلا�صة واأخرى للم�صاريع 

الريادية، واال�ستفادة من �سركة املعلومات االئتمانية يف تر�سيد القرارات االئتمانية.

التحتية  البنية  لتحديث  ال�سركاء  مع  والتعاون  االإلكرتوين،  الدفع  قنوات  كفاءة  رفع   -

الأنظمة املدفوعات بهدف تعزيز الكفاءة واالأمان.

10.اأهم اآثار الربامج االقت�صادية واالإ�صلحية على ال�صيا�صتني املالية والنقدية

جناح ال�صيا�صة النقدية يف املحافظة على اال�صتقرار النقدي واملايل.  -1

�صعف التخطيط لل�صيا�صة املالية وخا�صة يف جمال ر�صم املوازنة العامة للدولة من حيث   -2

جانب  من  تقديراتها  و�سعف  جانب،  من  الكلية  االقت�سادية  للمتغريات  ا�ستهدافها  عدم 

اآخر.

التي  املوؤ�سرات  على  تركز  اإمنا  االقت�سادي،  النمو  جانب  يف  تركز  ال  النقدية  ال�سيا�سة   -3

ت�صهم يف زيادة االحتياطيات من العملت االجنبية. اأما ال�صيا�صة املالية فرتكز على تاأمني 

املوارد الالزمة لتمويل العجز املايل ولي�ش على زيادة النمو االقت�سادي.

اأن  عن  ناجت  املديونية  وزيادة  العامة  املوازنة  عجز  وزيادة  االقت�سادي  النمو  تراجع    -4

املطلوبة،  االقت�سادية  ال�سيا�سة  واأن  ناجحة،  غري  احلالية  االقت�سادية  ال�سيا�سات 

ت�ستدعي الدخول يف البعد املوؤ�س�سي واالبتعاد عن ا�ستقاللية ال�سيا�سات عن بع�سها بع�سًا.

البنك  بقرار  يتاأثر  الفائدة  �صعر  اأن  باعتبار  كثريًا  فّعالة  النقدية  ال�صيا�صة  تعد  مل   -5

الفيدرايل االأمريكي، وبالتايل ال بد من اإعادة �سياغة اأهداف البنك املركزي وال�سيا�سة 

االقت�صادية، اإ�صافة اإلى ما يقوم به البنك املركزي من اإجراءات لدعم امل�صاريع ال�صغرية 

الناجت  تقارب  حاليًا  كبرية  مالية  �سيولة  هناك  اإن  كما  االأخرى.  والبنوك  واملتو�سطة 

املحلي االإجمايل، اأي اأن كل دينار ُينفق يقابله دينار عر�س نقد، ما يعني عدم القدرة عن 

زيادة دوران النقود التي ُتن�ّسط اجلانب االقت�سادي، وهذا يعني �سرورة تكامل ال�سيا�سات 

املختلفة مع بع�سها بع�سًا.
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هناك خلل هيكلي يف املالية العامة للحكومة ناجت عن ت�صخم العاملني يف القطاع العام، ما   -6

لتغطية  املحلية  االإيرادات  للح�سول على مزيد من  التي ت�سغط  نفقات احلكومة  زاد من 

نفقاتها.

تعمل املوازنة العامة حاليًا �سمن نهج حما�سبي فقط، وتعتمد على التقديرات املبالغ فيها،   -7

ما يعني حتميل هذه املبالغة يف التقديرات على العجز املايل.

ب-برامج الت�سحيح االقت�سادي مع �سندوق النقد الدويل
تبنى االأردن العديد من برامج االإ�سالح االقت�سادي بالتعاون مع �سندوق النقد الدويل، والتي 

الكلي لالقت�ساد االأردين، وذلك بتقليل  اإلى تعزيز اال�ستقرار االقت�سادي  هدفت يف جمملها 

املديونية،  ون�صب  العامة،  املوازنة  عجز  بارتفاع  املتمثلة  واخلارجية  الداخلية  االختلالت 

ف�صًل عن عجز احل�صاب اجلاري يف دعم االحتياطيات االأجنبية، وذلك يف �صوء بيئة عاملية 

2016. وقد  1989 وحتى عام  اليقني ابتداء من عام  واإقليمية �سعبة ت�سودها ظروف عدم 

دخل االأردن �صبعة برامج ت�صحيح مع �صندوق النقد الدويل، متثلت يف برناجمني من ترتيبات 

من  الفرتة  خالل   )EFF( املمتد  للت�سهيل  برامج  وثالثة   ،)SBA( االئتماين  اال�ستعداد 

1989 اإلى عام 2004، وبرنامج اال�ستعداد االئتماين من عام 2012 اإلى عام 2015، اإ�سافة اإلى 

برنامج الت�سهيل االئتماين املمتد احلايل من عام 2016 اإلى عام 2019. 

وقد هدف برنامج االإ�سالح 2012 اإلى تبني �سيا�سات اقت�سادية ُكلّية وقطاعية على امل�ستوى 

االقت�صادي  النمو  ودعم  اخلارجية  ال�صدمات  اأثر  من  التخفيف  اأجل  من  والنقدي  املايل 

الربنامج  رّكز  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  اال�صتثمار.  بيئة  حت�صني  خلل  من  اخلارجي  والقطاع 

على االإنفاق اال�صتثماري وذلك بتنفيذ امل�صاريع التنموية، وا�صتهدف تخفي�س عجز املوازنة 

االإيرادات  رفع  خالل  من  الربنامج  نهاية  مع   %4.5 اإلى  املحلي  الناجت  من  كن�سبة   %6.5 من 

احلكومية، وخف�ش خ�سائر �سركة الكهرباء الوطنية لت�سل اإلى تغطية تكلفة االإنتاج مع نهاية 

عام 2015، وخف�ش العجز يف احل�ساب اجلاري كن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل اإلى %4.3. 

ويف جمال ال�سيا�سة النقدية، ا�ستهدف الربنامج بقاء االحتياطيات االأجنبية �سمن م�ستويات 

مريحة مع اال�ستمرار يف تطبيق ال�سيا�سات النقدية الداعمة لتعزيز جاذبية الدينار. 

اأما برنامج االإ�سالحات االأخري 2016، فقد �صّم ثلثة حماور رئي�صية، هي: ال�صيا�صات املالية 

العامة، وال�سيا�سات النقدية، وال�سيا�سات الهيكلية الرامية اإلى حتفيز النمو وخلق الوظائف، 

مبا يت�صمن تخفي�س العجز االأويل للموازنة لي�صل اإلى ما ن�صبته 2.5% وزيادة االإيرادات مبا 

ن�صبته 1.5%. كما اأكد برنامج االإ�سالحات على �سرورة تخفي�ش حد االإعفاء االأدنى لالأفراد 

مبا يتنا�سب مع امل�ستويات العاملية، ورفع ن�سبة ال�سريبة على ال�سركات مبا يتنا�سب مع احلد 
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االإنفاق  وبخا�سة  االأولوية،  بح�سب  االإنفاق  وتوزيع  االأفراد،  على  الدخل  ل�سريبة  االأعلى 

الراأ�سمايل؛ والتخل�ش من متاأخرات ال�سداد ب�سكل تدريجي، وا�ستقرار م�ستويات الدين العام 

عند م�ستوى 94% من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2016، ومن ثم تخفي�صه ب�صكل تدريجي 

لي�سل اإلى 77% يف عام 2021.

 هذا واأو�سى الربنامج بزيادة ال�سفافية املالية وتقوية البيئة االقت�سادية، وتعزيز القدرة 

احتياطيات  على  احلفاظ  يف  النقدية  ال�سيا�سة  ا�ستمرار  �سرورة  مع  لالقت�ساد،  التناف�سية 

كافية من العملت االأجنبية، وذلك للحفاظ على نظام �صعر ال�صرف الثابت، اإذ اإن ال�صيا�صات 

النقدية املتبعة واأ�سعار الفائدة الرئي�سية على اأدوات ال�سيا�سة النقدية، متوافقة مع الو�سع 

االقت�صادي يف اململكة يف ظل انخفا�س معدل الت�صخم االأ�صا�صي، وارتفاع الفجوة بني الناجت 

البنك  لدى  كافية  احتياطيات  وتوافر  البطالة  معدالت  وارتفاع  املمكن،  والناجت  احلقيقي 

املركزي االأردين. واأكد الربنامج على اأهمية اإمتام االإ�سالحات الهيكلية لت�سهيل الو�سول اإلى 

التمويل، وتو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من اخلدمات املالية، وذلك من خالل االإ�سراع يف تفعيل 

االأمان  �سبكات  وتقوية  املايل،  اال�ستمال  اإ�سرتاتيجية  وتطبيق  االئتمانية،  املعلومات  مكتب 

االجتماعي، وحت�سني اأطر حوكمة القطاع العام. 

1. اأ�سباب دخول االأردن برامج الت�سحيح مع �سندوق النقد الدويل

�سكل تاأثر االأردن باالأزمات ال�سيا�سية واالإقليمية والعاملية بالتزامن مع �سعف اأداء االقت�ساد 

االأردين ال�سبب الرئي�سي بدخول االأردن يف برامج الت�سحيح مع �سندوق النقد الدويل، حيث 

اأنه يف ظل انخفا�س املنح اإلى االأردن يف اأوا�صط الثمانينات نتيجة احلرب العراقية االإيرانية، 

االقت�سادية  التنمية  خطط  من  العديد  اململكة  اّتبعت  العاملية،  النفط  اأ�سعار  وانخفا�ش 

تزايد  اإلى  اأدى  الذي  االأمر  متويلها،  يف  اخلارجية  القرو�ش  على  كبري  ب�سكل  باالعتماد 

املديونية بن�سب تفوق قدرة االقت�ساد الوطني، ما اأدى اإلى زيادة مدفوعات �سداد القرو�ش 

انهيار �سعر �سرف الدينار  اإلى  اأدت  التي  اأزمة ميزان املدفوعات  للخارج ب�سكل كبري، ودخول 

يف   %25 بن�صبة  الت�صخم  وارتفاع   ،%11 بن�سبة  احلقيقي  املحلي  الناجت  وتخفي�ش  االأردين، 

عام 1989، االأمر الذي ا�سطر االأردن اإلى دخول برامج ت�سحيح اقت�سادي مع �سندوق النقد 

الدويل خالل الفرتة 1989-2004، وتخّلل هذه الفرتة تطورات اإقليمية كان لها اآثار �سلبية 

للكويت(، والتي  العراق  الثانية )احتلل  اأزمة اخلليج  نف�صه، متثلت يف  الوقت  واإيجابية يف 

2003، حيث  العراق يف عام  واحتلل  من اخلليج،  اأردين  مليون  ربع  من  اأكرث  اإلى عودة  اأدت 

�صهد االأردن هجرة كبرية للعراقيني، وكان جزء لي�س ب�صيطًا منهم من اأ�صحاب روؤو�س االأموال، 

االأمر الذي اأّثر اإيجابيًا اأي�صًا على النمو االقت�صادي، وبخا�صة يف بع�س القطاعات مثل قطاع 

العقارات.
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وبعد تعايف االقت�صاد االأردين وت�صجيله معدالت منو جيدة خلل الفرتة 2003-2008، اأّثرت 

الظروف العاملية واالإقليمية غري املواتية مرة اأخرى على اأداء اململكة االقت�صادي، فتاأثرت 

اململكة بتداعيات االأزمة املالية العاملية يف عام 2009، وما تالها من اأحداث »الربيع العربي« 

التي اأثرت على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي للعديد من دول املنطقة وما تبعها من اآثار 

�صلبية كان منها االأثر على طرق التجارة الربية التي تربط اململكة مع دول االإقليم، اإ�صافة 

اإلى اأن االأردن ا�ستقبل اأعدادًا كبرية من الالجئني ال�سوريني، ف�ساًل عن تقطع اإمدادات اململكة 

امل�ستقات  من  اال�سترياد  زيادة  اإلى  اأدى  ما   2011 عام  يناير   25 ثورة  بعد  امل�سري  الغاز  من 

النفطية مرتفعة ال�صعر لتوليد الكهرباء. ونتيجة لتلك الظروف تباطاأ النمو ب�صكل ملحوظ، 

الناجت املحلي االإجمايل  12% من  اإلى  2011 لي�سل  وات�سع عجز احل�ساب اجلاري خالل عام 

مقابل 7.1% خالل عام 2010.

مع  بالتعاون  الوطني  لالإ�سالح  خطة  يف  اأخرى  مرة  االأردن  دخل  التحديات،  هذه  واإزاء 

�سندوق النقد الدويل يف عام 2012 ملعاجلة االختلالت التي نتجت عن الظروف ال�صيا�صية 

املوازنة  بعجز  العودة  اإلى  االإ�سالحات  هذه  هدفت  وقد  واالإقليمية.  املحلية  واالقت�سادية 

من  كن�صبة  العام  الدين  حجم  وتخفي�س  وم�صتدامة،  اآمنة  م�صتويات  اإلى  اجلاري  واحل�صاب 

الناجت املحلي االإجمايل، وحتقيق اال�ستقرار االقت�سادي الكلي ال�سمويل وامل�ستدام.

 2015-2012 الربنامج  فرتة  خلل  االأردن  حققها  التي  املحدودة  االإجنازات  من  وبالرغم 

الناجمة عن  ال�صغوط  والعراق، وتزايد  �صوريا  االأمنية يف  االأو�صاع  ا�صتمرار تدهور  نتيجة 

تدفق اأعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني اإلى االأردن؛ ا�ستمرت اململكة بالنهج االإ�سالحي مع 

�سندوق النقد الدويل من خالل الدخول بربنامج اآخر للفرتة 2019-2016. 

2. اأهم اآثار برامج الت�صحيح على ال�صيا�صتني املالية والنقدية 

جمال  يف  االإيجابية  النتائج  من  العديد  الدويل  النقد  �سندوق  مع  الت�سحيح  برامج  حّققت 

اال�ستقرار النقدي واإ�سالح االأو�ساع املالية، اإال اأنها تركت �سغوطًا كبرية على م�ستوى معي�سة 

املواطن االأردين متثلت يف زيادة االأعباء ال�صريبية، وانخفا�س القدرة ال�صرائية للدخل. هذا 

وحققت معدالت النمو م�صتويات اإيجابية مدفوعة مبجموعة من الظروف املواتية متثلت يف 

انخفا�ش امل�ستوردات، وعودة العديد من االأردنيني وقدوم بع�ش العرب نتيجة اأحداث اخلليج 

يف تلك الفرتة، ومنو ال�سادرات، من خالل املناطق ال�سناعية املوؤهلة، اإ�سافة اإلى احلرب على 

العراق وقدوم العديد من العراقيني للمملكة، واأثر ذلك االإيجابي على رفع حجم اال�صتثمار 

ورفع معدالت االإنتاجية خالل ذلك العام.

 وبعد عام 2004، �سهد اأداء االقت�ساد االأردين حت�سنًا يف املوؤ�سرات االقت�سادية الكلية؛ فنما 
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ارتفاع  نتيجة   2008-2005 الفرتة  خالل   %7.9 مبتو�سط  للمملكة  احلقيقي  املحلي  الناجت 

حجم اال�صتثمارات العراقية يف اململكة، وزيادة الطلب العاملي على ال�صلع واخلدمات االأردنية، 

وا�صرتداد الثقة بالدينار االأردين بعد ربطه بالدوالر االأمريكي يف منت�صف الت�صعينات. 

اأما معدالت الت�صخم، ف�صهدت ا�صتقرارًا بالتوافق مع ربط الدينار بالدوالر االأمريكي، وكان 

اأكرث ت�صددًا، وقد �صّجلت معدالت الت�صخم ارتفاعًا كبريًا يف عام  ذلك يعك�س ظروفًا نقدية 

2008 نتيجة االرتفاع يف اأ�سعار املحروقات.

اأما العجز املايل، فقد انخف�س ب�صكل ملحوظ خلل فرتة الت�صعينات، حيث تراوح حجم العجز 

بعد املنح املتحقق خالل الفرتة 1989-2004 ما بني 94 اإلى 327 مليون دينار، وهذا يعادل ما 

بني 0.4% اإلى 13% كن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل. كما اأدت االإجراءات ال�سريبية التي 

تبنيها يف  التي مت  ال�سريبية  االإعفاءات  بع�ش  اإزالة  اإلى  اإ�سافة   ،2016 ِخذت خالل عام  اتُّ

نهاية عام 2015 اإلى زيادة احل�سيلة ال�سريبية بن�سبة 0.3% من الناجت املحلي االإجمايل.

وحول اأثر تطبيق برنامج �سندوق النقد الدويل على االحتياطيات االأجنبية و�سيا�سات �سعر 

ال�سرف، فقد حققت ال�سيا�سة النقدية اال�ستقرار النقدي باحلفاظ على م�ستويات اآمنة من 

االحتياطيات دعمت ا�صتقرار �صعر �صرف الدينار، بدعم جاذبية الدينار االأردين من خلل 

هام�ش فائدة اأعلى ل�سالح الدينار مقابل الدوالر، اإال اأن ارتفاع اأ�سعار الفائدة على االأدوات 

بني  الفجوة  وارتفاع  االإقرا�ش،  تكاليف  ارتفاع  اإلى  اأدى  قد  النقدية،  لل�سيا�سة  الرئي�سية 

الناجت املحلي واملمكن. 

3. اأهم امللحظات على برامج الت�صحيح يف جمال ال�صيا�صتني املالية والنقدية

مل تت�صمن برامج �صندوق النقد الدويل حلواًل واإ�صرتاتيجيات طويلة االأمد، ما اأدى اإلى   ·
ا�ستمرار امل�سكالت الهيكلية يف بنود االإنفاق احلكومي.

الوطني  الكلي لالقت�ساد  االإطار  اإلى  اأهداف كمية قطاعية ال تلتفت  الرتكيز على و�سع   ·
واالأطر الت�صريعية الناظمة له.

تناف�سية  اإلى  االلتفات  دون  العام  والدين  العامة  املالية  اأو�ساع  ا�ستدامة  على  الرتكيز   ·
اململكة وزيادة فر�س اال�صتثمار االأجنبي يف اململكة.

يف جانب االإ�صلحات املالية، كان الرتكيز االأكرب على جانب االإيرادات املتمثل يف زيادة   ·
معدالت ال�سريبة، ما اأّثر على تناف�سية ال�سناعات التحويلية يف االأردن.

التحديات  من  عددًا  يواجه  زال  ما  االأردن  اأن  اإال  الربامج،  هذه  اململكة  تنفيذ  رغم   ·
االقت�صادية التي اأفرزتها الظروف ال�صيا�صية واالقت�صادية واالإقليمية والعاملية.

على الرغم من حتقيق ال�صيا�صة النقدية الأهدافها املتمثلة يف املحافظة على اال�صتقرار   ·
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النقدي اإال اأن اأدواتها غري فّعالة ب�سكل كبري يف التاأثري على االقت�ساد احلقيقي.

واالإجراءات  العامة  املالية  جانب  يف  وخا�سة  الت�سحيح،  برامج  اأهداف  يف  تكرار  هنالك   ·
املتبعة يف معاجلة امل�ساكل الهيكلية.

ثانياً: السياسة املالية 

اإن حتقيق ال�سيا�سة املالية بكفاءة عالية يتطلب اأن يكون هناك تفاعل بني االأدوات املالية التي 

توؤثر على جانبي الطلب والعر�ش يف االقت�ساد، من خالل ال�سيا�سات االإنفاقية وال�سريبية، 

جانب  على  �سيا�ساتها  يف  تركز  املتعاقبة  االأردنية  احلكومات  اأن  غري  االقت�ساد.  لتحفيز 

للحكومة  اجلارية  النفقات  لتمويل  ال�سرائب  با�ستخدام  وذلك  االقت�ساد،  من  الكلي  الطلب 

من  احلكومة،  على  يتوجب  فاإنه  وبالتايل  الراأ�صمالية.  النفقات  ح�صاب  وعلى  االأغلب،  على 

حيث املبداأ النظري االقت�صادي، اأن ت�صمن ا�صتخدام االإيرادات ال�صريبية ب�صكل يحفز النمو 

االقت�ساد  يف  الكلي  العر�ش  نوعية  حت�سني  �ساأنها  من  راأ�سمالية  نفقات  بتمويل  االقت�سادي 

وبالتايل تعوي�ش اأثر ال�سريبة.

اأن  املمكن  من  حيث  االأجل،  طويلة  اأهداف  وجود  دولة  اأي  يف  املالية  ال�سيا�سة  تتطلب  كما 

الطويل،  املدى  على  منتج  ا�صتثماري  اإنفاق  لتمويل  الق�صري  املدى  على  عجزًا  الدولة  تتحمل 

وعليه يجب اأن تاأخذ احلكومة بعني االعتبار االآثار طويلة االأمد للقرارات التابعة لل�صيا�صة 

على  االقت�سادية  والتكاليف  الفوائد  بدرا�سة  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وفق  وتقوم  املالية، 

اأن  من  انطالقًا  وذلك  الطويل،  املدى  على  االقت�سادية  والتكاليف  والفوائد  الق�سري،  املدى 

متويل النفقات الراأ�سمالية )اأو اجلارية(، ُيرّتب تكاليف على االأجيال امل�ستقبلية، ما ي�سر 

با�ستدامة هذه ال�سيا�سات. باالإ�سافة اإلى ذلك، يجب على ال�سيا�سة املالية اأن تكون ا�ستباقية 

ملراحل الدورة االقت�سادية ال اأن ت�سّكل ردة فعل متاأخرة.

للبنك  النقدية  ال�سيا�سة  مع  للحكومة  املالية  ال�سيا�سة  تتوافق  اأن  بد  ال  اآخر،  جانب  ومن 

املركزي، خا�سة اأن حتركات ال�سيا�سة النقدية حتتاج لفرتة انعكا�ش على املتغريات احلقيقية 

املالية،  ال�سيا�سة  من  االقت�ساد(  على  املطلوب  االأثر  وحتقيق  القرار  اتخاذ  بني  )ما  اأطول 

املالية وتنا�صقها مع  لل�صيا�صة  للدولة  النقدية  ال�صيا�صة  ا�صتباقية  فاإنه يجب �صمان  ولذلك 

بع�سها بع�سًا وعدم تناق�سها. ففي وقت االنكما�ش االقت�سادي، يجب على ال�سيا�سة النقدية 

اأن تتخذ اإجراءات تو�سعية من �ساأنها اأن حتفز النمو االقت�سادي لتتكامل مع ال�سيا�سة املالية 

التي تخدم الهدف نف�صه.

ي م�سطلح »ال�سيا�سة املالية« للمملكة من خالل موقع وزارة املالية، جند اأن اإ�سرتاتيجية  ويف تق�سّ

ر�صم  يف  اأ�صا�صي  بدور  املالية  وزارة  »ت�صطلع  اأنه:  على  ت  ن�صّ  ،2010-2008 للفرتة  الوزارة 
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ال�صيا�صة املالية للدولة واالإ�صراف على تنفيذها وتوجيه اال�صتثمار احلكومي، باالإ�صافة اإلى 

اإدارة الدين احلكومي الداخلي واخلارجي، وحتقيق التكامل بني ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة 

النقدية خدمة لالقت�ساد الوطني«، كما جاء يف اإ�سرتاتيجية الوزارة لالأعوام 2013-2011 

املايل  اال�صتقرار  لتعزيز  املالية  ال�صيا�صة  ور�صم  حتقيق  يف  املالية  وزارة  من  »اإميانًا  اأنه:  من 

وحتفيز النمو االقت�سادي«. وورد ذكر ال�سيا�سة املالية يف هذه االإ�سرتاتيجية بني اأهداف وزارة 

املالية اأي�صًا على النحو التايل: »ر�صم ال�صيا�صة املالية ب�صكل يعزز اال�صتقرار املايل والنقدي 

الن�صاط االقت�صادي،  النمو يف  البيئة اال�صتثمارية، وحتفيز  اململكة، وي�صاهم يف حت�صني  يف 

مالية  عجوزات  ي�صتهدف  متو�صط  مايل  اإطار  وتنفيذ  ت�صميم  خلل  من  ذلك  حتقيق  وميكن 

اإطار م�ستوى املديونية العامة التي حددها قانون  �سمن نطاق قدرة االقت�ساد الوطني، ويف 

دور  وتقليل  تدريجيًا  الذات  على  االعتماد  درجات  زيادة  ذلك  يراعي  وبحيث  العام،  الدين 

احلكومة يف االقت�صاد واإعطاء دور اأكرب للقطاع اخلا�س للم�صاهمة ب�صكل فاعل يف الن�صاط 

االقت�سادي«.

ورغم اأن ال�صيا�صة املالية متثل جمموعة من االإجراءات احلكومية الهادفة لتح�صني تناف�صية 

مركز  عن  �سادرة  درا�سة  بح�سب  الت�سعينات  منذ  رّكزت  املالية  ال�سيا�سة  اأن  اإال  االقت�ساد، 

الدرا�سات االإ�سرتاتيجية عام 2000، على تخفيف عجز املوازنة تدريجيًا، وهو الهدف الذي 

تركيز  اأن  اأي   ،1989 عام  االأردن  اجتاحت  التي  االقت�صادية  االأزمة  منذ  به  العمل  ا�صتمر 

ال�صيا�صة املالية اأ�صبح لي�س يف حتفيز االقت�صاد بل يف تقليل عجز املوازنة، وكانت فيه املدر�صة 

الفكرية امل�صيطرة هي ما تن�س عليه برامج الت�صحيح االقت�صادي، والتي كان االأردن ملتزمًا 

بتطبيقها بالتعاون مع البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل من خالل اإجراءات عديدة، من 

�سمنها احلد من العجز املزمن يف املوازنة، وتنمية االإيرادات املحلية، وتر�سيد االإنفاق. بهذا 

لت�سبح  وتو�سعت  املحلي،  االإنتاج  لر�سوم  بدياًل   1988 اأواخر  اال�ستهالك يف  اأ�سبحت �سريبة 

�سريبة املبيعات 7% يف عام 1994، ثم رفعتها يف عام 1995 اإلى 10% وو�صعت قاعدتها، ثم 

ارتفعت قيمتها اإلى 16% يف ال�سنوات الالحقة، حتى باتت ت�سكل 33% تقريبًا من دخل اململكة 

بن�صبة  واملطاعم  الفنادق  مبيعات  على  الت�صعينات  يف  اإ�صافية  �صرائب  وُفر�صت  ال�صريبي. 

5%، و�سرائب خدماتية على فواتري االت�ساالت  بن�سبة  ال�سفر  10%، و�سريبة على تذاكر 

وغريها، واأ�صبحت ال�صرائب ن�صبًا مئوية بداًل من قيم مطلقة، وبذلك اأ�صبحت ُتفر�س على 

القيمة ولي�س على النوع. بهذا كلما ارتفعت اجلودة التي ُترتجم عادة اإلى �صعر اأعلى حت�صل 

احلكومة على �سريبة اأعلى بالقيمة املطلقة على املنتج.

وبينما خّف�ست احلكومة، بح�سب توجيهات البنك و�سندوق النقد الدوليني ر�سوم اجلمارك 

يف ظل توقيع اتفاقيات االنفتاح االقت�سادي، فاإنها ا�ستبدلت الر�سوم اجلمركية بال�سرائب 
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انخفا�ش  من  اأكرب  بقدر  النوعية  ال�سريبة  ر�سوم  ترفع  كانت  ال�سنوات  بع�ش  ويف  النوعية، 

الر�سوم اجلمركية، كاأن ُتخف�ش االأخرية بن�سبة 15% وترفع االأولى بن�سبة 16%. كما اأجرت 

الر�صوم  احلكومة تعديلت كثرية على قانون �صريبة الدخل بهدف تقليل االإعفاءات ورفع 

تعديل  يف  املتعاقبة  احلكومات  وا�ستمرت  الدخل.  �سريبة  عبء  يف  امل�ساركة  رقعة  وتو�سيع 

قانون ال�سريبة �سواء يف تعديل م�ستويات ال�سرائب، اأو تقليل ال�سرائح، وهي حالة م�ستمرة 

من  اعـتبارًا  واحـدة  دائـرة  يف  واملبيعات  الدخـل  �صريبة  دائـرتا  واندجمت  حينه،  حتى 

2004/8/16 مبوجب القانون املعدل لكل من قانون �سريبة الدخل وقانون �سريبة املبيعات 

حتت ا�صم دائرة �صريبة الدخل واملبيعات. 

ملكية  نقل  عمليات  من  بالعديد  احلكومة  قامت  فقد  التخا�سية،  اأو  اخل�سخ�سة  جمال  ويف 

اأو�سح  املوؤ�س�سات وال�سركات االإنتاجية لتح�سني كفاءتها، كما  لها وخا�سة  التابعة  املوؤ�س�سات 

تقرير تقييم التخا�صية، لكنها اكت�صفت اأي�صًا اأن من فوائد التخا�صية احل�صول على تدفقات 

نقدية اآنية كبرية ت�صد العجز يف حينه، وتقلل من ال�صغط على النفقات اجلارية التي ا�صتمرت 

يف االرتفاع على مر ال�سنني، وخا�سة اأن غالبية النفقات اجلارية تفتقد اإلى املرونة كالرواتب 

واالأجور والعالوات ونفقات التقاعد وغريها. وقّل�ست احلكومة التعيينات فيها يف بادئ االأمر، 

والتوظيف  التعيني  توجه  التخا�صية،  نتيجة  امل�صتقلة  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  انبثاق  مع  لكن 

اإلى هذه املوؤ�ص�صات وب�صكل اأكرب منه يف احلكومة املركزية، حيث اأن رواتبها مل تكن خا�صعة 

لرواتب نظام اخلدمة املدنية، وبذلك فقد كانت اأكرث ارتفاعًا وجاذبية للراغبني يف العمل يف 

القطاع العام من العمل يف اجلهاز احلكومي املركزي، ما اأدى اإلى ارتفاع النفقات اجلارية رغم 

التخا�سية.

التي  املوؤ�س�سات  عمل  حت�سني  بهدف  االإجراءات  من  بالعديد  املتعاقبة  احلكومات  قامت  كما 

يزال  ما  التح�سني  اأن  غري  الدخل،  و�سريبة  كاجلمارك  الدولة  خلزينة  االإيرادات  توفر 

وتو�سياتها  املانحة  للجهات  املتتالية  الدرا�سات  والدليل على ذلك هو  املطلوب،  امل�ستوى  دون 

بتح�صني عمل هذه املوؤ�ص�صات، وهو ما مل يتم تطبيقه كامًل حتى تاريخه. فمثًل كانت اإحدى 

يف  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  من  املمول   )2014( الثاين  االإ�صلح  م�صروع  تقارير  تو�صيات 

ل بالـ700 مدقق على  االأردن، اأن تعاد هيكلة دائرة ال�صريبة بحيث يتم ا�صتبدال 100 حم�سِّ

االإف�ساحات ال�سريبية، لتقل ن�سبة التدقيق من حوايل 40% من االإف�ساحات اإلى 10 باملائة، 

واأن  التح�صيل؛  اإلى  املدققني  نقل  التدقيق من خلل  التح�صيل بداًل من  الرتكيز على  وليتم 

يتم اأي�صًا وفق تو�صيات م�صروع االإ�صلح امل�صار اإليه، ربط دوائر اجلمارك باالأرا�صي والبنوك 

مل  ما  وهو  ال�صريبي،  التهرب  من  للحد  ومواطنه  واالإنفاق  الدخل  على  للوقوف  وال�صريبة 

ُيطّبق حتى االآن. 
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اأن هنالك �صعفًا يف التخطيط، ويعك�س  ويف جمال التخطيط املايل ور�صم املوازنات، يلَحظ 

ذلك الن�صب العالية بني املُقّدر الذي يرد يف املوازنة واإعادة التقدير التي تظهر عند اإعداد 

املوازنات للعام التايل وبني االأرقام الفعلية التي تظهر يف اآخر املطاف، حيث جند اأن االإيرادات 

متفائلة جدًا، واأن التوجه نحو تخفي�س النفقات متفائل اأي�صًا، وهذا ما ال يعك�صه الواقع.

اأ. االإنفاق احلكومي
 )Procyclical( االقت�سادية  الدورة  مع  متما�سية  اإنفاقية  �سيا�سات  املالية  وزارة  اتبعت 

وهو ما يتعار�س مع مبادئ النظرية االقت�صادية، حيث �صهدت الفرتة بني عامي 2005 و2008 

فرتة تو�صع يف كل من الناجت املحلي االإجمايل والنفقات احلكومية )انظر ال�صكل رقم 1(، اإذ 

بلغ معّدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي باملتو�سط 8%، بينما بلغ معدل منو النفقات 

االقت�صادية  الظروف  حت�صن  نتيجة  هذا  وجاء  نف�صها،  للفرتة   %13 باملتو�سط  احلكومية 

االأردنية نتيجة تدفق اال�صتثمارات االأجنبية والتحويلت العراقية، ف�صًل عن حت�صن اأداء 

كان  كما  التحويلية،  وال�صناعات  االإ�صكان،  قطاع  مثل  االقت�صادية  القطاعات  من  العديد 

لتح�سن الطلب العاملي واالإقليمي اأثر اإيجابي على االأداء االقت�ساد االأردين.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه الفرتة قد متيزت بـ »تخرج« االأردن من �ساد�ش برنامج اإ�سالحي 

واالإيرادات  االإنفاق  على  اخلارجية  الرقابة  فانتهت  الدويل،  النقد  �صندوق  مع  عليه  متفق 

)وهو ما يقوم به ال�صندوق حني ُيقر�س بلدًا ما، وي�صع �صروطًا وحوافز وموانع ُيّتفق عليها مع 

البلد املعني، وُتراجع ويراقب تنفيذها ب�سكل دوري(. 

ال�صكل رقم )1(: معدالت منو النفقات والنمو االقت�صادي احلقيقي للفرتة 2017-2005

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.
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اأما يف فرتة 2009-2010، والتي رافقت تداعيات االأزمة املالية العاملية وردود الفعل االأردنية 

التحوطية عليها، فقد �سهدت تراجعًا يف كل من النمو االقت�سادي، ومنو النفقات العامة. اإذ 

كذلك   .2009 عام  خالل   %2.3 اإلى  االإجمايل  املحلي  للناجت  احلقيقي  النمو  معدل  انخف�ش 

�سّجلت النفقات احلكومية منوًا �سالبًا بلغ ن�سبة 4.5%. اأما عام 2011 املتمثل يف بداية »الربيع 

العربي« وما رافقه من انقطاع للغاز الطبيعي من م�صر، فقد �صهدت النفقات احلكومية ارتفاعًا 

بلغت ن�صبته 19.1%، ومل ت�صاهم هذه الزيادة يف حتفيز النمو االقت�صادي الذي بلغ %2.6، 

ارتفعت  التي  النفقات اجلارية، وعلى وجه اخل�صو�س االإعانات  الزيادة كانت يف  وذلك الأن 

املعونة  من  خمتلفة  اأنواع  فيها  مبا  االأ�صا�صية،  ال�صلع  دعم  نتيجة  دينار  مليون   647 مبقدار 

املخ�س�سة للفقراء وذوي الدخل املحدود.

بن�سبة  النفقات  فيها  ارتفعت  اقت�سادي  انكما�ش  فرتة  كانت  فقد   ،2017-2012 الفرتة  اأما 

مرة  ذلك،  وميثل  فقط؛   %2.59 بن�سبة  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  فيها  ومنا   ،%3.3
اإنفاق متما�سية مع الدورة االقت�سادية. وبينما كان الناجت املحلي االإجمايل  اأخرى، �سيا�سة 

اآثار  اإلى  اأدى  احلقيقي ي�سهد انكما�سًا فعليًا، قررت احلكومة تخفي�ش التو�سع يف االإنفاق، ما 

عك�سية على االأعمال التجارية، وتعميق الركود االقت�سادي الكلي. 

وهي  احلكومي،  االإنفاق  عن  احلديث  حني  االأهمية  من  تخلو  ال  ملحظة  اإيراد  هنا  وميكن 

تفاعلية  املالية  ال�سيا�سة  اأن  على  يدل  االأعمال  دورة  مع  املتما�سي  االإنفاق  يف  النهج  هذا  اأن 

 )Strategic Fiscal Policy( اإ�صرتاتيجية  منها  اأكرث   )Reactionary Fiscal Policy(

وجدير  القادمة)1(.  لالأجيال  اأف�سل  م�ستقبل  متكني  وكيفية  االقت�ساد  م�ستقبل  اإلى  تتطلع 

دورة  مع  متما�سية  فيها  االإنفاق  �سيا�سات  كون  يف  تتميز  النامية  الدول  غالبية  اأن  بالذكر 

االأعمال وذلك ل�سعف موؤ�س�ساتها)2(.

1.  Andrew Abbott and Philip Jones. Procyclical government spending: Patterns of pressure and 
prudence in the OECD. Economics Letters, Volume 111, Issue 3, June 2011, Pages 230-232.

2.  Paolo Manasse 2006.. «Procyclical Fiscal Policy: Shocks, Rules, and Institutions—A View from 
MARS,» IMF Working Paper, WP/06/27
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ب-النفقات اجلارية والراأ�سمالية
ب�سفتها  احلكومة  اأن  يف  الراأ�سمالية  والنفقات  اجلارية  النفقات  بني  الف�سل  اأهمية  تكمن 

موظفًا/خادمًا اأو موّكاًل من ال�سعب)3(، يجب اأن تكون نفقاتها اجلارية متدنية، لكي ال يكون 

الكثري  تنفق  فل  مرتهلة  غري  مرنة  تكون  اأن  اأي  احلكومة)4(،  حجم  ت�صخيم  االإنفاق  هدف 

مما حت�صله من ال�صعب على نف�صها، واأن تكون نفقاتها الراأ�صمالية مرتفعة الأنها ا�صتثمار يف 

راأ�ش مال البلد)5( ب�صقيه الب�صري والبنيوي لتح�صني ممّكنات االإنتاج وتوظيفها ب�صكل ميّكن 

امل�صاركة الوا�صعة والتنمية املحلية، ويعظم القيم امل�صافة يف االقت�صاد، وبالتايل االقت�صاد 

الكلي ومعدالت منوه ب�سكل مت�ساعد دون احلاجة لالعتماد على املواد اخلام االأولية )وهو ما 

يعاين االأردن من �صح كبري فيه باالأ�صا�س(. وامللحظ من اجلدول رقم )1( عدم وجود مرونة 

يف بنود ميزانية الدولة، ففي عام 2017 كانت تعوي�سات العاملني والتقاعد ت�سكل 37% من 

النفقات اجلارية، وخم�س�سات اجلهاز الع�سكري 32.7% من النفقات اجلارية، والفوائد على 

البنود ال  اأن هذه  املعروف  النفقات اجلارية. ومن  12% من  الداخلية واخلارجية  القرو�ش 

والدعم/املنح  االإعانات  جمموع  اإن  كما  خل�صو�صيتها،  نظرًا  تخفي�صها  احلكومة  ت�صتطيع 

وامل�صاعدات االجتماعية ي�صكل ما ن�صبته 8.4% من النفقات اجلارية. 

اأما النفقات الراأ�سمالية فت�سكل حوايل 13% من جممل النفقات لعام 2017، لكن هذه الن�سبة 

بند  حتت  مدرج  هو  ما  اأن  حيث  الفعلية،  الراأ�سمالية  النفقات  احت�ساب  مت  ما  اإذا  تنخف�ش 

نفقات  اأنها  على  احت�صابها  ميكن  التي  البنود  من  الكثري  على  يحتوي  الراأ�صمالية  النفقات 

جارية كرواتب واأجور وا�ستهالك وغريه. 

3.  Stiglitz, Joseph (1988). «Principal and Agent». Princeton, Woodrow Wilson School -Discussion 
Paper (12). Retrieved 2009-06-14.

4. Kenjiro Ara. «Capital Theory and Economic Growth,»The Economic Journal, Vol. 68, No. 271 
(Sep., 1958), pp. 511-527

5. Kenjiro Ara. “Capital Theory and Economic Growth,”The Economic Journal, Vol. 68, No. 271 
(Sep., 1958), pp. 511-527
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اجلدول رقم )1(: النفقات اجلارية والراأ�صمالية 2010 - 2018 )مليون دينار(

201020112012201320142015201620172018البند

474757406203605667146616691971137866النفقات اجلارية

87.2%87.0%87.1%85.8%85.5%85.6%90.2%84.4%83.2%ن�سبة من اإجمايل االإنفاق

88410141176126713201345137013871396تعوي�سات العاملني

17.7%19.5%19.8%20.3%19.7%20.9%19.0%17.7%18.6%ن�سبة من النفقات اجلارية 

308265236271480403444380549ا�ستخدام ال�سلع واخلدمات

7.0%5.3%6.4%6.1%7.1%4.5%3.8%4.6%6.5%ن�سبة من النفقات اجلارية 

الفوائد )القرو�ش 
الداخلية واخلارجية(

3984305837379269148358561020

13.0%12.0%12.1%13.8%13.8%12.2%9.4%7.5%8.4%ن�سبة من النفقات اجلارية 

300948960340298291241288378االإعانات

4.8%4.0%3.5%4.4%4.4%5.6%15.5%16.5%6.3%ن�سبة من النفقات اجلارية 

91102183193206117124110128الدعم/املنح )دعم ال�صلع(

1.6%1.5%1.8%1.8%3.1%3.2%3.0%1.8%1.9%ن�سبة من النفقات اجلارية 

745862982104711161163121312791321تقاعد وتعوي�سات

16.8%18.0%17.5%17.6%16.6%17.3%15.8%15.0%15.7%ن�سبة من النفقات اجلارية 

225236224311357279263203225م�ساعدات اجتماعية

2.9%2.9%3.8%4.2%5.3%5.1%3.6%4.1%4.7%ن�سبة من النفقات اجلارية 

169917981757177919201997221623252413خم�س�سات اجلهاز الع�سكري

30.7%32.7%32.0%30.2%28.6%29.4%28.3%31.3%35.8%ن�سبة من النفقات اجلارية 

975710111392116213284437نفقات متنوعة 

5.6%4.0%3.1%1.8%1.4%1.9%1.6%1.0%2.0%ن�سبة من النفقات اجلارية 

9611057675102111381098102910601152النفقات الراأ�سمالية

12.8%13.0%12.9%14.2%14.5%14.4%9.8%15.6%16.8%ن�سبة من اإجمايل االإنفاق

570867976878707778517714794881739018اإجمايل النفقات

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

واالإعانات  الدعم  جمموع  يفوق  الدين  فوائد  على  االإنفاق  اأن  اإلى  هنا  التنويه  من  بد  وال 

وامل�ساعدات االجتماعية، وهو اآخذ يف الت�ساعد بالن�سبة للنفقات اجلارية. كما اإن جزءًا من 

هذه الفوائد يذهب ل�صداد الدين اخلارجي، وبالتايل فاإنه يعترب نوعًا من ت�صدير الداخل اإلى 

اخلارج وال ي�صتفاد منه حمليًا. اأما اجلزء الذي ُيدفع حمليًا، فيذهب اإلى البنوك املرخ�صة، 
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والتي تعود غالبية ملكيتها لغري اأردنيني، ويوؤدي اإلى خلق تباعد يف ثروات االأفراد والتقليل 

من العدالة االجتماعية بني اأ�سحاب املال )املودعون( والعاملني، وهي اأمور اأكد على خطورتها 

الباحثون عامليًا)6(.

باملتو�سط  دينار  مليون   90 احلايل  الع�سكري  اجلهاز  خم�س�سات  يف  الزيادة  متو�سط  بلغ  لقد 

خالل الفرتة 2010-2017، وبلغت ن�سبتها 32.7 % من اإجمايل النفقات اجلارية، وهي مرتفعة 

ا�ستخدامها لتحقيق االأهداف االقت�سادية  العامة يف  املوازنة  ن�سبيًا، وتعّمق من جمود بنود 

بتوجيه االإنفاق.

فعلى  واخلدمات،  ال�صلع  ا�صتخدام  بند  يف  واملتمثلة  احلكومي  للجهاز  االإدارية  النفقات  اأما 

اإنفاقها من ال�صلع  اأن  اإال  الرغم من ا�صتهداف احلكومة العديد من االأهداف لرت�صيد االإنفاق 

واخلدمات �سهد فقط تراجعًا يف عامي 2012 و2013 لريتفع بعد ذلك، حيث و�صلت ن�صبته من 

النفقات اجلارية 5.3% يف عام 2017.

اأعاله،  اأطول مما ورد  الراأ�سمالية على فرتة  النفقات  النفقات اجلارية كن�سبة من  ولتحليل 

اإلى  2000-2018، مق�سمة  ت�ستعر�ش املراجعة تطورات االإنفاق اجلاري والراأ�سمايل للفرتة 

مراحل خمتلفة. فيبني اجلدول رقم )2( النفقات اجلارية والراأ�سمالية للفرتة 2003-2000، 

االأردن  وتاأثر  النمو،  معدالت  ب�صعف  متيزت  التي  الثانية  اخلليج  حرب  قبل  ما  فرتة  وهي 

 .%100 الناجت املحلي تفوق  اإلى  العراقي، ون�صبة دين عام  النظام  خللها بال�صغوطات على 

النفقات  جمموع  اإلى  الراأ�سمالية  النفقات  ن�سبة  فاإن   ،)2( رقم  اجلدول  من  وا�صح  هو  وكما 

اإلى  23% خالل تلك الفرتة، كما ارتفعت ن�سبتها  اإلى   %15 العامة ارتفعت ب�سكل مطرد من 

النفقات اجلارية من 18% اإلى 30%، ما يعني ب�صكل عام توجه االإنفاق اإلى اال�صتثمار ب�صكل 

االإ�سالح  برنامج  مع  تزامنت  �سنوات  وهي  العجاف،  ال�سنوات  يف  االأردين  االقت�ساد  يف  اأكرب 

2002، وانتهى يف عام  االقت�صادي املتفق عليه مع �صندوق النقد الدويل، والذي بداأ يف عام 

2004، واأعلن االأردن مع انتهائه تخرجه من برامج االإ�صلح االقت�صادي بنجاح. 

6.  Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century , 2017.
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اجلدول رقم )2(: النفقات اجلارية والراأ�صمالية للفرتة 2000-2003 )مليون دينار(

2000200120022003ال�سنة

1851191319002164النفقات اجلارية

336404496646النفقات الراأ�سمالية

2187231723962810جمموع النفقات العامة

23%21%17%15%ن�سبة النفقات الرا�سمالية من النفقات العامة

30%26%21%18%ن�سبة النفقات الرا�سمالية اإلى النفقات اجلارية

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ويبني اجلدول رقم )3( توجهات النفقات اجلارية والراأ�سمالية يف الفرتة 2004-2008، وهي 

فرتة الرخاء التي تلت حرب اخلليج الثانية وغزو العراق، وقدوم عدد كبري من امل�صتثمرين 

ال�سبعينات )ما بعد حرب  ب�سكل يقارب فرتة  النمو  االأردن، وارتفاع معدالت  اإلى  العراقيني 

1980(، والتي تعترب فرتة ذهبية بالن�سبة لالأردن، حيث ارتفعت فيها  1973 وحتى  اكتوبر 

معدالت النمو لت�سل باملتو�سط اإلى 8% خالل الفرتة 2008-2004.

اجلدول رقم )3(: النفقات اجلارية والراأ�صمالية للفرتة 2004-2008 )مليون دينار(

20042005200620072008ال�سنة

23782908311837444473النفقات اجلارية

803630794843959النفقات الراأ�سمالية

31813538391245875432جمموع النفقات العامة

18%18%20%18%25%ن�سبة النفقات الراأ�سمالية من النفقات العامة

21%23%25%22%34%ن�سبة النفقات الراأ�سمالية اإلى النفقات اجلارية

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

يلَحظ من اجلدول رقم )3(، تراجع ن�سبة النفقات الراأ�سمالية اإلى النفقات العامة والنفقات 

اجلارية يف �سنوات الرخاء 2004-2008، وهي �سنوات متيزت برتاجع ن�سبة الدين العام اإلى 
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الناجت املحلي االإجمايل ب�سكل كبري، ما يعني تو�سع احلكومة يف النفقات اجلارية خالل فرتة 

الرخاء بداًل من التو�سع يف النفقات الراأ�سمالية، حيث انخف�ست ن�سبة النفقات الراأ�سمالية 

من النفقات العامة من 25% يف عام 2004 اإلى 18% يف عام 2008، كما انخف�ست ن�سبة النفقات 

الراأ�سمالية اإلى النفقات اجلارية من 34% يف 2004 اإلى 21% يف 2008. ورمبا اأُ�سيعت فر�سة 

مهمة هنا لل�صتثمار يف منو االأردن يف ال�صنوات اللحقة وتنمية اقت�صاده ب�صكل م�صتدام لو 

اأن اأوجه االإنفاق توجهت اإلى عك�س ما اجتهت اإليه يف هذه الفرتة. ويلحظ اأي�صًا اأن معدالت 

تفوق  ن�صب  اإلى  ارتفعت  والتي  البطالة،  معدالت  انخفا�س  اإلى  توؤد  مل  ارتفاعه  رغم  النمو 

15%، ما يعني ان النمو مل يوؤد اإلى حل م�صكلة البطالة وتوفري فر�س عمل للأردنيني. 

ن�صبة  ارتفاع  فُيظهر   ،2018-2009 ال�سنوات  يف  االإنفاق  معدالت   )7()4( رقم  اجلدول  يبني 

النفقات الراأ�سمالية اإلى النفقات العامة واجلارية يف عام 2009، ثم تراجعها تدريجيًا حتى 

عام 2012، وال�سبب يف ذلك هو التو�سع الكبري يف اإن�ساء الوحدات امل�ستقلة عام 2008، ما رّتب 

ذلك  بعد  الرتاجع  يف  الن�سبة  لتعود   2009 عام  يف  املوازنة  على  وراأ�سمالية  مالية  التزامات 

العربي«  »الربيع  بداية  اإلى  و�صواًل  مت�صق  ب�صكل  االقت�صادي  النمو  معدالت  تراجع  لتوائم 

واآثاره على االأردن. 

اأما عن عن كفاءة االإنفاق الراأ�صمايل، فت�صري العديد من الدرا�صات اإلى عدم انعكا�صه يف خلق 

وخا�صة  االإن�صاءات،  قطاع  يف  الراأ�صمايل  االإنفاق  معظم  يرتكز  حيث  جديدة،  عمل  فر�س 

اإلى اأعمال ال�سيانة والتو�سعة يف املباين احلكومية، ويذهب جزء ب�سيط  الطرق، باالإ�سافة 

النمو االقت�صادي وخلق فر�س عمل،  للحكومة، وت�صاهم يف  مل�صاريع تنموية تدر دخًل  جدًا 

باالآثار  يكتفي  بل  بحتة،  تنموية  الأغرا�س  موّجهًا  لي�س  اال�صتثماري  االإنفاق  فاإن  وبالتايل 

التنموية غري املبا�سرة.

اجلدول رقم )4(: معدالت االإنفاق يف ال�صنوات 2009-2018 )مليون دينار(

 2009201020112012201320142015201620172018

4586474757406203605667146616691971137866النفقات اجلارية

14449611057675102111381098102910601152النفقات الراأ�سمالية

6030570867976878707778517714794881739018اإجمايل النفقات

ن�سبة النفقات الراأ�سمالية 
12.8%13.0%12.9%14.2%14.5%14.4%9.8%15.6%16.8%23.9%من النفقات العامة

ن�سبة النفقات الراأ�سمالية 
14.6%14.9%14.9%16.6%16.9%16.9%10.9%18.4%20.3%31.5%اإلى النفقات اجلارية

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

)7( االأرقام جميعها فعلية با�صتثناء اأرقام عام 2017 )معاد التقدير( وعام 2018 )متوقع(.
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مرات  عدة  انقطع  والذي  امل�سري،  الغاز  من  االأردن  واردات  انخفا�ش  اأثر  جليًا  بدا  اأي�سًا، 

قبل اأن ينقطع ب�صكل كامل، ما �صاهم يف ارتفاع النفقات اجلارية يف عام2011، وا�ستمرارها 

 2012 الطاقة يف عام  اأ�سعار  القرار برفع  اتخاذ  2014 مع   -  2012 ال�سنوات  يف االرتفاع يف 

ل�صداد دين �صركة الكهرباء الذي كفلته احلكومة، ودخول االأردن برناجمي ت�صحيح �صابعًا 

التوايل وح�سول تداعياتهما  2012 و2016 على  الدويل يف عامي  النقد  وثامنًا مع �سندوق 

على االقت�ساد االأردين، حيث اأن هذه الربامج تركز بطبيعتها على رفع اإيرادات احلكومة دون 

معاجلة فّعالة للنفقات اجلارية.

اإن ارتفاع ن�سبة النفقات اجلارية اإلى النفقات الراأ�سمالية بهذا ال�سكل يعني فقدان ال�سيا�سة 

املالية املرونة لل�صتثمار يف االقت�صاد، وكبح قدرة احلكومة من خلل ال�صيا�صة املالية على 

اال�صتثمار يف البنية التحتية التي اأ�صبحت بحاجة ما�ّصة اإلى التحديث، اأو حتديث االقت�صاد 

الذي يواجه حتديات كبرية يف زمن العوملة واالقت�صاد املعريف. 

احلكومية  النفقات  غالبية  باأن  اجلزم  املمكن  فمن  جارية،  نفقات  هي  النفقات  معظم  والأن 

على  االلتزامات  من  يزيد  ما  احلكومة،  حجم  من  ت�صّخم  الأنها  احلقيقي  باالقت�صاد  �صارة 

رفع  اأن  اإلى  الدرا�سات  وت�سري  االقرتا�ش.  اأو  ال�سرائب  رفع  اإلى  واحلاجة  الكلي  االقت�ساد 

اأثرهما الالحق، حيث �ستحتاج احلكومة يف حال  اأو االقرتا�ش هما �سّيان يف  ال�سرائب االآن 

ل�سداد  بل  فقط  الدين  اأ�سول  ل�سداد  ال  الحقًا  ال�سرائب  رفع  اإلى  اال�ستهالكي  االقرتا�ش 

الفوائد املرتتبة عليه، خا�صة اأن االقرتا�س من اأجل االإنفاق اال�صتهلكي ال يوؤدي اإلى رفع 

وترية النمو احلقيقي وتعظيم دخل احلكومة الحقًا، بل يزيد من اأعبائها، ويقلل من فاعليتها، 

في�سعف االقت�ساد الكلي)8(. 

ت-االإيرادات احلكومية
الكلية  واالإيرادات  اخلارجية  واملنح  وال�سريبية  املحلية  االإيرادات   )5( رقم  اجلدول  يبني 

للفرتة 2004-2017، ويقارن معدالت التغري يف كل من هذه البنود من �سنة اإلى اأخرى هبوطًا 

و�سعودًا. ومن املالحظ اأن االإيرادات الكلية تتذبذب من �سنة اإلى اأخرى وخا�سة بعد 2008.

8. Daniel Mitchell.» The Impact of Government Spending on Economic Growth,» The Heritage 
Foundation, March 15, 2005. https://www.heritage.org/budget-and-spending/report/the-
impact-government-spending-economic-growth
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اجلدول رقم )5(: االإيرادات املحلية وال�صريبية واملنح اخلارجية واالإيرادات الكلية 
للفرتة 2010-2017 )مليون دينار(

ال�سنة
االإيرادات 

املحلية
معدل 

التغري)%(
االإيرادات 
ال�سريبية 

معدل 
التغري)%(

املنح 
اخلارجية 

معدل 
التغري)%(

االإيرادات 
الكلية 

معدل 
التغري)%(

20042147.2 1428.8 811.3 2958.5 
20052561.819.31765.823.6500.338.3-3062.13.5

20063164.423.52133.520.8304.339.2-3468.713.3

20073628.114.72472.115.9343.412.83971.514.5

20084375.320.62758.111.6718.3109.25093.628.3

20094187.84.3-2879.94.4333.453.6-4521.211.2-

20104261.11.82986.33.7401.720.54662.83.1

20114198.91.5-3062.22.51215202.55413.916.1

20124726.912.63351.49.4327.373.1-5054.26.6-

20135119.88.33652.59.0639.195.35758.913.9

20146031.117.84037.110.51236.593.57267.626.2

20155910.92.0-4097.11.5886.228.3-6797.16.5-

20166233.65.54254.33.88365.7-7069.64.0

20176717.67.84343.52.1707.715.3-7425.35.0

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ولت�صهيل بيان التغيــرات يف بنـود االإيرادات، يلخ�س اجلدول رقم )6( معـــدالت التغيــــر لكل 

2005-2008، كانت  2017، فالفتـرة االأولى  2005 اإلى عام  بنـــد يف الفرتات الثلث من عام 

بتداعيات  االأردن  بتاأثر  متثلت   ،2011-2009 الثانية  والفرتة  مرتفع،  اقت�صادي  منو  فرتة 

االأزمة املالية العاملية، والفرتة الثالثة 2012-2017، اأتت بعد »الربيع العربي« وماأزق الطاقة 

ومتثل معدالت النمو االقت�صادية املنخف�صة.
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اجلدول رقم )6(: متو�صط التغري يف بنود االإيرادات 

الفرتة
متو�سط التغري 

يف االإيرادات 
املحلية

متو�سط التغري 
يف االإيرادات 

ال�سريبية

متو�سط التغري يف 
املنح اخلارجية

متو�سط التغري يف 
االإيرادات الكلية

2008-200519.518.011.114.9

2011-20091.3-3.656.52.7

2017-20128.36.111.16.0

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ترتفع  كانت  ال�سريبية،  ومنها  املحلية،  االإيرادات  فاإن   ،)6( رقم  اجلدول  يف  مبني  هو  وكما 

بن�سبة عالية جدًا يف الفرتة االأولى التي كان معدل النمو االقت�سادي فيها 18%، وهي فرتة 

متيزت اأي�سًا بنمو املنح اخلارجية، اأي اأن هذه الفرتة ت�ستحق فعاًل اأن ت�سمى »الفرتة الذهبية« 

االقت�صاد  كان  التي  الثانية  الفرتة  وتتميز  اجلديد.  القرن  يف  االأردين  االقت�صاد  تاريخ  يف 

فيها يرتاجع بانخفا�س متو�صط التغري يف االإيرادات نتيجة الرتاجع يف الن�صاط االقت�صادي 

وبدء ظهور اأثر اأزمة الطاقة على االقت�صاد االأردين، على الرغم من االرتفاع الكبري يف املنح 

ب�صبب  اخلارجية  املنح  متو�صط  ارتفاع  فيها  يلحظ  والتي  الثالثة  الفرتة  اأما  اخلارجية. 

اأن  غري  العربي،  الربيع  بداية  يف  االأردن  مع  املانحني  وتعاطف  لالجئني  االأردن  ا�ستقبال 

النمو  االأولى، وذلك الأن معدالت  الفرتة  مع  مقارنة  ب�سيطة  بن�سبة  كانت ترتفع  االإيرادات 

االقت�سادية كانت متدنية.

يبني ما ورد اأعله اأن اإيرادات الدولة تعتمد، كما هو معمول به يف غالبية دول العامل، على 

اأي�صًا  ن�صتدل  كما  حلكومته،  مرتفعًا  دخًل  يوًلد  الناجح  فاالقت�صاد  االقت�صادي،  الن�صاط 

رفع  اإلى  توؤد  مل  واال�صتهلك،  االإنتاج  تكاليف  بارتفاع  متيزت  التي  االأخرية  الفرتة  اأن  على 

االإيرادات مب�ستويات كبرية، وبالتايل فاإن النهج ال�سحيح هو حتفيز النمو االقت�سادي، واإن 

معدالت النمو االقت�سادي املرتفعة �ستوؤدي اإلى اإيرادات حكومية مرتفعة. 

اأما بالن�سبة لالإيرادات احلكومية يف االأعوام 2016 و2017 و2018، فيبني اجلدول رقم )7( 

املنح  يبني  كما  اجلارية،  والنفقات  الكلية  االإيرادات  من  كل  اإلى  ون�سبتها  املحلية  االإيرادات 

اخلارجية للفرتة نف�سها ون�سبتها لالإيرادات الكلية، وذلك باالعتماد على بيانات م�سروع قانون 

الرئي�سية  البنود  العامة، وبع�ش  االإيرادات  اأي�سًا  2018. ويبني هذا اجلدول  ل�سنة  املوازنة 

فيها لالأعوام 2016 و2017 و2018 )متوقع(.



106

اجلدول رقم )7(: االإيرادات املحلية واملنح اخلارجية 2016-2018 )مليون دينار(
\

201620172018البند

623467187796االإيرادات املحلية 

%92%90%88ن�سبة لالإيرادات الكلية

%92%94%90ن�سبة للنفقات اجلارية

425443445146االإيرادات ال�سريبية 

%66%65%68ن�سبة لالإيرادات املحلية

945938980ال�سرائب على الدخل واالأرباح

115108125ال�سرائب على امللكية

28842993.13689ال�سرائب على ال�سلع واخلدمات 

311304.3351ال�سرائب على التجارة واملعامالت الدولية

197923742650االإيرادات غري ال�سريبية

%34%35%32ن�سبة لالإيرادات املحلية

836708700املنح اخلارجية 

%8%10%12ن�سبة لالإيرادات الكلية

707074258496جمموع االإيرادات العامة

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

تغطي االإيرادات املحلية يف املتو�سط 90% من النفقات اجلارية واالإيرادات الكلية لعام 2017، 

اأو كليهما ال لكي ت�صتثمر يف  اأن تعتمد على املنح  اأو  اأن تقرت�س  اإلى  اأي اأن احلكومة بحاجة 

التنمية بل ملواجهة التزاماتها امللّحة واملتنامية نحو موظفيها، ما يعني اأي�سًا اأنها لن ت�ستطيع 

اأن تعتمد على نف�سها يف املدى الق�سري اأو املتو�سط.

اأي�صًا، بالنظر اإلى التح�صيل ال�صريبي، ت�صكل االإيرادات ال�صريبية 65% من االإيرادات املحلية 

لعام 2017 والباقي من االإيرادات غري ال�صريبية )ر�صوم وخلفه(، ما يعني اأن الر�صوم على 

بيع اخلدمات احلكومية ت�صاف وكاأن احلكومة مل ت�صتخدم الدخل من ال�صريبة لتقدمي هذه 

اخلدمات. وبينما ت�صكل ال�صرائب على الدخل واالأرباح ما ن�صبته 14% من االإيرادات املحلية 

توجه  اأو  االقت�صادي،  الن�صاط  يف  للرتاجع  نتيجة  وذلك  بالتنازل،  اآخذة  فاإنها   ،2017 لعام 

جزء اأكرب من املنتجني نحو االقت�صاد غري املنًظم. 
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وحتظى ال�صرائب على ال�صلع واخلدمات على ن�صيب كبري من االإيرادات املحلية حيث ت�صكل 

45% من االإيرادات املحلية، ما يعني اأن احلكومة تعتمد ب�سكل كبري على �سريبة املبيعات، واأن 

تكاليف  وترفع  وامل�صتهلك،  املنتج  ترهق  كبرية  �صريبية  حتديات  يواجه  االإنتاجي  الن�صاط 

االإنتاج واال�ستهالك معًا، وتقلل من تناف�سية ال�سلع امل�سّدرة من االأردن، حيث تناف�ش �سادرات 

االأردن ب�سكل عام يف ال�سعر ولي�ش يف تعقيد املنتجات اأو قيمتها امل�سافة. 

ورغم اأن االأردن بلد منفتح عامليًا، فاإن التوجه احلايل لرفع ال�صرائب على التجارة اخلارجية 

ومعدات  اآليات  من  تتكون  امل�ستوردات  غالبية  اأن  ومبا  �سرتتفع.  امل�ستوردات  اأ�سعار  اأن  يعني 

ال�سباب  من  العمل  �سوق  اإلى  الدخول  ن�سبة  ب�سرعة خا�سة الأن  االأخرية  ومركبات )تتنامى 

تناف�صية  تنخف�س  اأن  املتوقع  فاإن  الئقة(،  عامة  موا�صلت  فيه  تتوفر  ال  بلد  يف  مرتفعة 

التفوق  ولي�ش  ال�سعرية  املناف�سة  على  االأردن  تناف�سية  تعتمد  �سابقًا،  ُذكر  فكما  االإنتاج. 

والقيمة امل�سافة يف االإنتاج، وقد انخف�ست حاليًا مع رفع اأ�سعار الطاقة والر�سوم وال�سرائب، 

اأو  اأخرى  بلد  اإلى  بالتوّجه  �صواء  االأردنية  ال�صوق  من  مهمة  ا�صتثمارات  خروج  اإلى  اأدى  ما 

باإغالق امل�سانع وال�سركات. 

التناق�ش تدريجيًا،  اآخذة يف  اإلى االإيرادات املحلية  اأن ن�سبة املنح اخلارجية  اأي�سًا  يالَحظ 

2017، واالأمر نف�صه ينطبق على قيمة املنح املطلقة، من  10% عام  2016 اإلى  12% عام  من 

836 مليون دينار عام 2016 اإلى 708 ماليني دينار عام 2017. اإذ مبا اأن االلتزامات ال�سنوية 

ارتفاع  �سيعني  املنح  انخفا�ش  فاإن  لديها،  مالية  اأي مرونة  من  امل�ستحقة على احلكومة حتد 

وترية االقرتا�ش ل�سد العجز يف النفقات اجلارية.

ث-عجز املوازنة
للدولة  العامة  االإيرادات  على  العام  االإنفاق  م�ستوى  ارتفاع  املوازنة،  عجز  مبفهوم  ُيق�سد 

خالل فرتة زمنية معينة؛ يعني حدوث فجوة مالية )Fiscal Gap( بني االإيرادات العامة 

وحت�سب  العامة،  والنفقات  االإيرادات  بني  بالفرق  الفجوة  هذه  وتقا�ش  العامة؛  والنفقات 

كن�صبة من الناجت املحلي االإجمايل. وكما هو ُمَبنينَّ يف ال�صكل رقم )2(، جند اأن االأردن قد حّقق 

وفرًا خالل الفرتة ما بني عامي 1992 و1997 لي�سل بعد ذلك العجز اإلى 1824 مليون دينار 

اإليه العجز. ونتيجة لدخول االأردن برنامح  2012، وهو امل�صتوى االأعلى الذي و�صل  يف عام 

الت�سحيح مع �سندوق النقد الدويل وتنفيذ حزمة اإجراءات، انخف�ش العجز لي�سل اإلى 879 

مليون دينار يف عام 2016.
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ال�صكل رقم )2(: العجز/ الوفر بعد امل�صاعدات

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ويف ما يخ�س العلقة ما بني عجز املوازنة والنمو االقت�صادي والبطالة، يبني ال�صكل رقم )3( 

ي�سري  حيث  امل�ساعدات،  بعد  احلكومة  موازنة  يف  العجز  يف  والتغري  والبطالة  النمو  معدالت 

التغري ال�سالب اإلى انخفا�ش يف عجز املوازنة بعد امل�ساعدات عن تلك يف ال�سنة التي �سبقتها، 

والتغري املوجب يعني ارتفاعًا يف عجز املوازنة عن ال�صنة التي �صبقتها. وميكن هنا ملحظة اأن 

اأعلى ن�سبة ارتفاع يف عجز املوازنة كانت يف العامني 2005 و2009.

ال�صكل رقم )3(: معدالت النمو والبطالة 2017-2003

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.
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النمو يف االقت�صاد احلقيقي ومعدل  اأنه ال يوجد علقة ترابطية بني معدل  امللَحظ  ومن 

البطالة، ما يعني اأن االقت�صاد غري موّلد لفر�س عمل للأردنيني، ويكمن تف�صري هذه الظاهرة 

يف اأن كال النمو االقت�سادي واالإنفاق احلكومي ال يوؤديان اإلى تخفي�ش معدل البطالة.

ج-الدين العام
يغطي البحث يف حتليل الدين العام الفرتة 2004 – 2017، كما هو مبني يف اجلدول رقم )8(. 

واإجمايل  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  كن�سبة  ومنّوه  العام  الدين  اإجمايل  البيانات  وتغطي 

الدين املحلي ومنوه كن�صبة من الناجت املحلي االإجمايل، والر�صيد القائم للدين العام اخلارجي 

ون�صبته من الناجت املحلي االإجمايل. 

اجلدول رقم )8(: الدين العام واملحلي واالأجنبي 2017-2004

 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017

اإجمايل الدين 
74317524814889499394109551259014482176102067422651248762609327269العام 

1.38.39.85.016.614.915.021.617.49.69.84.94.5 النمو 

الن�سبة املئوية 
للناجت املحلي 

اال�سمي
91.884.376.373.860.264.867.170.780.286.789.093.495.195.3

اإجمال الدين 
املحلي )موازنة 

وموؤ�س�سات 
م�ستقلة(

20822467296136955754708679809996126781344014621154861579415402

-18.520.024.855.723.112.625.326.86.08.85.92.02.5 النمو 

الن�سبة املئوية 
25.727.627.730.536.941.942.548.857.756.357.558.157.553.9للناجت 

اإجمايل 
الر�صيد القائم 

للدين العام 
اخلارجي 

5349505751875253264038694611448749327235803093911029911867

9.946.711.016.99.715.2-46.619.22.7-2.61.349.7-5.5 النمو 

الن�سبة املئوية 
66.156.748.643.316.922.924.621.922.530.331.635.337.541.5للناجت 

80918925106751213115593169121876220477219662385225437266372744528,600الناجت املحلي 

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ويبني اجلدول اأن اإجمايل الدين املحلي )موازنة وموؤ�س�سات م�ستقلة( ارتفع مبعدل �سنوي بلغ 

1025 مليون دينار، واإجمايل الر�صيد القائم للدين العام اخلارجي مبعدل 501 مليون دينار. 

ولكي تت�صنى املقارنة بني م�صتويات الدين املختلفة من حيث اجتاهاتها، فقد جرى بيانها يف 
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ال�صكل رقم )4( الإعطاء �سورة عن تذبذبها ووترية التغري فيها. ومن املالحظ اأن عام 2008 

ُيظهر انخفا�صًا ملمو�صًا يف اإجمايل الر�صيد القائم للدين العام اخلارجي الأن االأردن اختار اأن 

يعيد �صراء املرتتب عليه لنادي باري�س، بيد اأن االأردن زاد يف ذلك العام من قرو�صه املحلية 

مببلغ 2059 مليون دينار. وبالتايل انخف�ست ن�سبة الدين اخلارجي اإلى الناجت املحلي االإجمايل 

من 66.1% يف عام 2004 اإلى 22.5 يف عام 2012 على ح�ساب الدين الداخلي والذي ارتفع من 

25.7% اإلى 57.7%، االأمر الذي ي�سغط ب�سكل كبري على التمويل املتاح للقطاع اخلا�ش.

ولرمبا كان �صداد دين نادي باري�س قد قّلل من م�صتوى الدين اخلارجي مبا يحفه من خماطر 

 ،%2.3 املتو�صط  يف  تتجاوز  ال  منخف�صة  فائدة  مبعدل  دينًا  ا�صتبدل  لكنه  العملة،  تقلبات 

وا�ستخدم اأموال التخا�سية التي كانت الفر�سة الإيجاد »�سندوق االأجيال«، ك�سندوق �سيادي 

يقوم باال�صتثمار يف املمّكنات االقت�صادية اللزمة لتحقيق التنمية جيًل بعد جيل.

امل�سادر  من  وبخا�سة  احلكومة،  اقرتا�ش  ازدياد  و2011   2009 عامي  بني  الفرتة  و�سهدت 

املحلية )رمبا ل�صهولتها يف بادئ االأمر وعدم وجود �صروط قا�صية ومفاو�صات طويلة ومرهقة 

كما يحدث مع �سندوق النقد الدويل عادة(، يف ما ارتفع الدين مبعدل 15% �سنويًا. وارتفع 

اأنواع  ال�صكل رقم )4( م�ستويات  12% �صنويًا. ويبني  2011 و2016 بن�سبة  الدين بني عامي 

الدين الثلثة )الدين االإجمايل، الدين املحلي، الدين االأجنبي( من خلل ن�صبة كل منها من 

الناجت املحلي االإجمايل خالل الفرتة 2016-2004.

ال�صكل رقم )4(: الدين العام املحلي واخلارجي 2004-2016 )مليون دينار(

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.
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ومن اجلدير بامللحظة اأن اإجمايل الدين كان 92% يف عام 2004. ي�ساف اإلى ذلك اأن الدين 

كان يف اأدنى م�صتوياته يف عام 2008 ب�سبب دفع دين نادي باري�ش املذكور اأعاله. كما اإن االأردن، 

ويف الفرتات التي يقل فيها تعر�صه لل�صدمات اخلارجية، فاإنه يقرت�س حمليًا؛ وذلك هو م�صدر 

االقرتا�س االأ�صهل، غري اأنه االأكرث تكلفة من ناحية معدل الفائدة. وخلل فرتات اال�صطراب 

االإقليمي مثل »الربيع العربي« واالأزمة ال�صورية، كان االقرتا�س االأردين ي�صتهدف املوؤ�ص�صات 

االأجنبية  املوؤ�ص�صات  من  االقرتا�س  مييل  حيث  حدة،  اأكرث  ب�صورة  املانحة  والدول  الدولية 

والدول املانحة اإلى كونه مي�صرًا )اأقل تكلفة(، خا�صة اإذا كان القر�س من جملة املعونات اأو 

هذه  يف  املوافقة  يف  �صرعة  واأكرث  ا�صرتاطًا  اأقل  واملوؤ�ص�صات  الدول  ت�صبح  اأي�صًا،  امل�صاعدات. 

الفرتات، ما يجعلها املرجع االأف�سل لالقرتا�ش.

ال�صكل رقم )5(: ن�صبة الدين العام اإلى الناجت املحلي االإجمايل 2003-1992

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

اأما عن قدرة االأردن على ا�صتدامة اأو�صاعه املالية وخا�صة للمديونية العامة، فهنالك العديد 

املالية  بالتزاماتها  الوفاء  على  وم�ستقباًل،  حاليًا  الدولة،  قدرة  تقي�ش  التي  املوؤ�سرات  من 

وخدمة ديونها، وبالتايل ال بد من حتديد امل�ستوى االآمن لن�سبة الدين اإلى الناجت )العتبة( 

والذي يحقق اال�ستدامة.

على   2001 ل�سنة   )26( رقم  واإدارته  العام  الدين  قانون  من   )23( املادة  ن�ست  االأردن،  ويف 

ما يلي: »على الرغم من اأي ن�س خمالف ال يجوز اأن يزيد الر�صيد القائم للدين العام يف اأي 

وقت من االأوقات على60% من الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار اجلارية لل�سنة االأخرية التي 

تتوافر عنها البيانات«. ولكن املادة غري مفّعلة حتى االآن بح�سب املادة )24(، حيث ن�ست على 

اأنه:« ت�صري اأحكام املادة )22( واملادة )23( من هذا القانون اعتبارًا من التاريخ الذي ُيقّرر 
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جمل�س الوزراء«، علما باأن جمل�س الوزراء مل يقر البدء بهذه املادة حتى االآن. كما اإن الن�صبة 

املحددة يف القانون غري مبنية على اأ�ص�س علمية. وجتدر االإ�صارة هنا اإلى اأنه ُينظر اإلى العتبة 

اقت�ساديًا من حيث االأثر ولي�ش فقط من حيث املالءة املالية، حيث اأن زيادة م�ستوى الدين عن 

م�صتوى معني ي�صبح له اأثر �صلبي على االقت�صاد من جانب اآخر.

اأما خدمة الدين الدين العام، فيلَحظ من اجلدول رقم )9( ارتفاع اإجمايل الفوائد املدفوعة 

ب�سكل كبري من 430 مليون دينار يف عام 2011 اإلى 856 مليون دينار عام 2017، وذلك نتيجة 

ارتفاع حجم الدين العام، ويف هذا االإطار، فقد ارتفع اإجمايل الفوائد املدفوعة على الدين 

اخلارجي من 96 مليون دينار يف عام 2011 اإلى 269 مليون دينار عام 2017، اأما فوائد الدين 

الداخلي، فقد ارتفعت من 376 مليون دينار يف عام 2011 اإلى 587 مليون دينار عام 2017.

اجلدول رقم )9(: خدمة الدين العام

 2011201220132014201520162017

 1. خدمة الدين العام 
)داخلي وخارجي( موازنة

2.8053.9974.11105.15276.19967.21788.1565

اإجمايل الفوائد االأ�سا�ش النقدي 
430583737926914835856)مليون دينار(/ موازنة

96100102176204213269فوائد الدين اخلارجي/ موازنة

334483635750710622587فوائد الدين الداخلي/ موازنة

37641437460110821343709اأق�صاط الدين اخلارجي

 �سعر الفائدة ال�سمني 
2.62.72.62.82.92.52.8)الدين اخلارجي(

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ح-العبء ال�سريبي يف االأردن 
يعّد موؤ�سر العبء ال�سريبي )االإيرادات ال�سريبية اإلى الناجت املحلي االإجمايل( من املوؤ�سرات 

معينة  زمنية  فرتة  خلل  �صرائب  من  املجتمع  تكبده  اأو  دفعه  ما  جمموع  يبني  حيث  املهمة، 

الأحد  من�صوبة  فعًل  املجتمع  يدفعها  التي  ال�صرائب  اإجمايل  اأنه  اأو  العام،  الن�صاط  لتمويل 

املوؤ�صرات التي تدل على دخل املجتمع مثل الناجت املحلي االإجمايل اأو الناجت القومي االإجمايل. 

ويلحظ من خلل ال�صكل رقم )6( اأن م�ستويات العبء ال�سريبي مرتفعة ن�سبيًا، وقد انخف�ش 

ب�سكل ملحوظ بعد عام 2007 من 20.4% لي�سل اإلى 15.3% يف عام 2017، ويرجع ذلك اإلى 

االإعفاءات التي منحتها احلكومة االأردنية للم�صتثمرين من جانب، واإلى تاأثري قانون �صريبة 

 24 بقيمة  وللعائلة  دينار  األف   12 بقيمة  لالأفراد  اإعفاءات  منح  الذي   2009 ل�سنة  الدخل 
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األف دينار، االأمر الذي اأعفى 90% من املكّلفني، ف�ساًل عن تزايد التهربات ال�سريبية، والتي 

مت تقديرها بح�سب درا�سة للمجل�ش االقت�سادي واالجتماعي عام 2014 بحوايل 695 مليون 

دينار لعام 2012. اأما العبء ال�سريبي ال�سامل، والذي ي�ستمل على الر�سوم وال�سرائب االأخرى 

واالقتطاعات التاأمينية، فقد و�سل اإلى %30.8.

)GDP ال�صكل رقم )6(: العبء ال�صريبي )ن�صبة اإجمايل ال�صرائب اإلى

امل�صدر: وزارة املالية، ن�صرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ال�صريبي،  التهرب  لتغطية  ال�صريبة  لرفع معدالت  اأن احلكومة قد جلاأت  اال�صتنتاج  وميكن 

وعليه فاإن الفئة التي تدفع ال�صرائب، تدفع اأكرث من طاقتها ال�صريبية، ويعترب هذا اإجهادًا 

لبع�س القطاعات، وخا�صة االإنتاجية منها ملا له من اآثار �صلبية على تناف�صية تلك القطاعات 

وبح�سب  امل�سروعات.  من  املطلوب  العائد  ومعدل  التمويل  تكاليف  على  �سلبيًا  ينعك�ش  ما  اأو 

قانون ال�سريبة ل�سنة 2014، يدفع ال�صخ�س االعتباري ال�صريبة على النحو التايل:

- قطاع ال�صناعة: %14.

- قطاع البنوك: %35.

- بقية القطاعات: %20.

املواد  تعدين  و�سركات  الكهرباء،  وتوليد  توزيع  و�سركات  االأ�سا�سية،  االت�ساالت  �سركات 

املالية  وال�سركات  املالية  الو�ساطة  و�سركات  التامني،  واإعادة  التاأمني  و�سركات  االأ�سا�سية، 

واالأ�صخا�س االعتباريني الذين ميار�صون اأن�صطة التاأجري التمويلي: %25.

على  �صلبية  اآثار  له  يكون  قد   ،2018 ل�سنة  املقرتح  الدخل  �سريبة  قانون  تعديل  اإن  كما 
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االقت�صاد االأردين حيث �صريفع من العبء ال�صريبي املفرو�س على االقت�صاد، وُيدخله مرحلة 

�سريبة  على  احلكومة  اأجرتها  التي  التعديالت  اأخذ  مت  ما  اإذا  وخا�سة  ال�سريبي،  االإجهاد 

املبيعات يف بداية عام 2018. وعليه ال بد اأن تاأخذ احلكومة بعني االعتبار اأثر االإجراءات 

ال�سريبية على �سريبة املبيعات يف حال قررت رفع �سريبة الدخل، وذلك بتخفي�ش �سريبة 

املبيعات مقابل رفع �سريبة الدخل، وذلك من اأجل اأن تعزز من عدالة توزيع الدخل.

مرتبة  اأن   )7( رقم  ال�صكل  من  ُيلحظ  خمتارة،  دول  مع  للأردن  ال�صريبي  العبء  ومبقارنة 

االأردن تقع يف مرتبة متو�سطة، اإذ بلغ ترتيب االأردن 12 من بني 24 دولة. كما اإن االأردن اأعلى 

من امل�ستوى العاملي واأقل من منطقة اليورو.

ال�صكل رقم )7(: ن�صبة االإيرادات ال�صريبية اإلى الناجت املحلي االإجمايل مقارنة 
بعدد من الدول خالل الفرتة 2017-2009

امل�صدر: البنك الدويل، قاعدة البيانات، موؤ�صرات التنمية العاملية، 2018.

خ-هل جنحت ال�سيا�سة املالية يف حتقيق النمو االقت�سادي؟
يتبني مما �صبق اأن ال�صيا�صة املالية تعاين من نقاط ال�صعف التالية:

�سواء  �سنوية متزايدة  التزامات  النفقات اجلارية وهي  املرونة، حيث ت�سكل  عدم وجود   .1

باالأرقام املطلقة اأو بالن�سب اجلزء االأكرب من موازنة احلكومة، ُي�ساحبها ُعجوزات مزمنة 

وتكاليف مرتفعة خلدمة الدين، واقرتا�ش متزايد منذ عام 2009 وحتى االآن.

يف  لالقت�ساد(  املمّكن  )غري  اجلاري  االإنفاق  يف  االإ�سراف  نهج  املالية  ال�سيا�سة  اعتمدت   .2

�سنوات الرخاء، والتقتري يف االإنفاق الراأ�سمايل يف �سنوات الرتاجع االقت�سادي، ما يعني 

اأنها متا�صي الدورة االقت�صادية )دورة االأعمال( وباأوجه اإنفاق غري ممّكنة للقت�صاد، وهو 

ما يخالف تو�سيات املدار�ش االقت�سادية كافة، ويزيد من ال�سرر بداًل من حتقيق النفع 
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الدول  يف  للحكومة  )اجلاري(  اال�ستهالكي  االإنفاق  اأن  على  تتفق  فاالأدبيات  والتنمية. 

النامية ي�سر بالتنمية ويجعل احلكومة اأقل فعالية وكفاءة)9(. 

ال يوجد نهج اقت�سادي وا�سح وم�ستقر لالإنفاق احلكومي من حكومة اإلى اأخرى اإال يف حال   .3

وجود برنامج اإ�صلح اقت�صادي متفق عليه مع �صندوق النقد الدويل، وهذه الربامج مل توؤدِّ 

يف اأي من االأحوال اإلى تقليل حجم احلكومة. 

حني تلتـزم احلكومة اأو احلكومات مع برنامج �سندوق النقد الدويل، فاإنها عادة ما تقلل من   .4

االإنفاق الراأ�صمايل، وت�صتمر يف النفقات اجلارية )للمحافظة على اال�صتقرار الداخلي(، 

وتتجه ب�صكل حما�صبي اإلى رفع الر�صوم وال�صرائب لتلبية رغبة ال�صندوق، وهي االلتـزام 

ب�سداد الدين العام.

اعتماد احلكومات املتتالية يف �سيا�ساتها املالية على املنح والهبات اخلارجية لالإنفاق على   .5

امل�صاريع التنموية يف حال اإدراجها يف املوازنة، وما يرتتب على ذلك من �صروط والتزامات، 

والتنفيذ  التخطيط  على  القدرة  من  يحد  ما  املنح،  تدفقات  ا�ستمرارية  يف  و�سوح  وعدم 

ب�سكل اإ�سرتاتيجي.

اآنية ل�صد العجز يف النفقات اجلارية،  ترحيل االلتزامات والتوجه نحو قرارات وحلول   .6

الت�صعينات  اأوائل  للحكومات كما حدث يف  املنطقة  الناجمة عن تقلبات  املكا�صب  وجتيري 

مع حرب اخلليج االأولى، وبداية القرن احلايل مع حرب اخلليج الثانية، واإلقاء اللوم على 

املحلية  العربي« والالجئني كم�سبب لالأزمات االقت�سادية  كـ»الربيع  املتغريات اخلارجية 

اآنية وغري  مالية تفاعلية  �سيا�سة  نتيجة  الرتاجع االقت�سادي  بداًل من حتمل م�سوؤولية 

اإ�سرتاتيجية. 

ت�صّخم حجم احلكومة اإلى م�صتويات ترهق االقت�صاد مع عدم انعكا�س هذا الت�صخم على   .7

جودة اخلدمة احلكومية. 

9.  James L. Butkiewicz and Halit Yanikkaya. «Institutions and the Impact of Government 
Spending on Growth,» Journal of Applied Economics, Volume 14, Issue 2, November 2011, 
Pages 319-341.



116

ثالثاً: السياسة النقدية

ُيعّد القطاع امل�صريف اأحد القطاعات الرائدة يف االقت�صادات احلديثة، لي�س فقط لدوره املهم 

يف ح�صد املدخرات املحلية واالأجنبية وتعبئتها ومتويل اال�صتثمار الذي ميثل ع�صب الن�صاط 

االقت�صادي، بل لكونه اأ�صبح ميثل حلقة االت�صال االأكثـر اأهمية مع العامل اخلارجي. واأ�صبح 

تطوره ومتانة اأو�صاعه معيارًا للحكم على �صلمة االقت�صادات وقابليتها اأو قدرتها على جذب 

القطاعات  اأهم  من  واحدًا  امل�صريف،  القطاع  كان  واإذا  واخلارجية.  املحلية  االأموال  روؤو�س 

على  قدرته  وزيادة  القطاع  لهذا  الرئي�صي  املحور  ميثل  املركزي  البنك  فاإن  االقت�صادية، 

املناف�صة والتطور، وذلك ملا يقوم به من دور يف اإدارة ال�صيا�صة النقدية وامل�صرفية، واحلفاظ 

على اال�ستقرار املايل، وبالتايل اإر�ساء اأ�س�ش منو اقت�سادي قابل لال�ستمرار. واإن وجود �سفافية 

اجتاه  معرفة  اأن  حيث  االأردين،  االقت�صاد  يف  الثقة  من  مزيدًا  يعطي  النقدية  ال�صيا�صة  يف 

ال�سيا�سة النقدية حول الق�سايا الراهنة واال�ستعداد حلدوث اأي ق�سية م�ستقبلية يعترب من 

اأهم عنا�صر جذب اال�صتثمار العربي واالأجنبي.

يف  املركزي  البنك  قبل  من  اتباعها  يتم  التـي  ال�صيا�صة  اأنها  على  النقدية  ال�صيا�صة  وتعّرف 

حماولة للتحكم بالعر�س النقدي لتوجيه النمو االقت�صادي. كما اإن الهدف الرئي�صي للبنوك 

حتقيق  يتم  اأن  ومبجرد  الفائدة،  باأ�صعار  والتحكم  النقدي  اال�صتقرار  حتقيق  هو  املركزية 

البنك  ويلعب  البطالة.  من  واحلد  النمو  وهو  ياأتي،  الثاين  الهدف  فاإن  النقدي،  اال�صتقرار 

املركزي دورًا مهمًا يف املحافظة على اال�صتقرار االقت�صادي من خلل احلفاظ على م�صتوى عام 

م�ستقر لالأ�سعار، و�سعر �سرف عملة ثابت، وجعل اأ�سعار الفائدة مطابقة مع الو�سع االقت�سادي 

للبلد. ويتم تطبيق ال�صيا�صة النقدية من خلل اإجراءات مثل تعديل �صعر الفائدة، �صراء 

ال�سندات احلكومية اأو بيعها، وتغييـر احتياطي البنك املركزي.

اأ-اأهداف ال�سيا�سة النقدية للبنك املركزي االأردين
اأنه  1971 وتعديلته يف اأهدافه على  ين�س قانون البنك املركزي االأردين رقم )23( ل�سنة 

اململكة«.  يف  النقدي  اال�ستقرار  على  احلفاظ  اإلى  املركزي  للبنك  النقدية  ال�سيا�سة  »تهدف 

وُيق�سد باال�ستقرار النقدي؛ ا�ستقرار امل�ستوى العام الأ�سعار ال�سلع واخلدمات، وا�ستقرار �سعر 

�صرف الدينار االأردين، حيث يعتبـر نظام �صعر ال�صرف الثابت مع الدوالر االأمريكي الركيـزة 

االأ�سا�سية لل�سيا�سة النقدية التـي يديرها البنك املركزي منذ الت�سعينات ب�سكل م�ستقل، اأي 

اأن احلفاظ على اال�ستقرار النقدي هو هدف البنك املركزي.

خالل  من  كم�ساهمة  البنك  روؤية  يف  االقت�ساديني  النمو  اأو  التنمية  اإلى  االإ�سارة  وترد 

اال�ستقرار النقدي واملايل، والتـي تن�ش على »اال�ستمرار يف احلفاظ على اال�ستقرار النقدي 

ترد  كما  اململكة.«.  يف  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  حتقيق  يف  ي�صاهم  مبا  واملايل 
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االإ�صارة اإلى ذلك اأي�صًا يف ر�صالة البنك ب�صيغة: »املحافظة على اال�صتقرار النقدي املتمثل يف 

ا�ستقرار �سعر �سرف الدينار االأردين وا�ستقرار امل�ستوى العام لالأ�سعار وامل�ساهمة يف توفري بيئة 

ا�صتثمارية جاذبة وحمفزة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية من خلل توفري هيكل اأ�صعار 

فائدة ملئم وتطبيق �صيا�صات رقابية احرتازية جزئية وكلية ت�صاهم يف حتقيق اال�صتقرار 

امل�صريف واملايل، باالإ�صافة اإلى توفري اأنظمة مدفوعات وطنية اآمنة وكفوؤة وتعزيز اال�صتمال 

املايل وحماية امل�ستهلك املايل ويف �سبيل ذلك يوظف البنك موارده الب�سرية واملالية واملادية 

والتقنية واملعرفية بال�صكل االأمثل.«.

ويرد م�سطلح النمو االقت�سادي اأي�سًا ب�سكل اأو�سح الفقرة )4/اأ( من قانون البنك املركزي، 

اململكة  النقدي يف  اإلى احلفاظ على اال�صتقرار  املركزي  البنك  »يهدف  اأنه  حيث تن�س على 

يف  واملايل  امل�سريف  اال�ستقرار  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  االأردين  الدينار  حتويل  قابلية  و�سمان 

العامة  االقت�سادية  ال�سيا�سات  وفق  املطرد  االقت�سادي  النمو  ت�سجيع  يف  وامل�ساهمة  اململكة 

اال�صتقرار  لتحقيق  االئتمان  »تنظيم  على:  )4/ب/6(  ال�ساد�ش  البند  وين�ش  للمملكة.«. 

النقدي واملايل ومتطلبات النمو االقت�سادي«. 

ال�صيا�صة  ر�صم  يف  تتمثل  املهام  من  عددًا  املركزي  البنك  يتولى  املعلنة،  اأهدافه  ولتحقيق 

النقدية،  ال�صيا�صة  اأدوات  من  منظومة  ا�صتخدام  خلل  من  وتنفيذها،  اململكة  يف  النقدية 

والعمالت  الذهب  من  اململكة  باحتياطي  واالحتفاظ  االأردين،  الدينار  �سرف  �سعر  و�سيا�سة 

االأجنبية واإدارته. كما يقوم البنك املركزي بتنظيم االئتمان يف االقت�صاد االأردين لتحقيق 

االأوراق  اإ�سدار  عن  ف�ساًل  ال�سامل،  االقت�سادي  النمو  ومتطلبات  واملايل  النقدي  اال�ستقرار 

النقدية وامل�سكوكات.

من جهة اأخرى، يقوم البنك املركزي بالرقابة على البنوك واالإ�سراف عليها، مبا يكفل �سالمة 

مراكزها املالية، وحماية حقوق املودعني وامل�ساهمني وفق اأحكام الت�سريعات النافذة وقواعد 

احلوكمة املوؤ�س�سية، وكذلك الرقابة واالإ�سراف على اأي موؤ�س�سة مالية ل�سمان �سالمة مركزها 

مهمة  يتولى  املركزي  البنك  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  النافذة.  الت�سريعات  اأحكام  وفق  املايل 

تنظيم نظام املدفوعات الوطني وتطويره مبا ي�صمن توفري نظم اآمنة وكفوؤة للدفع والتقا�س 

والت�سوية.

ويعتمد البنك املركزي منذ بداية االإ�سالحات االقت�سادية على التدخل ب�سكل غـري مبا�سر 

تقرير  يف  املبا�صر  التدخل  حق  مينحه  البنك  قانون  اأن  من  الرغم  على  النقدية،  ال�صوق  يف 

فوائد البنوك كما هو مبني يف املادة )41(:
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املادة )41(: 

عادة اخل�سم ومنح  »اأ- يعلن البنك املركزي بني احلين واالآخر اأ�سعار الفائدة التي يتقا�ساها الإ

ال�سلفات.

املرخ�صة  للبنوك  االئتمانية  الت�صهيلت  لتقدمي  العامة  ال�صروط  املركزي  البنك  يقرر  ب- 

قرا�ش املتخ�س�سة. وموؤ�س�سات االإ

اأو  النقدي  اال�صتقرار  تهدد  اأنها  يرى  طارئة  اأو  حرجة  ظروف  يف  املركزي  للبنك  يجوز  ج- 

امل�صريف يف اململكة منح ت�صهيلت ائتمانية ا�صتثنائية لبنك مرخ�س وفق �صروط يحددها 

املجل�ش وي�سادق عليها مجل�ش الوزراء«.

املادة )43(:

با�صتثناء  املتخ�ص�صة،  االإقرا�س  وموؤ�ص�صات  املرخ�صة  للبنوك  ي�صدر  اأن  املركزي  »للبنك 

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية املرخ�صة للعمل باال�صتثمار وفق ال�صريعة االإ�صلمية، اأوامر تن�صر 

يف اجلريدة الر�صمية وبو�صائل االإعلم االأخرى، يحدد فيها ما يلي:

وموؤ�س�سات  املرخ�سة  البنوك  تتقا�ساها  التي  الفوائد  ملعدالت  واالأعلى  االأدنى  احلد  اأ- 

االإقرا�ش املتخ�س�سة على ت�سهيالتها االإئتمانية التي متنحها للعمالء وذلك دون التقيد 

باأحكام اأي ت�صريع اأو نظام اآخر يتعلق بالفوائد اأو املرابحة

على االأدنى ملعدالت العموالت التي تتقا�ساها على ت�سهيالتها االإئتمانية واإدارة  ب-احلد االأ

ح�صابات العملء وعلى خدماتها لهم.

قرا�ش  على ملعدالت الفوائد التي تدفعها البنوك املرخ�سة وموؤ�س�سات االإ ج-احلد االأدنى واالأ

املتخ�س�سة على الودائع لديها.

يف  عليه  املن�صو�س  الوجه  على  والعموالت  الفوائد  معدالت  املركزي  البنك  يحدد  مل  د-اإذا 

اأ، ب، ج، من هذه املادة اأو األغي اأي اأمر كان قد اأ�سدره بذلك، فللبنوك املرخ�سة  الفقرات 

وال�سركات املالية اأن تتقا�سى من عمالئها الفوائد والعموالت واأن تدفع الفوائد لعمالئها 

دون التقيد باحلدود التي ي�س عليها اأي قانون اأو نظام للمرابحة اأو الفوائد وذلك وفقًا 

للتعليمات التنظيمية التي ي�صدرها البنك املركزي«.

اإعادة  املبا�سرة فقط، من خالل �سعر  البنك املركزي يركز فقط على االأدوات غيـر  اأن  غيـر 

اخل�صم، و�صعر فائدة اتفاقية اإعادة ال�صراء، و�صعر فائدة نافذة االإيداع لليلة واحدة، ون�صبة 

ميكن  التي  اال�صتثناءات  بع�س  وجود  من  بالرغم  البنوك،  ودائع  على  االإلزامي  االحتياطي 

ا�صتخدامها يف الظروف اال�صتثنائية كالتي مير بها االقت�صاد حاليًا.
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ب-االإطار الت�سغيلي لل�سيا�سة النقدية يف االأردن
تلعب ال�سيا�سة النقدية دورًا حموريًا يف اإر�ساء املقومات االأ�سا�سية للنمو االقت�سادي امل�ستدام، 

يعتبـر  النقدي  اال�صتقرار  بتحقيق  املتمثل  النقدية،  لل�صيا�صة  الرئي�صي  الهدف  اأن  �صيما  ال 

مبثابة املرتكز االأ�صا�صي حلفز اال�صتثمارات املحلية، وجذب اال�صتثمارات اخلارجية التـي ُتعّد 

من املحركات الرئي�صية لعجلة الن�صاط االقت�صادي. فقد اأثبتت الدرا�صات النظرية والواقع 

العملي اأن الدول التـي مل تتمكن من حتقيق اال�صتقرار النقدي واجهت من امل�صاكل ما ال ح�صر 

اال�ستقرار  من  عالية  درجة  بلوغ  اأن  على  اأي�سًا  الواقع  هذا  دّل  كما  املجال.  هذا  يف  لتعداده 

و�صيا�صات  ر�صيدة،  مالية  ل�صيا�صات  الدول  هذه  تبنـي  عن  مبعزل  يتم  اأن  ميكن  ال  النقدي 

اقت�صادية حمفزة للن�صاط االقت�صادي وم�صجعة للمبادرات الفردية، وجاذبة لل�صتثمارات 

املحلية واالأجنبية على حد �سواء.

االأدوات  من  وا�سعة  جمموعة  اإدارة  اإلى  النقدية  االأردين  املركزي  البنك  �سيا�سة  وت�ستند 

بني  ما  يف  االقتـرا�س  فائدة  معدالت  توجيه  بهدف  املفتوحة،  ال�صوق  وعمليات  النقدية 

البنوك لليلة واحدة حول امل�ستويات امل�ستهدفة وفقًا ل�سعر الفائدة الرئي�سي للبنك املركزي 

اأ�صعار الفائدة يف ال�صوق امل�صرفية  )CBJ Main Rate(، وبالتايل التاأثري على اجتاهات 

مبا ين�صجم مع التطورات االقت�صادية املحلية والعاملية. وتتمثل هذه االأدوات يف �صعر اإعادة 

اخل�صم، و�صعر الفائدة على اتفاقيات اإعادة ال�صراء لليلة واحدة واأ�صبوع و�صهر واأكثـر، و�صعر 

ويعتبـر  املركزي.  للبنك  الرئي�سي  الفائدة  و�سعر  واحدة،  لليلة  االإيداع  نافذة  على  الفائدة 

�سعر الفائدة على نافذة االإيداع احلد االأدنى لنطاق اأ�سعار الفائدة لدى البنك املركزي لليلة 

واحدة، و�سعر الفائدة على اتفاقيات اإعادة ال�سراء لليلة واحدة احلد االأعلى للنطاق.

ال�صكل رقم )8(: االإطار الت�صغيلي لل�صيا�صة النقدية يف االأردن

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018.
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االأردين  الدينار  الفائدة على  اأ�سعار  ما بني  فائدة  �سعر  املركزي هام�ش  البنك  ي�ستهدف  كما 

و�سعر الفائدة على الدوالر االأمريكي )Federal Funds Target Rate(، والتـي تعطي 

على  وتنعك�ش  الدينار،  جاذبية  على  وحتافظ  اإّدخاري،  كوعاء  اأف�سلية  االأردين  الدينار 

انخفا�س معدل الدولرة، وبالتايل تراكم احتياطيات اأجنبية عند م�صتويات مريحة، االأمر 

الذي يدعم �صيا�صة �صعر ال�صرف املربوط بالدوالر االأمريكي. لكن كما هو ملحظ يف ال�صكل 

رقم )9(، فاإن هام�ش �سعر الفائدة غري ثابت، ويتحرك �سمن نطاق 2 اإلى 2.5 خالل الفرتة ما 

بعد عام 2014. كما يالحظ اأن الهام�ش كان مرتفعًا يف عام 2008، وهي الفتـرة التي خّف�ش 

املالية  لالأزمة  ا�ستجابة  كبيـر  ب�سكل  الفائدة  اأ�سعار  االأمريكي  الفيدرايل  االحتياطي  فيها 

لدى  االأجنبية  االحتياطيات  فيها  انخف�ست  التي  الفتـرة  وهي   ،2012 عام  وكذلك  العاملية، 

البنك املركزي االأردين ب�سكل كبري.

وعلى الرغم من ا�صتهداف الهام�س، يعلن البنك املركزي، يف بيانات �صحفية، اأن هنالك اأهدافًا 

اأخرى تعك�س اأولويته يف حتريك اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية غيـر املحافظة 

الدينار، تتمثل يف م�صتوى تغطية االحتياطيات االأجنبية  ل�صالح  الفائدة  �صعر  على هام�س 

الأ�صهر امل�صتوردات، واملتغريات الكلية مثل الت�صخم، والنمو االقت�صادي، والبطالة.

ال�صكل رقم )9(: هام�س �صعر الفائدة بني الدينار االأردين و�صعر الفائدة على الدوالر االأمريكي

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018. 
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ت-االحتياطيات االأجنبية لدى البنك املركزي االأردين 
يقوم البنك املركزي باالحتفاظ باحتياطيات اململكة من الذهب والعمالت االأجنبية واإدارتها، 

اأوجه اال�صتثمار امللئمة لها، وحتديد ن�صب مكونات هذه االحتياطيات  حيث يقوم بتحديد 

االأمان والربحية  العاملية، مبا يوفر عنا�سر  املالية  ال�سرف واالأ�سواق  اأ�سواق  وفقًا لتطورات 

باالحتفاظ  املرخ�سة  للبنوك  املركزي  البنك  وي�سمح  االحتياطيات.  لهذه  وال�سيولة 

مبوجودات اأجنبية دون قيود، واإدارة هذه املوجودات �سمن تعليمات البنك املركزي. 

العامل  مع  االأردن  معاملت  �صجل  يعد  الذي  االأردين  املدفوعات  ميـزان  مكونات  وبتحليل 

اخلارجي وبالتايل م�سادر االحتياطيات االأجنبية، جند اأن هنالك عجزًا كبيـرًا يف احل�ساب 

امل�صتوردات  ناق�س  )ال�صادرات  االأردين  التجاري  امليـزان  يف  العجز  الرئي�صي  �صببه  اجلاري 

هذا  لتغطي  الراأ�سمايل  واحل�ساب  اخلدمات  ميـزان  يف  التحويالت  جاءت  ولكن  ال�سلعية(. 

العجز، ولت�صجل فائ�صًا يف امليـزان الكلي يف العديد من ال�صنوات، االأمر الذي �صاهم يف مراكمة 

املركزي  البنك  �سيا�سات  اأن  فية  �سك  ال  ومما  املركزي.  البنك  لدى  االأجنبية  االحتياطيات 

على  �صغوطًا  وّلدت  التي  اال�صتثنائية  الظروف  يف  وخا�صة  منا�صبة،  كانت  اجلانب  هذا  يف 

االحتياطيات االأجنبية.

بالودائع  بعوامل داخلية متمثلة باالحتفاظ  يتاأثر م�صتوى االحتياطيات  اآخر،  ومن جانب 

بالعملت االأجنبية، وهو ما ي�صمى بالدولرة، وعليه تاأتي �صيا�صة البنك املركزي هنا والرامية 

اإّدخاري، من خلل املحافظة على هام�س �صعري  اإلى تعزيز جاذبية الدينار االأردين كوعاء 

ل�سالح اأ�سعار الفائدة على االأدوات النقدية املحررة بالدينار االأردين.

حيث  االأردين،  املركزي  البنك  لدى  االأجنبية  االحتياطيات  م�سار   )10( رقم  ال�صكل  ويبني 

بتداعيات  متاأثرة   2012 عام  يف  حاد  ب�سكل  لتنخف�ش   2011 عام  حتـى  كبيـر  ب�سكل  ازدات 

اأ�صعار  يف  احلاد  واالرتفاع  م�صر،  من  الطبيعي  الغاز  اإمدادات  يف  والتعثـر  العربي«  »الربيع 

الطاقة، وتدفق الالجئني، وعدم و�سول املزيد من امل�ساعدات، واالإعالن عن تطبيق اإجراءات 

تق�سفية يف االأردن، ولتعاود بعد ذلك يف عام 2012 االرتفاع، حيث دخل االأردن برنامج اإ�سالح 

جديد مع �سندوق النقد الدويل، وتدفقت املنح وامل�ساعدات، ومن اجلدير ذكره هنا اأن البنك 

النقدية  اأدواته  على  الفائدة  اأ�صعار  رفع  خلل  من  ت�صّددية،  نقدية  �صيا�صة  اتخذ  املركزي 

بواقع 175 نقطة اأ�سا�ش خالل عام 2012. 

كذلك �سهد عام 2016 انخفا�صًا يف االحتياطيات االأجنبية )مل يكن حادًا كالذي �صهده عام 

الدويل  النقد  اآخر مع �سندوق  اإ�سالحي  اأخرى بتطبيق برنامج  االأردن مرة  بداأ  اإذ   ،)2012

انطوى على �سيا�سات ت�سّددية معاك�سة للدورة االقت�سادية، حيث رفع البنك املركزي اأ�سعار 

الفائدة على اأدواته النقدية. 
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ال�سندوق  مع  املمتد  االإ�سالح  برنامج  موؤ�سرات  بح�سب  املركزي  البنك  ويلتـزم  هذا، 

�سايف  تقل  ال  باأن   )Performance Criteria and Indicative Targets(

االحتياطيات االأجنبية لدى البنك املركزي االأردين عن 11.5 مليار دوالر، وقد حقق البنك 

املركزي متطلبات ال�سندوق يف هذا اجلانب. 

               

ال�صكل رقم )10(: االحتياطيات االأجنبية لدى البنك املركزي 1994-2017 )مليون دوالر اأمريكي(

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018. 

وهنا  كفايتها،  مدى  لقيا�س  كاٍف  غيـر  االأجنبية  االحتياطيات  حلجم  املطلق  املقيا�س  ويعّد 

تعّرف االأدبيات االقت�سادية العديد من موؤ�سرات الكفاية، يف مقدمتها تغطية االحتياطيات 

�ستة  اإلى  ثالثة  بني  ما  تتـراوح  املوؤ�سر  هذا  يف  املعيارية  الن�سبة  اإن  كما  امل�ستوردات،  الأ�سهر 

االأجنبي  النقد  الحتياطيات  املطلق  امل�صتوى  فقط  لي�س  املهم  العن�صر  فاإن  وبالتايل  اأ�صهر. 

وحده، بل حجم امل�صتوردات كذلك من ال�صلع واخلدمات. فاإن زادت امل�صتوردات ب�صورة اأ�صرع 

�سحيح.  والعك�ش  يتناق�ش،  االحتياطيات  تغطيها  التي  االأ�سهر  عدد  فاإن  االحتياطيات،  من 

اأن  ويالحظ  امل�ستوردات،  الأ�سهر  االأجنبية  االحتياطيات  تغطية   )11( رقم  ال�صكل  وُيظهر 

وقد  �سهر.   3.5 هو  لها  م�ستوى  اأدنى  واأن   ،2012 عام  يف  �ُسجلت  التغطية  يف  امل�ستويات  اأعلى 

�سّجلت تغطية االحتياطيات 6.9 �سهر يف عام 2017. 
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ال�صكل رقم )11(: تغطية االحتياطيات االأجنبية الأ�صهر امل�صتوردات خلل الفرتة 2017-2001

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018.

النقد  عر�ش  اإلى  االحتياطيات  ن�سبة  االحتياطيات،  كفاية  مدى  تقي�ش  التـي  الن�سب  ومن 

الدين  اإلى  االحتياطيات  ن�سبة  وكذلك   ،%20 عن  يقل  ال  اأمثل  بحد  مقارنة   %26 والبالغة 

اخلارجي ق�سري االأجل، والبالغة 952% مقارنة بحد اأمثل اأدناه 150%. كما اإن االحتياطيات 

من العملت االأجنبية لدى البنك املركزي تغطي اأكثـر من مْثلي ودائع غيـر املقيمني بالعملت 

 Reserve( االأجنبية لدى اجلهاز امل�سريف. واأخيـرًا هناك موؤ�سر مقيا�ش كفاية االحتياطي

Adequacy Metric(، والذي يقوم باحت�صابه �صندوق النقد الدويل، وي�صري اإلى تراكم 
تدريجي لالحتياطيات اإلى نحو 125% على املدى املتو�سط.

لكن  ممتاز،  االأجنبية  االحتياطيات  كفاية  مدى  اأن  ُيالحظ  جميعها،  املقايي�ش  وبح�سب 

احلقيقي،  بالقطاع  االإ�صرار  دون  التغطية  اأو  االحتياطيات  من  االأمثل  امل�صتوى  ما  ال�صوؤال: 

حيث اأن البنك املركزي ت�صّدد يف �صيا�صته للو�صول اإلى هذا امل�صتوى، وبالتايل قد يوؤدي اإلى 

�صياع فر�س متويل القطاعات احلقيقية نتيجة ارتفاع اأ�صعار الفائدة للمحافظة على هام�س 

�سعر الفائدة ما بني الدينار والدوالر االأمريكي. 

الدولرة  معدالت  اأدواته  على  الفائدة  الأ�صعار  اإدارته  �صمن  املركزي  البنك  ويراقب  هذا، 

تعتبـر  والتـي  امل�سريف(،  اجلاهز  يف  الودائع  اإجمايل  اإلى  االأجنبية  بالعملة  الودائع  )ن�سبة 

اأن  اإلى  ال�صكل رقم )12(  ال�صوق. وي�صري  الدينار وتعك�س خماوف  موؤ�صرًا على مدى جاذبية 

معدالت الدولرة انخف�ست ب�سكل كبيـر لت�سل اأدنى م�ستوى لها هو 22% يف عام 2011. وب�سبب 

من  العديد  اأقدم  االأردين،  االقت�ساد  يف  النمو  وتباطوؤ  االإقليمـية  ال�سيا�سية  اال�سطرابات 

االأفراد اإلى حتويل جزء من الودائع من الدينار االأردين اإلى الدوالر االأمريكي، االأمر الذي 

اأدى اإلى ارتفاع الدولرة اإلى 29%، وانعك�ش على م�ستوى االحتياطيات االأجنبية التـي و�سلت 
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اإلى 6.6 مليار دوالر، ونتيجة لذلك ا�صتجاب البنك املركزي برفع اأ�صعار الفائدة على اأدواته 

النقدية بواقع 175 نقطة اأ�صا�س، االأمر الذي �صاهم يف تراجع الدولرة وارتفاع االحتياطيات 

االأجنبية. هذا ويلحظ من ال�صكل رقم )12( اأن معدالت الدولرة ارتفعت مرة اأخرى يف عامي 

2016 و2017 االأمر الذي يبـرر حترك البنك املركزي برفع اأ�صعار الفائدة على اأدواته خلل 

هذين العامني ملواجهة اأثر تخوف املودعني من �سالمة اأو�ساع االقت�ساد، وخا�سة يف �سوء تبني 

احلكومة االأردنية جملة من االإ�سالحات االنكما�سية تزامنًا مع تباطوؤ النمو االقت�سادي. 

 ال�صكل رقم )12(: الودائع يف البنوك بالدينار وبالعملت االأجنبية مقّيمة بالدينار للفرتة 2017-2000

اأما عن اآثار حجم االحتياطيات االأجنبية وحتقيق اال�صتقرار النقدي على االقت�صاد االأردين، 

اال�صتثمارات  تدفق  وزياد  االأجنبي  امل�صتثمر  ثقة  بزيادة  النقدي  اال�صتقرار  �صاهم  فقد 

االأجنبية، والتي �ساهمت بدورها يف متويل عجز احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات، وتعزيز 

الت�صّددية،  ال�صيا�صة  بني  ما  متبادلة  علقة  وجود  يلحظ  وعليه،  االقت�صادي.  الن�صاط 

وخا�صة  االأجنبية  اال�صتثمارات  تدفق  وبني  االقت�صادية،  البيئة  ا�صتقرار  من  تعّزز  التي 

اإذ توفر هذه ال�صيا�صة االأمان للم�صتثمرين االأجانب بوجود  �صمن حميط ملتهب وم�صطرب، 

اال�صتثمارات  وتوطني  جذب  على  وتعمل  م�صتقر،  �صرف  و�صعر  مريحة،  اأجنبية  احتياطيات 

االأجنبية التي بدورها تخفف من اآثار العجز يف احل�صاب اجلاري، وتدعم تراكم االحتياطيات 

االأجنبية كذلك، وهذا ما يعك�صه ال�صكل رقم )13( حيث ات�سعت فجوة عجز احل�ساب اجلاري 

مليـزان املدفوعات لت�سل اإلى 10.6% من الناجت املحلي االإجمايل عام 2017، ما �سّكل �سغطًا على 

االحتياطيات الر�سمية من العمالت االأجنبية لدى البنك املركزي لت�سل اإلى 12.2 مليار دوالر 

يف نهاية عام 2017 مقابل 12.8 مليار دوالر يف نهاية عام 2016، وقد خّفف من هذا ال�سغط 

تدفق اال�صتثمارات االأجنبية بن�صبة 4.2% يف نهاية عام 2017.
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ال�صكل رقم )13(: احل�صاب اجلاري و�صايف تدفق اال�صتثمار االأجنبـي املبا�صر
GDP كن�سبة من FDIاإلى اململكة 

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018. 

ث-�سيا�سة �سعر ال�سرف املّتبعة من ِقبل البنك املركزي
ثابت،  �صرف  �صعر  باّتباع  معظمها  متيـّزت  املراحل  من  بالعديد  ال�صرف  �صعر  �صيا�صة  مّرت 

واأي�صًا تعوميه. ومن خلل  العملت،  �صلة من  اأو  الدينار االأردين بعملة منفردة،  ُربط  حيث 

اال�صتعرا�س التاريخي ل�صيا�صة �صعر ال�صرف، جند اأن الدينار االأردين كان مرتبطًا باجلنيه 

االإ�صرتليني على اأ�صا�س �صعر تعادل جنيه اإ�صرتليني واحد لكل دينار يف عام 1957. ليتحول 

اجلنيه  النخفا�س  نتيجة  وذلك   ،1967 عام  يف  االأمريكي  بالدوالر  الربط  اإلى  ذلك  بعد 

دوالر   2.8 والبالغ  اجلنيه  تخفي�س  قبل  �صائدًا  كان  الذي  نف�صه  التعادل  ب�صعر  االإ�صرتليني 

اإلى الربط  1975، مت فك ارتباط الدينار بالدوالر االأمريكي والتحول  لكل دينار. ويف عام 

البنك املركزي  1988، عّوم  اأواخر عام  ال�سحب اخلا�سة )SDR(. ويف  ب�سّلة وحدة حقوق 

�صعر �صرف الدينار. وقد جنم عن هذه ال�صيا�صة خلل الفتـرة املتبقية من عام 1988 وال�سهر 

االأول من عام 1989 انخفا�ش �سعـر �سرف الدينار ب�سكل كبيـر بلغ حوايل 50% مقابل الدوالر 

االأمريكي عند  الدوالر  الدينار مقابل  �سعر �سرف  ُثّبت   ،1989 �صباط  االأمريكي. ومع بداية 

�سعر و�سطي بلغ 540 فل�سًا للدوالر االأمريكي. وبتاريخ 1995/10/23، قّرر البنك املركزي ربط 

الدينار بالدوالر االأمريكي عند �سعر و�سطي هو 709 فل�سات للدوالر بهدف حتقيق درجة اأكبـر 

اأّما باقي العملت االأجنبية الرئي�صية االأخرى، فيتم  من اال�صتقرار يف �صعر �صرف الدينار. 

حتديد �سعر �سرفها مقابل الدينار وفقًا لتطورات اأ�سعار �سرف تلك العمالت مقابل الدوالر يف 

اأ�سواق النقد العاملية.
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اأن �سيا�سة �سعر ال�سرف يف  اإلى  النقد الدويل  وت�سري العديد من الدرا�سات وتقارير �سندوق 

االأردن واملتمثلة بربطه بالدوالر االأمريكي، قد خدمت االقت�صاد االأردين، وخا�صة يف �صوء 

البيئة االقت�صادية وال�صيا�صة االإقليمية امل�صطربة، ولكن يبقى ال�صوؤال هنا: ما تاأثري �صعر 

ال�صرف على ظروف التجارة، وهل �صعر ال�صرف مقّيم باأعلى من القيمة احلقيقية اأم العك�س؟ 

ومن املوؤ�صرات التي يتم تتبعها يف هذا ال�صياق، �صعر ال�صرف احلقيقي الفّعال الذي ياأخذ بعني 

االعتبار املعاملت التجارية للدولة مع ال�صركاء التجاريني واالأ�صعار الن�صبية �صمن اأو�صاط 

اإلى اأن �سعر ال�سرف  مرجحة )اأوزان( بح�صة التجارة مع كل بلد. وي�صري ال�صكل رقم )14( 

يعطي  وهذا  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خالل  االأردن  يف  ارتفاعًا  �سهد  قد  الفّعال،  احلقيقي 

موؤ�سرات على انخفا�ش تناف�سية ال�سادرات االأردنية نتيجة زيادة م�ستوى االأ�سعار يف االأردن 

ن�سبيًا مع ال�سركاء التجاريني.

وتفرت�س �صيا�صة �صعر ال�صرف التي يتبعها البنك املركزي يف الوقت احلايل واملتمثلة ب�صيا�صة 

االقت�صاد  ظروف  ت�صبه  للأردن  االقت�صادية  الظروف  اأن  االأمريكي،  الدوالر  مقابل  التتبيث 

االأمريكي، وهذا افرتا�ش غري �سحيح.

ال�صكل رقم )14(: �صعر ال�صرف احلقيقي الفّعال

http://unctadstat.unctad.org :امل�صدر
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ج-ال�سيولة املحلية. 

يبني ال�صكل رقم )15( العلقة بني التغيـر يف عر�س النقد مبفهومه الوا�صع )M2( والناجت 

اأثر  توافق  العام  االجتاه  ويظهر   ،2017-2000 الفرتة  خالل  احلقيقي  االإجمايل  املحلي 

ال�صيولة على الن�صاط االقت�صادي االأردين، فال�صيولة ممّكن للتبادل االقت�صادي بني االأطراف 

جميعها. ولكن التذبذب يف عر�ش النقد من عام اإلى اآخر، يبني عدم وجود ا�ستقرار يف الطلب 

على النقود. 

ال�صكل رقم )15(: عر�س النقد ومنو الناجت املحلي االإجمايل 2017-2006

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018.

كما يبني ال�صكل رقم )16( العالقة بني اأ�سعار املنتجني ال�سناعيني وعر�ش النقد، والتي تعك�ش 

اأثر ال�سيولة املحلية على اأ�سعار االإنتاج بتحديد اأثر ال�سوق )اأثر التجارة(، والذي يعك�ش اأي�سًا 

ت�صخم تكاليف االإنتاج، وهي علقة �صعيفة كما هو وا�صح من ال�صكل، اإذ اإن تغيـرات عر�س 

اأ�صعار املنتجني، وبالتايل ال يوؤثر حجم ال�صيولة يف االقت�صاد  النقد ال تعك�س التغيـرات يف 

االأردين يف حجم الطلب على املنتجات ال�صناعية يف االأردن، ومن امللحظ من ال�صكل اعتماد 

عام  يف  ارتفعت  قد  فنجدها  العام،  يف  االأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  حتركات  على  املنتجني  اأ�سعار 

2008 ب�صكل كبيـر نتيجة ارتفاع اأ�صعار النفط. ومن جانب اآخر، اأّثرت الظروف اجليو�صيا�صية 

وما ترتب عليها من اإغالق للحدود مع كل من �سوريا والعراق اإلى انخفا�ش الطلب على منتجات 

ال�سناعات التحويلية يف االأردن، ما اأدى اإلى انخفا�ش اأ�سعارها.

الرغم من دعم  املهم، وعلى  القطاع  الفائدة الإقرا�س هذا  اأ�صعار  اأن   ومن اجلدير ذكره هنا 

البنك املركزي جلزء منها، ما تزال مرتفعة وتتاأثر بحجم ال�صيولة يف ال�صوق امل�صرفية، حيث 
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ل البنوك ا�صتثمار ال�صيولة الفائ�صة لديها يف ال�صندات و/اأو يف نافذة االإيداع لدى البنك  ُتف�صّ

املركزي و/اأو منحها اإلى القطاع اخلا�ش باأ�سعار فائدة تفوق معدالت العائد من امل�ساريع، ما 

يجعلها غيـر جمدية من الناحية االقت�سادية. 

ال�صكل رقم )16(: التغري يف اأ�صعار املنتجني ال�صناعيني وعر�س النقد2 للفرتة 2017-2006

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018.

ويبني ال�صكل رقم )17( تذبذب معدالت الت�صخم يف االأردن، حيث �صهدت معدالت مرتفعة 

�صهدت  كما  عنها،  الدعم  واإزالة  النفطية  امل�صتقات  اأ�صعار  ارتفاع  نتيجة   2008 عام  يف  جدًا 

االأعوام 2009 و2015 و2016 معدالت منو �سالبة متاأثرة بانخفا�ش اأ�سعار امل�ستقات النفطية 

2017، فقد ارتفع معدل الت�صخم لي�صل  من جانب والطلب الكلي من جانب اآخر. اأما يف عام 

اإلى 3.3% جاء جزء منه نتيجة االإجراءات ال�صريبية التـي فر�صت على بع�س ال�صلع، ف�صًل 

عن ارتفاع اأ�صعار امل�صتقات النفطية الناجم عن ارتفاع اأ�صعار النفط العاملية. اأما العلقة بني 

ال�صكل رقم )17(، ويرجع  النقد2، فهـي علقة �صعيفة كما هو وا�صح من  الت�صخم وعر�س 

ذلك اإلى اأن جزءًا كبيـرًا من الت�صخم ناجت عن عن اآثار خارجية و/اأو تعديلت يف ال�صيا�صة 

الت�صـخم  النقدية على  ال�صيا�صة  �صيطرة  اأن  ا�صتنتاج  االقت�صادية وال�صرائب، وعليه، ميكن 

تتاأثر ب�سكل كبيـر باأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية والتـي ت�سّعر عامليًا، ف�ساًل عن اأثر قرارات ال�سيا�سة 

املالية، وخا�صة االإجراءات ال�صريبية، وحترير اأ�صعار امل�صتقات، واإزالة الدعم، والتي اأثرت 

ب�صكل كبري على معدالت الت�صخم.
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ال�صكل رقم )17(: معدالت الت�صخم مقابل التغري يف عر�س النقود باملفهوم الوا�صع للفرتة 2017-2000

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018. 

ح-هام�ش �سعر الفائدة يف ال�سوق امل�سرفية
ف هام�س �صعر الفائدة يف ال�صوق امل�صرفية على اأنه الفرق بني �صعر الفائدة على الودائع  يعرنَّ

�سعر  بني  اال�سمي  الهام�ش   )10( رقم  اجلدول  ويبني  القرو�س،  على  الفائدة  و�صعر  الأجل 

الدويل،  البنك  بيانات  قاعدة  بح�سب  القرو�ش  على  الفائدة  و�سعر  الودائع  على  الفائدة 

ويبني اأي�صًا معدل الت�صخم لبيان الهام�س احلقيقي بعد اإنقا�س الت�صخم من الهام�س اال�صمي. 

ولقد مت انتقاء ثماين دول من املنطقة التـي تتوفر لدى قاعدة بيانات البنك الدويل كامل 

املعلومات عنها الإمتام هذه العملية احل�سابية. ويعترب الهام�ش احلقيقي املقيا�ش االأف�سل بني 

املعايري، حيث يبني حقيقة ما تتقا�صاه البنوك بعد احت�صاب معدالت الت�صخم. 

ويالحظ اأن الهام�ش اال�سمي )الفارق بني الفائدة على االإقرا�ش وعلى الودائع( يف االأردن هو 

 .6.25 4.98، وهو ثاين اأعلى هام�ش ا�سمي بعد اجلزائر، حيث اأن الهام�ش اال�سمي لديها هو 

كما اإن لبنان متتعت يف عام 2015 باأقل هام�ش ا�سمي هو 1.11. وبالن�سبة لالأردن، فاإن الهام�ش 

فيها يزيد على الهام�ش يف م�سر، وهي دولة �سهدت ا�سطرابات كبيـرة نتيجة الربيع العربي، 

لل�صتثمار  موؤ�صرًا  يعترب  والذي  الت�صخم،  تخفي�س  خلل  من  احلقيقي  الهام�س  واحُت�صب 

واال�ستهالك.

وهنالك العديد من االأ�سباب التي اأدت اإلى ارتفاع الهام�ش يف االأردن، من بينها مزاحمة القطاع 

وبالتايل  العجز  معدالت  ارتفاع  �سوء  ففي  التمويل،  على  احل�سول  يف  اخلا�ش  للقطاع  العام 
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زيادة الطلب على التمويل من قبل احلكومة، فاإن هذا يخلق اأثرًا �سعريًا، االأمر الذي ينعك�ش 

ال�سرائب  ب�سبب  يكون  قد  اآخر  جانب  ومن  باالرتفاع،  القرو�ش  على  الفائدة  اأ�سعار  على 

�سوء  ويف  للحكومة،  �سرائب  اأرباحها  من   %35 البنوك  تدفع  حيث  البنوك،  على  املرتفعة 

انخفا�ش املرونة على الطلب على القرو�ش، تنقل البنوك اجلزء االأكبـر من عبء ال�سريبية 

على املقتـر�ش، وذلك برفع اأ�سعار فائدة القرو�ش. 

اجلدول رقم )10(: الهام�س اال�صمي والهام�س احلقيقي الأ�صعار الفائدة لعدد من الدول

الهام�ش احلقيقيالهام�ش اال�سميمعدل الت�صخمالدولة
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2.953.351.45-4.58.93.32.94.86.256.256.256.256.251.752.65اجلزائر
2.83.32.71.84.144.084.14.184.174.541.280.81.482.37-0.4البحرين

-5.71-5.32-4.88-2.74-10.17.19.510.110.44.264.364.624.784.695.84م�سر

1.575.88-5.315.014.164.474.981.110.510.64-4.24.54.82.90.9االأردن
-1.05-0.65-0.040.16-4.82.92.72.93.33.032.942.542.252.251.77الكويت

4.81-0.54-3.28-5.12-1.651.481.521.361.113.35-56.64.81.93.7لبنان
0.131.722.062.73-42.91.310.13.393.033.023.062.830.61ُعمان
1.91.93.13.11.93.743.713.693.612.831.841.810.590.510.93قطر

امل�صدر: �صندوق النقد الدويل، قاعد البيانات، 2018، البنوك املركزية )اجلزائر، البحرين، م�سر، االأردن، الكويت، لبنان، 
عمان، قطر( التقارير ال�سنوية، اأعداد خمتلفة.

 Liqidity( وي�سري التحليل يف هذه اجلزئية اإلى اإمكانية وجود ما ي�سمى بـ »م�سيدة ال�سيولة

Trap(«، وهي احلالة التي ال ت�ستجيب فيها البنوك لل�سيا�سة النقدية، الأنها متلك معدالت 
مرتفعة من ال�سيولة، وترف�ش اإقرا�سها �سواء من خالل رفع �سعر الفائدة، اأو من خالل زيادة 

ال�صروط على العميل، فتقل معدالت االإقرا�س، وبينما ي�صخ البنك املركزي ال�صيولة للبنوك 

ال تقوم االأخيـرة بتوفريها كقرو�ش للقطاع اخلا�ش.

خ-ال�سيا�سة النقدية وحتفيز االإقرا�ش 
ي�صري ال�صكل رقم )18( اإلى توزيع الت�صهيلت االئتمانية بح�صب الن�صاط االقت�صادي، حيث 

ا�ستحوذ قطاع االإن�ساءات على 24% من اإجمايل الت�سهيالت باملتو�سط خالل الفتـرة 2013-

مقدمة  ت�سهيالت  غالبيتها  يف  هي  والتـي  »اأخرى«،  بند  �سمن  م�سنفة  ت�سهيالت  تلتها   ،2017

خدمات ومرافق عامة  ثم   ،%19 بن�صبة  العامة  التجارة  تلتها  ثم   ،%23 بن�سبة  لالأفراد 

بن�سبة 14%، يف ما جاءت ال�سناعة بن�سبة 11%، وال�صياحة والفنادق واملطاعم بن�صية %3، 
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واخلدمات املالية بن�سبة 3%، واأخيـراً خدمات النقل بن�سبة 2%، وكل من الزراعة التعدين 

بن�سبة %1.

ال�صكل رقم )18(: توزيع الت�صهيلت االئتمانية بح�صب الن�صاط االقت�صادي 
باملتو�سط خالل الفرتة 2017-2013

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018.

اأما عن معدالت منو الت�صهيلت، فيلحظ من ال�صكل رقم )19( بلوغها م�ستويات قيا�سية يف 

الفتـرة 2004-2008، وهي الفتـرة التـي �سبقت االأزمة املالية العاملية، و�سهدت حت�سنًا كبيـرًا 

يف القطاعات االقت�سادية كافة يف االأردن. اأما خالل االأزمة املالية العاملية وتداعياتها على 

معدل  و�سل  حيث  كبيـرًا،  انخفاظًا  االئتمانية  الت�سهيالت  �سهدت  فقد  االأردين،  االقت�ساد 

2008، وجاء ذلك على الرغم من  1.4% يف عام  اإلى القطاع اخلا�ش  منو الت�سهيالت املقدمة 

عدم  وحالة  البنوك  تخوف  اأن  اإال  النقدية،  ال�سيا�سة  اأدوات  على  الفائدة  اأ�سعار  تخفي�ش 

اليقيني، �صاهمت يف اإحجام البنوك عن منح الت�صهيلت رغم وجود ال�صيولة الكافية والكبرية 

لديها. 
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ال�صكل رقم )19(: معدالت منو الت�صهيلت االئتمانية

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، قاعدة البيانات االإح�صائية، 2018. 

ومن امللَحظ جناح جهود البنك املركزي على الرغم من الظروف االقت�صادية وت�صجيعه ملنح 

الت�سهيالت، حيث عّدل البنك هيكل اأ�سعار الفائدة لتحديث االإطار الت�سغيلي لل�سيا�سة النقدية 

مرتني، االأولى يف اأيار 2012 با�صتحداث ثلث اأدوات جديدة، والثانية يف �صباط 2015؛ حيث 

اإ�سدار  على  ا�ستمل  النقدية،  ال�سيا�سة  اأدوات  على  الفائدة  اأ�سعار  هيكل  على  تعدياًل  اأجرى 

�سهادات اإيداع الأجل اأ�سبوع واحد، واعتماد �سعر فائدة مرجع )CBJ Main Rate( لتعزيز 

قدرة البنوك على اإدارة �سيولتها بفعالية وكفاءة، ومبا يكفل تلبية احتياجاتها الت�سغيلية، 

وت�سجيع  املختلفة،  الوطني  االقت�ساد  لقطاعات  املتنامية  التمويلية  االحتياجات  وتوفري 

اإقرا�ش القطاع اخلا�ش لتعزيز النمو االقت�سادي.

ال�سناعة،  لقطاعات  التمويل  لتوفري  االأجل  متو�سطة  �سلف  ملنح  برناجمًا  البنك  اأطلق  كما 

واآجال  بتكاليف  املعلومات  تكنولوجيا  وقطاع  والزراعة،  املتجددة،  والطاقة  وال�سياحة، 

فكرة  وتتلخ�س  االإنتاج.  على  وقدرتها  تناف�صيتها  ورفع  القطاعات  تلك  دعم  بهدف  ملئمة 

حاليًا  تبلغ  منخف�سة  بتكاليف  املرخ�سة  للبنوك  �سلف  مبنح  املركزي  البنك  بقيام  الربنامج 

1.75% )متثل �صعر اإعادة اخل�صم مطروحًا منه هام�س 2%( لتقوم بدورها باإعادة اإقرا�سها 

5%، وباآجال منا�سبة  اإلى   %4.75 للقطاعات امل�ستفيدة باأ�سعار فائدة م�سجعة بلغت حوايل 

تتواءم مع االحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، تبلغ 10 �سنوات لقطاع الطاقة املتجددة، 

وخم�س �صنوات لباقي القطاعات امل�صمولة بالربنامج. وجتاوز اإجمايل ال�صلف املمنوحة �صمن 
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الربنامج حوايل 185 مليون دينار – من اأ�سل نحو مليار دينار اأردين اأتاحها البنك املركزي لهذا 

الربنامج )وهي تعادل 5% من اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة بالدينار(. كما و�ّسع البنك املركزي 

مظلة الربنامج لي�صمل البنوك االإ�صلمية نظرًا لتزايد الطلب على املنتجات والبدائل التي 

تقدمها البنوك االإ�سالمية العاملة باململكة، مبا يتيح التمويل املتوافق مع ال�سريعة االإ�سالمية 

ويوفره للجهات امل�صتفيدة من الربنامج والراغبة باحل�صول عليه؛ حيث مت توقيع اتفاقيات 

وكالة باال�صتثمار مع البنوك االإ�صلمية. وجاء القانون املعدل للبنك املركزي االأردين رقم 

)24( ل�سنة 2016، مت�سمنًا العديد من املواد التـي تف�سي اإلى تعزيز ا�ستقاللية البنك؛ حيث 

تخّلى يف بع�ش التعديالت عن منح الت�سهيالت للحكومة، ما يوؤمن مزيدًا من اال�ستقاللية عن 

ال�سغوطات احلكومية.

حت�سني الو�سول اإلى التمويل لل�سركات املتو�سطة وال�سغرية

اأهم  واأحد  العامل،  يف  االقت�صاد  ركائز  اأهم  اإحدى  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  متثل 

98% من اإجمايل ال�سركات يف  جماالت خلق فر�ش العمل، حيث ت�سكل هذه امل�ساريع حوايل 

الغالبية العظمى من دول العامل، وتوفر ما بني 40 اإلى 60% من جمموع فر�ش العمل، بحيث 

يعتبـر تعزيز و�صول ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة للتمويل بتكاليف واآجال منا�صبة من اأهم 

املحاور الرئي�سية لتعزيز اال�ستمال املايل.

ويف هذا املجال، قام البنك املركزي منذ عام 2013، بالتعاون مع الوزارات املعنية وموؤ�س�سات 

متويل دولية واإقليمية، بح�صد متويل لقطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة )اأكرث من 95% من 

ال�صركات االأردنية ُت�صّنف على اأنها �صغرية اأو متو�صطة احلجم( باأ�صعار فائدة مناف�صة والآجال 

منا�سبة، ف�ساًل عن �سمانات للقرو�ش املمنوحة. وقد قّدم البنك املركزي برامج متويل موجهة 

لقطاعات ال�سناعة وال�سياحة والطاقة املتجددة والزراعة وتكنولوجيا املعلومات )مبا فيها 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة( وقام بالعديد من املبادرات احلكومية كاإن�ساء برامج و�سناديق 

للتنمية ملا له من اأثر كبري يف تعزيز خطط اال�صتمال املايل.

نهاية  يف  دينار  مليون   211 حوايل  االأ�سغر  التمويل  �سركات  قرو�ش  اإجمايل  بلغ  وقد  هذا، 

2015. كما و�سل عدد املقرت�سني  180 مليون دينار يف نهاية عام  2016 مقارنة بحوايل  عام 

اإلى 390417 مقتـر�سًا يف نهاية عام 2016 مقابل 357833 مقتـر�سًا يف نهاية عام 2015، اأي 

بن�سبة منو بلغت 9%. كما ارتفع متو�صط حجم القرو�س من 487 دينارًا يف نهاية عام 2015 

اإلى 519 دينارًا يف نهاية عام 2016 اأي بن�سبة منو بلغت %7.
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ال�صكل رقم )20(: اإجمايل قرو�س �صركات التمويل االأ�صغر

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، تقرير اال�صتقرار املايل، 2016. 

د-الرقابة على اجلهاز امل�سريف
تقوم دائرة الرقابة على اجلهاز امل�سريف يف البنك املركزي بالتحقق من �سالمة االأو�ساع املالية 

للبنوك ومراقبتها واالإ�سراف عليها مبا يكفل �سالمة مراكزها املالية، وحماية حقوق املودعني 

وامل�ساهمني يف البنوك وفق اأحكام الت�سريعات النافذة، وقواعد احلوكمة التي ي�سعها البنك 

الرقابة على و�سع  الغاية. كما تعمل دائرة  لهذه  التي ي�سدرها  التعليمات  املركزي مبوجب 

و�سفافة،  عادلة  بطريقة  عمالئها  مع  بالتعامل  البنوك  لقيام  الالزمة  وال�سوابط  القواعد 

التنمية  ال�صمعة، ويكفل م�صاهمتها يف  مبا يعزز تناف�صيتها، وي�صاهم يف حمايتها من خماطر 

االقت�صادية امل�صتدامة وا�صتقرار النظام امل�صريف واملايل.

وتتمتع البنوك مب�صتويات اأمان ممتازة، حيث اأن ن�صبة الديون غري العاملة )الديون املتعرثة( 

من اإجمايل الديون �سمن م�ستويات متدنية بلغت 4.3% يف نهاية عام 2016، وهي متوافقة مع 

اأف�سل املمار�سات العاملية. 
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ال�صكل رقم )21(: ن�صبة الديون غري العاملة من اإجمايل الديون

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، تقرير اال�صتقرار املايل، اأعداد خمتلفة. 

التي قد تتعر�س  املخاطر  ملواجهة  البنوك  به من قبل  املحتفظ  املال  راأ�س  ن�صبة كفاية  اأما 

لها، فقد حافظت هذه الن�صبة كما هو مو�صح يف ال�صكل رقم )22( على هام�ش مريح فوق احلد 

االأدنى املطلوب من البنك املركزي االأردين والبالغ 12%، واحلد االأدنى املقرر من جلنة بازل 

2006، حيث بلغت  اأعلى م�ستوياتها يف نهاية عام  اإلى  8%. وقد و�سلت هذه الن�سبة  والبالغ 

21.4%، وقد نتج هذا االرتفاع امللحوظ ب�صكل رئي�صي عن قيام معظم البنوك بزيادة روؤو�س 
اأموالها خالل عام 2006، وحتقيقها الأرباح مرتفعة، ما انعك�ش ب�سكل اإيجابي على ن�سبة كفاية 

راأ�س املال لديها، ثم انخف�صت ن�صبة كفاية راأ�س املال يف نهاية عام 2008 اإلى 18.4%، متاأثرة 

بتداعيات االأزمة املالية العاملية، باالإ�صافة اإلى تطبيق البنك املركزي ملعايري اأكرث ت�صّددًا يف 

احت�ساب الن�سبة بالتوافق مع متطلبات جلنة بازل.



136

اجلدول رقم )22(: ن�صبة كفاية راأ�س املال

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، تقرير اال�صتقرار املايل، اأعداد خمتلفة. 

موؤ�صر اال �صتقرار املايل يف االأردن:

من  يتكون  االأردن،  يف  املايل  اال�ستقرار  حالة  عن  يعرّب  جديدًا  موؤ�سرًا  املركزي  البنك  طّور 

ثالثة موؤ�سرات فرعية تتعلق بالقطاع امل�سريف واالقت�ساد الكلي و�سوق راأ�ش املال، وترتاوح 

قيمته بني �صفر وواحد، حيث اأنه كلما اقرتبت القيمة من ال�صفر، دّل ذلك على وجود �صعف 

يف النظام املايل، وكلما اقرتبت القيمة من الواحد ازدادت درجة اال�صتقرار يف النظام املايل، 

حيث مت تطوير هذا املوؤ�سر بعد درا�سة العديد من التجارب الدولية يف بناء موؤ�سر اال�ستقرار 

املايل اخلا�س بها، وقد بنّي املوؤ�صر الذي بلغت قيمته يف نهاية عام 2016 حوايل 0.5 باأن درجة 

املايل،  اال�صتقرار  تقرير  االأردين،  املركزي  )البنك  جيدة  االأردن  يف  املايل  النظام  ا�صتقرار 

 .)2016

ذ-مزاحمة القطاع العام للقطاع اخلا�ش يف االقرتا�ش
للإقرا�س،  املعّدة  االأموال  بعر�س  يقوم  امل�صريف  القطاع  اأن  االقت�صادية  النظرية  تفتـر�س 

وهي اإجمايل الودائع مطروح منها االحتياطيات االإلزامية ليقابلها الطلب على القرو�ش من 

القطاعات االقت�صادية واالأفراد. وهنا عند �صعر فائدة معني، يتحّدد حجم االئتمان امل�صريف 

املركزي من جانب، وحجم  البنك  اأ�صعار فائدة  اأي�صًا على  االأ�صا�س  املمنوح، والذي يعتمد يف 

الطلب، ولذا فاإن اقرتا�س احلكومة من ال�صوق املحلية يزيد من الطلب على االقرتا�س، وعليه 

للقطاع اخلا�س من  املوّجه  للإقرا�س  املتاحة  االأموال  الفائدة من جانب، وتقل  اأ�صعار  تزيد 
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االقرتا�س،  على  ال�صركات  يزاحم  العام  القطاع  اأن  اإلى  ت�صري  درا�صات  وهناك  اآخر.  جانب 

وُيبّطئ عجلة اال�صتثمار اخلا�س. ولر�صد اأثر مزاحمة احلكومة للقطاع اخلا�س يف احل�صول 

الت�صهيلت  اأنواع  ي�صمل  والذي  امل�صريف،  االئتمان  حجم  اأخذ  مت  املحلي،  االقرتا�س  على 

احلكومي  القطاع  اأن   )23( رقم  ال�صكل  من  يلحظ  حيث  امل�صريف،  اجلهاز  من  كافة  املقدمة 

يزاحم القطاع اخلا�س يف احل�صول على التمويل، حيث انخف�صت ح�صة القطاع اخلا�س من 

االئتمان املحلي )الت�سهيالت املبا�سرة وغيـر املبا�سرة املمنوحة من القطاع امل�سريف( من %81 

2017، ويف املقابل زادت ن�سبة االئتمان املحلي للقطاع العام  71% يف عام  اإلى   2003 يف عام 

الفائدة  اأ�صعار  ارتفاع  اأي�صًا يتمثل يف  اأثرًا �صعريًا  الكمـي  29%، ويوّلد هذا االأثر  اإلى  لت�سل 

على االإقرا�ش. 

ب�صكل  التاأكد  ال�صداد، وزيادة ظروف عدم  التخوف من حاالت عدم  �صاهم  اآخر،  ومن جانب 

كبري اأي�صًا يف الت�صدد يف منح البنوك الت�صهيلت للقطاع اخلا�س وتف�صيل ال�صيولة واال�صتثمار 

يف االأوراق املالية احلكومية اخلالية من املخاطرة، وذات العائد املجزي ن�صبيًا. وجتدر اال�صار 

ة هنا اإلى حجم ودائع البنوك غري امل�صتغّلة، وانخفا�س معدل دوران النقد، والذي ينعك�س يف 

حجم االئتمان املقدم من قبل البنوك.

 

ال�صكل رقم )23(: ن�صبة االئتمان املحلي للقطاع اخلا�س والقطاع العام

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، الن�صرة االإح�صائية ال�صهريةـ، اأعداد خمتلفة.
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ر-االإ�سرتاتيجية الوطنية لال�ستمال املايل
العوامل؛  من  عدد  من  املايل  لل�صتمال  الوطنية  االإ�صرتاتيجية  و�صع  اإلى  احلاجة  انبثقت 

ما  اإذا  متدنية  ن�سبة  وهي   ،%24.6 بلغت  االأردن  يف  للبالغني  املايل  اال�ستمال  ن�سبة  اأن  اأّولها 

قورنت بالبلدان االأخرى الواقعة �صمن فئة م�صتويات الدخل يف العامل نف�صها على الرغم من 

اأنها االأعلى بني النظراء يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا، ما يدّل على اأن الن�صبة 

االأغلب من البالغني م�صتبعدة من النظام املايل الر�صمي، حيث ال حت�صل على فر�صة م�صاركة 

فاعلة يف عملية التنمية وال ت�ستفيد منها.

ال�صكل رقم )24(: حماور االإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صتمال املايل

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، االإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صتمال املايل، 2017.

�صيا�صة البنك املركزي وبرناجمه لتعزيز اال�صتمال املايل:

قام البنك املركزي بالعديد من االإجراءات لتعزيز بيئة مالئمة لال�ستمال املايل وتفعيلها، 

وذلك من خلل التايل:

اإ�صدار نظام �صركات التمويل االأ�صغر لي�صكل مرجعية قانونية للإطار التنظيمي والرقابي  	•
للبنك املركزي على هذا القطاع، ما �سيعزز من فر�ش ال�سركات متناهية ال�سغر وال�سغرية 

باحل�سول على التمويل.

االأخرى. امل�سرفية  غري  املالية  املوؤ�س�سات  لت�سمل  املركزي  البنك  رقابة  تو�سيع  	•
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اأن�صاأ  حيث  املجتمع،  يف  وامل�صرفية  املالية  الثقافة  ون�صر  املايل،  امل�صتهلك  حماية  تعزيز  	•
اجلهاز  مع  املتعاملني  �سكاوى  تلقي  عن  امل�سوؤولة  امل�ستهلك  حماية  دائرة  املركزي  البنك 

امل�سريف، ف�ساًل عن اإطالق حمالت توعية باخلدمات امل�سرفية ا�ستهدفت فئة ال�سباب يف 

اجلامعات االأردنية.

وحت�صيل  عر�س  كنظام  دفع  اأنظمة  ا�صتحداث  عرب  الوطني  املدفوعات  نظام  تطوير  	•
اإلى  الو�صول  يف  كبيـر  �صاأن  من  له  ملا  النقال  بالهاتف  الدفع  ونظام  اإلكرتونيًا،  الفواتري 

ال�سكان يف املناطق النائية وتوفري اخلدمات املالية الرئي�سية دون تكبد عناء الو�سول اإلى 

البنك وتكلفته، وا�صتخدام الو�صائل املالية التقليدية، ما ي�صهم ب�صكل فّعال يف رفع الكفاءة 

املالية وتخفي�ش التكاليف، وخدمة العمالء غري امل�سرفيني.

2015/12/15 كان له اأثر اإيجابي على  بتاريخ  االئتمانية  املعلومات  ل�سركة  	التـرخي�ش  	•
زيادة فر�ش احل�سول على التمويل، ما ي�ساعد يف تعزيز اال�ستمال املايل. 

 Alliance for financial( املايل  لل�صتمال  العاملي  للتحالف  املركزي  البنك  ان�صم  	•
املتعلقة  واملعايري  ال�صيا�صات  ر�صم  يف  املمار�صات  اأف�صل  تطبيق  لتعزيز   )inclusion

باال�ستمال املايل. 

التزامه  املايل،  العاملي لل�صتمال  التحالف  اإلى  ان�صمامه  البنك املركزي، بحكم  اأعلن  كما  	•
بزيادة اال�ستمال املايل من م�ستواه احلايل البالغ 24.6%، كما هو يف نهاية عام 2015 اإلى 

من  التخفيف  اإلى  باالإ�سافة  البالغني،  ال�سكان  �سمن  وذلك   ،2020 عام  نهاية  يف   %36.6
فجوة الو�سول املايل بني اجلن�سني من 53 % اإلى %35.

ز-تقييم دور ال�صيا�صة النقدية يف الن�صاط االقت�صادي
يتبني من التحليل اأعله اأن ال�صيا�صة النقدية تركز على املحافظة على �صعر �صرف الدينار 

اإدارة  به  ما تقوم  املركزي، وهذا  البنك  املعلنة من قبل  االأهداف  النقدي، وهي  واال�صتقرار 

هذه املوؤ�س�سة بنجاح تام. غيـر اأن ال�سيا�سة النقدية، كما يبني التحليل، بعيدة عن امل�ساركة 

ركائز  اإحدى  املايل  اال�ستقرار  كون  حيث  من  اإال  النمو  معدالت  حتفيز  عملية  يف  الفّعالة 

التنمية يف االأردن والعامل، واإطلق جمموعة من املبادرات لتحفيز التمويل املقدم للقطاعات 

االإنتاجية غري اأن حجمه ما يزال حمدودًا. 

ففي جماالت البحث كلها يف ال�سيا�سة النقدية، يتبني اأن هذه ال�سيا�سة تركز ب�سكل اأ�سا�سي 

على جوانب اال�ستقرار النقدي و�سالمة اأو�ساع البنوك ب�سكل اأكرب من تركيزها على التاأثري 

اأن احلكومة ت�ستفيد فقط من دور ال�سيا�سة النقدية يف  اأي�سًا  يف القطاع احلقيقي، ما يعنـي 
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جانب املحافظة على �صعر ال�صرف، وهو اأمر مهم و�صروري لتوفري بيئة اأعمال م�صتقرة واآمنة، 

بينما ال توؤثر هذه ال�صيا�صة ب�صكل فّعال يف معدالت الت�صخم اأو حتفيـز اال�صتثمار من خلل 

ا�ستهداف اأ�سعار فائدة متدنية.

القطاع  على  املركزي  البنك  اأدخلها  التي  والتطويرات  االإجنازات  اإلى  هنا  االإ�صارة  وجتدر 

امل�صريف من خلل تطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف جمال الرقابة واال�صتقرار املايل واأنظمة 

املدفوعات الوطنية وموؤخرًا اإطالق اإ�سرتاتيجية اال�ستمال املايل، االأمر الذي يعزز من البيئة 

االقت�سادية. 

 

الخالصات والتوصيات

اخلل�صات:
بّينت الدرا�سة تدين التفاعل بني ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة النقدية يف التنمية االقت�سادية 

يف االأردن، وتركيز ال�سيا�سة املالية على متويل العجز يف املوازنة دون تقليل النفقات اجلارية 

فعليًا، بينما تركز ال�سيا�سة النقدية على ا�ستقرار �سعر �سرف الدينار. فال�سيا�سة املالية مقّيدة 

اقت�صادية  اأعباء  من  عليه  يرتتب  وما  احلكومة  يف  التوظيف  حجم  نتيجة  املرونة  وقليلة 

متزايدة من رواتب ومزايا وتقاعد واإنفاق جاٍر متزايد على مر ال�سنني مبعدالت تفوق معدالت 

النمو االقت�سادي اأحيانًا، وهي اأعباء دائمة ومتنامية. كما اإن ال�سيا�سة النقدية كانت بعيدة 

اأي�صًا حتـى ال�صنوات الثلث املا�صية عن امل�صاركة يف النمو والتنمية وروافدهما، وتركز فقط 

ال�سعبة  العمالت  من  االحتياطي  نتيجة  يتحقق  ما  وهو  الدينار،  �سرف  �سعر  ا�ستقرار  على 

لدى البنك املركزي، وبدرجة اأقل كفاءة وفعالية من خالل الفارق بني �سعر الفائدة للدينار 

والدوالر يف امل�سارف االأردنية املرخ�سة.

التو�صيات:
اقت�سادية  �سيا�سة  اليجاد  والنقدية  املالية  ال�سيا�ستني  بني  والت�سبيك  التن�سيق  زيادة   .1

املوؤ�س�سي  البعد  الدخول يف  ف�ساًل عن �سرورة  بد من وجودها حاليًا،  ومتكاملة ال  �ساملة 

واالبتعاد عن ا�ستقاللية ال�سيا�سات عن بع�سها بع�سًا.

اإلى برنامج  اأهدافها املرجوة منها، ونحن بحاجة  مل حُتّقق برامج �صندوق النقد الدويل   .2

وطني فّعال يقابل برنامج ال�سندوق.
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النمو  معدالت  حتفيـز  مقابل  ونفقاتها،  حجمها  تقليل  بهدف  احلكومة  هيكلة  اإعادة   .3

العمل  فر�س  حيث  من  للتوظيف  جاذبية  اأكثـر  اخلا�س  القطاع  ي�صبح  لكي  االقت�صادي 

واملزايا، وخا�صة بالن�صبة للعمالة ذات املهارات املتدنية و�صبه املاهرة، ومن حيث اجلذب 

الطبيعي للعمالة والت�سغيل.

هيئة  واإيجاد  القطاعية  التنظيمية  الهيئات  من  العديد  اإلغاء  ميكن  الق�صري،  املدى  على   .4

دوائرها  بع�س  ودمج  الهيئات  يف  العاملني  املوظفني  عدد  وتقليل  واحدة،  تنظيمية 

بالوزارات. 

لكي يكون لدى احلكومة القدرة على حتقيق معدالت منو مرتفعة، م�ستدامة، ومتنامية،   .5

اأكرث فاعلية وتناغم  ال بد من مراجعة ال�صيا�صتني املالية والنقدية معًا ليكون لهما دور 

وتواوؤم، واإال فاإن دور احلكومة يف حتقيق معدالت منو عالية �سيكون حمدودًا. وال توجد 

�سيا�سة اقت�سادية واحدة بل يوجد مبادرات وخطط وتوجهات، يف حني يجب اأن تو�سع 

والبـرامج  واخلطط  للحكومات  ملزم  كقانون  رمبا  الكلي،  لالقت�ساد  كهذه  �سيا�سة  وت�سدر 

واالإ�سرتاتيجيات كافة، وحتتاج هكذا �سيا�سة ل�سياغتها اإلى م�ساركة فّعالة من القطاعني 

العام )التنفيذي والت�سريعي( واخلا�ش )وال نق�سد هنا غرف ال�سناعة والتجارة فقط بل 

�سائر االأطياف ذات العالقة( واملجتمع املدين 

6.  على املدى الق�صري، يجب ت�صجيع اال�صتثمار االأجنبـي واملحلي املبا�صر )ا�صتثمارات تفوق 

املال(  �صوق  اإلى  اال�صتثمار  )كعودة  املبا�صر  وغيـر  املوؤ�ص�صة(،  املال  راأ�س  حجم  من   %10

لرفع معدالت النمو والت�سغيل. وهنالك العديد من اجلهود، اأحدها مبادرة منح اجلن�سية 

لكبار امل�صتثمرين وهو جهد م�صكور، ومن اجلدير بالذكر اأن هذه املمار�صة بداأت يف حكومة 

م�صر بدران يف اأوائل الثمانينات، وتوقف العمل بها ب�صكل مفاجئ يف عام 2005، ولذا فاإن 

العودة اإليها خطوة حميدة ال�صتقطاب امل�صتثمرين من الدول التـي تعاين من ا�صطرابات 

ولل�صتفادة من اأمن االأردن واأمانه كميزة مطلقة على بع�س دول اجلوار. 

ال�صيادية  ال�صناديق  خماطبة  يجب  املتقدمة،  الدول  من  امل�صتثمرين  ال�صتقطاب   .7

املوا�صلت،  واملتجددة،  البديلة  الطاقة  قطاعية:  ا�صتثمارات  يف  للدخول  اال�صتثمارية 

االأردن،  تنمية  تنميتها  عدم  ويهدد  كبيـرة،  ال�صتثمارات  بحاجة  قطاعات  وهي  واملياه. 

وميكن تذليل العقبات اأمامها ومنحها امتيازات ب�صرعة وخ�صو�صية مماثلة اأو م�صابهة ملا 

مت اإجراوؤه يف التعامل مع تاأ�صي�س ال�صندوق ال�صعودي االأردين لل�صتثمار.
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التاأثر بانك�صاف �صبه كلي للمتغيـرات االإقليمية والعاملية، ما يعنـي اأن التح�صن يف الدورة   .8

وحواالت  )ا�صتثمارات  خارجية  تدفقات  على  الغالب  يف  يعتمد  يزال  ما  االقت�صادية 

مغتـربني اأو مهاجرين وم�ساعدات دولية-قرو�ش ومنح(، وهو اأمر �سار ينقل االقت�ساد من 

اأو ثالث، وهي دورة ق�سرية لالأعمال،  اإلى متدنية يف غ�سون �سنتني  معدالت منو مرتفعة 

وهذا اأمر ناجم عن كون هذه التدفقات تذهب يف الغالب اإلى القطاع العقاري، بينما يوؤثر 

كبيـر.  ب�صكل  منه  املُ�صّدر  ال�صناعي وخا�صة  القطاع  اإغلق احلدود على  اأو  الغاز  انقطاع 

ولتح�سني التناف�سية، ال بد من �سيا�سة �سناعية رائدة )هنالك عدة ن�سخ غيـر مفّعلة من هذه 

ال�صيا�صة لدى الوزارات املعنية، ومت اإجنازها منذ اأكثـر من ع�صر �صنوات(، ودعم ال�صناعات 

امل�سافة  والقيمة  الكفاءات  وحت�سني  واملهارات  االأموال  ل�سخ  املانحني  ودعوة  التحويلية، 

فيها، من خالل برامج �سبيهة بربنامج »اإجادة« املمول من االحتاد االأوروبي، والذي ا�ستمر 

من 2001 اإلى 2006 بتكلفة 45 مليون يورو، كما ميكن اال�صتفادة من اتفاقية املانحني يف 

والتموين. فالرتكيز احلايل  ال�سناعة والتجارة  البـرامج بقيادة وزارة  لو�سع هذه  لندن 

على �صرب غور العجز ال يوّجه هذه االأموال اإلى حت�صني ال�صناعات التحويلية، وهي عادة 

عماد اأي اقت�صاد نا�صئ وحتى املتقدم منها، فاخلدمات يجب اأن توجد لتمكني ال�صناعة.

والبديهية  النظرية  الناحية  من  �صحيح  )وهو  جديد  اقت�صادي  فكري  مبداأ  اعتماد   .9

وامل�صاهدات االإح�صائية( قائم على اأن حكومات الدول الغنية عادة ما تكون غنية اأي�صًا، 

وحكومات الدول الفقيـرة عادة ما تكون فقيـرة )اإال كما يف حال االأردن حيث االعتماد 

على امل�ساعدات واملنح الريعية واال�ستدانة(، لذا يجب االبتعاد عن التفكيـر يف �سداد الدين 

من خالل رفع الر�سوم وال�سرائب، وهي اإجراءات توؤدي يف جمملها اإلى تقليل الدخل املتاح 

للم�ستهلك، وبالتايل اإ�سعاف الطلب الكلي، ورفع التكاليف على املنتجني، فتقلل احلكومة 

بذلك من ربحيتهم واإجنازاتهم كما هو م�صاهد حاليًا. 

الدويل، والذي  النقد  االأخيـر لالقت�ساد مع �سندوق  الهيكلي  االإ�سالح  10. مراجعة برنامج 

تثق  اأن  هو  احلل  وممّكناته.  الكلي  االقت�صاد  اإلى  �صحيح  غيـر  حما�صبي  ب�صكل  ينظر 

احلكومات مببداأ حتفيـز االقت�ساد لتنمية دخلها، ولي�ش تنمية دخلها لينكم�ش االقت�ساد، 

وبالتايل ال حتقق م�ستويات الدخل املرجوة. 

11. االبتعاد اآنيًا ومبا�سرة عن اأي تو�سيات توؤدي اإلى رفع تكاليف االإنتاج باأنواعها على القطاع 

اخلا�س ملا يعانيه من اإرهاق �صريبي واأعباء جنمت عن رفع اأ�صعار الطاقة واإغلق االأ�صواق 

فال�سيا�سات  العاملية.  امل�ستقرة  االأ�سواق  ولوج  على  القدرة  عدم  يف  وا�ستمرار  التقليدية 

املتقدمة  الدول  قبل  من  املتبعة  ال�سيا�سات  تلك  حتاكي  اأن  يجب  االأردنية،  االقت�سادية 

حني كانت يف بداياتها، ولي�س بعد اأن اأ�صبحت متقدمة وثرية ينعم اأهلها برغد العي�س، 



تقرير حالة البالد: تقييم دور السياستنَي  املالية والنقدية يف االقتصاد األردين

143

فيـزداد الطلب فيها على االإجازات والرفاه. كما اإن تقليل حجم احلكومة وحت�صني اأحوال 

وممّكنات االإنتاج وحمايتها متطلب مهم للو�صول اإلى التنمية كما فعلت الدول العظمـى قبل 

اأن ت�صبح عظمى)10(.

االإبداعية،  القطاعات  يف  خا�سة  لالإنتاج،  املحفزة  واملمّكنات  الت�سريعات  تطوير   .12

ت�صكل  التـي  ال�صغر  واملتناهية  احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات  والتطويرية، 

99.6% من عدد املوؤ�ص�صات يف االأردن، بحيث ي�صهل عليها االمتثال ال�صريبي ويخفف عنها 
العبء ال�صريبي لتحفيـز انتظامها، ورفع قيمتها امل�صافة، واأن يوؤخذ بعني االعتبار م�صالح 

هذه املوؤ�س�سات حني و�سع الت�سريعات وخا�سة االقت�سادية منها.

على  اأثره  من  والتحقق  االقت�سادي،  اأثره  درا�سة  دون  اقت�سادي  قرار  اأّي  ي�سدر  اأاّل   .13

القطاعات كافة واالقت�ساد الكلي، والوقوف على ما اإذا كان االأثر )موجبًا اأو �سالبًا( دائمًا، 

وهو اأمر اأقرته حكومات �صابقة ومل يتم االلتزام به.

14. دعوة �صندوق ا�صتثمار اأموال ال�صمان االجتماعي اإلى اال�صتثمار ب�صكل اأكبـر يف االقت�صاد 

الوطني لتحفيز �سوق املال وقطاع العقار وال�سناعات املختلفة. 

هذه لي�صت االإجراءات املطلوبة كافة، فهنالك الكثيـر املطلوب حت�صينه ومتكينه للعودة   

ملعدالت منو مرتفعة وحتقيق التنمية، ولقد مت تناوله يف الكثيـر من الدرا�صات التـي مل 

يوؤخذ بع�سها بعني االعتبار ب�سبب �سعف اأو فقدان املرونة يف ال�سيا�سة املالية. 

اأما التو�صيات يف جمال ال�صيا�صة النقدية، فهي:

اال�صتثمار  لتحفيـز  املرجوة  املالية  وال�صيا�صة  النقدية  ال�صيا�صة  بني  التناغم  تعزيز   .1

امل�سريف،  القطاع  واالإنتاج واال�ستهالك من خالل فتح املجال مل�سادر متويل جديدة خارج 

االأردنيني  اأن  حيث   ،2022-2018 االقت�صادي  النمو  حتفيـز  »خطة  به  اأو�صت  ما  وهو 

ن�سبة مرتفعة  البنوك، وهي  الر�سمي على قطاع  التمويل  90% يف  من  اأكرث  يعتمدون يف 

عامليًا، وحان اأوان تخفي�سها.

ال يجوز تبني �سيا�سة نقدية م�ستقلة على غرار املوجودة يف الواليات املتحدة االأمريكية؛   .2

يديرها  االأردن  يف  بينما  م�ستقلة،  �سركة  املتحدة  الواليات  يف  ال�سيا�سة  هذه  يدير  فمن 

اال�صتقللية  تكون  اأن  ميكن  فل  حلكومة،  اإلى  توؤول  كاملة  موجوداتها  ر�صمية  موؤ�ص�صة 

10  Ja-Joon Chang (2012), 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism, Bloomsbury Press.
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باجتاه واحد، وال بد لها اأن تتداخل مع ال�صيا�صة املالية. كما ال بد من و�صع �صيا�صة �صاملة 

النقدية  وال�سوق  ال�سلع  و�سوق  العمل  �سوق  يف  املختلفة  املوؤ�سرات  مع  االإ�سكاليات  حتل 

واملالية لتداخلها مع بع�صها بع�صًا، وتوؤثر يف االجتاهني ولي�س باجتاه واحد.

اإن ال�صيا�صة النقدية مل تعد فّعالة كثريًا بالنظر اإلى اأن �صعر الفائدة يتاأثر بقرار البنك   .3

الفيدرايل االأمريكي، وبالتايل ال بد من التاأكيد على �سرورة اإعادة �سياغة اأهداف البنك 

املركزي وال�صيا�صة االقت�صادية، اإ�صافة اإلى ما يقوم به البنك املركزي من اإجراءات لدعم 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة والبنوك االأخرى. كما اإن هناك �سيولة مالية كبرية حاليًا 

ما يعني  نقد،  ُينَفق يقابله دينار عر�س  اأن كل دينار  اأي  املحلي االإجمايل،  الناجت  تقارب 

عدم القدرة عن زيادة دوران النقود التي تن�ّسط اجلانب االقت�سادي، وهذا يعني �سرورة 

تكامل ال�سيا�سات املختلفة مع بع�سها بع�سًا.

على  تركيزها  �سوء  يف  االقت�سادي  النمو  جانب  على  النقدية  ال�سيا�سة  تركيز  زيادة   .4

املوؤ�صرات التي ت�صاهم يف زيادة االحتياطيات من العملت االأجنبية فقط، حتى اأن الربامج 

التي تدخل بها احلكومة مع �سندوق النقد الدويل اأ�سبحت ت�ستهدف زيادة االحتياطيات 

النمو  زيادة  ولي�ش  املايل  العجز  لتمويل  الالزمة  املوارد  وتاأمني  االأجنبية  العمالت  من 

االقت�سادي. 

التـي متّتع بها  لل�سيولة يف االأردن، قريبة من تلك  اإعادة معدالت منو مرتفعة  ال بد من   .5

االأردنيون يف الفتـرة 2004-2008، لتحريك عجلة النمو من خالل تخفي�ش �سعر الفائدة 

حتـى لو بتدخل مبا�صر من قبل البنك املركزي، وهو ما اتبعته الكثيـر من الدول كاليابان 

والواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي لت�سريع دوران عجلتي االإنفاق واالإنتاج.

واحدة  �صركة  )ولي�س  االئتماين  التقييم  لتوفري  االأقل  على  �صركتني  اإيجاد  يف  االإ�صراع   .6

ل�سمان عدم ح�سول االحتكار( لتفعيل قانون االئتمان الذي �سدر يف عام 2002، كما هو 

معمول به يف الكثري من الدول، وجعل ال�صركات مملوكة بالكامل للقطاع اخلا�س.

تنفيذ تو�سيات خطة حتفيـز النمو االقت�سادي 2018-2022، يف كل ما يتعلق بال�سيا�سة   .7

النقدية، واإكمال ما بداأ البنك املركزي بتنفيذه على وجه ال�صرعة.

يجب اأن تعمل احلكومة مع اجلهات املعنية على خلق �سوق وتطويرها ُتعنى بتداول ال�سندات   .8

احلكومية وغري احلكومية. فوجود �سوق كهذه �سوف ي�ساعد يف تطبيق ال�سيا�سة النقدية 

اأ�سعار الفائدة. كذلك، فاإن  بفاعلية مرتفعة، وبالتايل التاأثري بدرجة اأعلى على ت�سعري 

وجود �سوق لل�سندات ي�ساعد اأي�سًا يف طرح خيار اآخر للتمويل بداًل من االقرتا�ش البنكي.
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احلر�ص  من  انطالقًا  وذلك  جاذبة،  ا�صتثمارية  بيئة  لتوفري  اهتماماتها  جّل  احلكومة  اأولت 

الدائم على حتقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية م�صتدامة تعمل توّفر فر�ص عمل منا�صبة 

الأبناء الوطن، وتوؤمن م�صتوى معي�صيًا اأف�صل لهم. كما متحورت توجهات احلكومات املتعاقبة 

نحو اإيجاد اخلطط والربامج امل�صتقبلية املرتكزة اإلى حتقيق االإ�صالح االقت�صادي وال�صيا�صي، 

وتعظيم ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص مبا ي�صمن النهو�ص باأداء االقت�صاد الوطني 

وحت�صني كفاءة خدماته وجودتها. اإ�صافة اإلى ذلك، يقوم امللك عبد اهلل الثاين بدور كبري يف 

التعريف باملزايا االقت�صادية والبيئة اال�صتثمارية يف االأردن، وعر�ص الفر�ص اال�صتثمارية 

املتاحة وجذب اال�صتثمارات، وذلك لو�صع ا�صم االأردن على اخلريطة االقت�صادية العاملية، 

ومتتني العالقات بني االأردن والتجمعات االقت�صادية حول العامل. 

العربية  لال�صتثمارات  كبرية  جذب  نقطة  جتعله  التي  املقومات  من  بعدد  االأردن  يتميز 

واالأجنبية، اأهمها موقع االأردن االإ�صرتاتيجي على مفرتق طرق االأ�صواق االإقليمية والعاملية، 

االأمر الذي ي�صاعد على النفاذ اإلى االأ�صواق العاملية وزيادة االنفتاح التجاري، باالإ�صافة اإلى 

وجود بنية حتتية متطورة من �صبكة طرق وو�صائل نقل وميناء حيوي ومطارات وغريها من 

االأمور اللوج�صتية التي تدعم القطاعات االقت�صادية املختلفة يف جمال ال�صناعة وال�صياحة 

واملدن  التنموية  املناطق  توفر  يدعمها  والتي  املتجددة،  والطاقة  املعلومات  وتكنولوجيا 

ال�صناعية واالنفتاح االقت�صادي وحترير التجارة مع العديد من الدول. كما ميتلك االأردن 

ثروة ب�صرية مدربة وموؤهلة ذات قدرة فنية واإدارية على التعامل مع امل�صاريع اال�صتثمارية 

باأنواعها املختلفة. 

االأردن  اأن  اإال  امل�صتقرة،  غري  الدولية  واالأو�صاع  املحيطة  االإقليمية  الظروف  من  بالرغم 

واإمكانياته  حمدودة  موارده  اأن  مع  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  ا�صتقراره  على  املحافظة  يف  جنح 

تقدمي
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يف  الظروف  هذه  من  واال�صتفادة  االقت�صادي  للنمو  متينة  قواعد  بناء  وا�صتطاع  قليلة، 

احلوافز  اأنواع  تقدمي  خالل  من  وذلك  اإليه،  واالأجنبية  املحلية  اال�صتثمارات  بع�ص  جذب 

املناف�صة  ي�صتطيع  الذي  املنا�صب  اال�صتثماري  املناخ  وتوفري  لال�صتثمار،  املختلفة  والت�صهيالت 

احلكومة  كّثفت  كما  اإفريقيا.  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  االأخرى  االقت�صادات  مع 

موؤخرُا جهودها لت�صجيع اال�صتثمار وحت�صني البيئة اال�صتثمارية من خالل الرتكيز على حل 

القطاعني  بني  ال�صراكة  وتوطيد  االأردين،  االقت�صاد  تواجه  التي  الهيكلية  امل�صكالت  بع�ص 

العام واخلا�ص، وتوفري االإطار الت�صريعي املوؤ�ص�صي والتنظيمي والرقابي اجلاذب لال�صتثمارات 

املحلية والعربية واالأجنبية املبا�صرة، خا�صة قانون اال�صتثمار والنافذة اال�صتثمارية، وتبني 

�صيا�صة االنفتاح االقت�صادي واالندماج يف االقت�صاد العاملي. 

اال�صتثمار  بيئة  عن  متكاملة  �صورة  اإعطاء  اإلى  املراجعة  هذه  تتطرق  ال�صياق،  هذا  ويف 

)حقائق  االأردن  يف  اال�صتثمار  واقع  على  ال�صوء  اإلقاء  �صيتم  حيث  االأردن،  يف  واالأعمال 

واأ�صكال(، وحتديد البيئة الت�صريعية الناظمة لال�صتثمار من خالل تبيان القوانني واالأنظمة 

تنظيم  عن  امل�صوؤولة  الر�صمية  اجلهات  وكذلك  اال�صتثمارية،  البيئة  تنظم  التي  والتعليمات 

اال�صتثمار وجذبه اإلى االأردن. و�صيتم اإلقاء ال�صوء على بيئة االأعمال واال�صتثمار يف االأردن 

الوطنية  االإ�صرتاتيجيات  عر�ص  �صيتم  ذلك،  اإلى  اإ�صافة  الدولية.  التقارير  تعك�صها  كما 

تواجه  التي  املعيقات  وحتديد  اال�صتثمارية،  البيئة  لتعزيز  الهادفة  احلكومية  وال�صيا�صات 

املبادرات  تقييم  �صيتم  ثم  ومن  هدفها.  حتقيق  من  وحتد  احلكومية  والربامج  ال�صيا�صات 

واخلطط احلكومية املتبعة لتحفيز اال�صتثمار ومدى مواءمتها مع االإ�صرتاتيجيات واخلطط 

الوطنية. كما �صُتعر�ص متطلبات املرحلة القادمة التي من �صاأنها حت�صني بيئة االأعمال حمليًا 

ودوليًا والدور الت�صاركي بني القطاعني العام واخلا�ص. 
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أوالً: واقع االقتصاد الكيل واالستثامر يف األردن )حقائق وأشكال( 

اأ. واقع االقت�صاد الكلي
يف  ال�صيا�صية  االأو�صاع  تدهور  بتداعيات  املا�صية  ال�صنوات  خالل  االأردين  االقت�صاد  تاأثر 

املنطقة املحيطة، خا�صة يف �صوريا والعراق، ما اأدى اإلى تباطوؤ معدالت النمو وانحرافها عن 

امل�صتويات التي كانت احلكومة االأردنية ت�صعى اإلى حتقيقها. وكما هو مبني يف ال�صكل رقم )1(، 

منو  متو�صط  على  املا�صية  ال�صبع  ال�صنوات  خالل  املحافظة  االإجمايل  املحلي  الناجت  ا�صتطاع 

مقداره حوايل 2.4% مدعومًا بنمو بع�ص القطاعات االإنتاجية وتراجع القطاعات اخلدمية 

املحلي  الناجت  منو  معدل  بلغ  حيث  القطاعات،  تلك  على  ال�ضغوط  زيادة  نتيجة  الأخرى 

االإجمايل باأ�صعار ال�صوق الثابتة لعام 2017 ما ن�صبته 2%، كما بلغ معدل النمو خالل الربع 

االأول لعام 2018 ما ن�صبته %1.9.

ال�صكل رقم )1(: التطورات يف معدل منو الناجت املحلي االإجمايل خالل الفرتة 2017-2010

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، ح�صابات الدخل القومي، 2017.

و2016،   2015 عامي  خالل  لالأ�صعار  العام  امل�صتوى  يف  انكما�صًا  االأردين  االقت�صاد  �صهد  كما 

بلغت قيمته 0.9% و0.8% على التوايل. جاء ذلك نتيجة االنخفا�ص يف اأ�صعار النفط واملواد 

الغذائية يف ال�ضوق العاملية، والذي انعك�س بدوره على اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات املرتبطة بها يف 

الأ�ضواق املحلية، والتي ت�ضكل الوزن الأكرب يف �ضلة امل�ضتهلك، اإل اأن ال�ضغوط الت�ضخمية على 
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االأ�صعار عادت من جديد خالل عام 2017، حيث �صجل معدل الت�صخم خالل 2017 ارتفاعًا 

مقداره 3.3% مقارنة بعام 2016، كما هو مبني يف ال�صكل رقم )2(. و�صاهمت جمموعة النقل 

ارتفاع  وكذلك  العاملية،  النفط  اأ�صعار  يف  الزيادة  نتيجة  االرتفاع  هذا  من  االأكرب  باجلزء 

احلكومية  ال�صيا�صات  اإلى  اإ�صافة  امل�صتهلك،  �صلة  يف  وال�صجائر  والتبغ  االإيجارات  جمموعة 

للتقليل من العجز املايل. 

ال�صكل رقم )2(: التغريات احلا�ضلة على معدل الأ�ضعار خالل الفرتة 2017-2010

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، ح�صابات الدخل القومي، 2017.

امل�صاركة  معدل  ورفع  البطالة  معدالت  لتخفي�ص  امل�صتمرة  احلكومية  اجلهود  من  بالرغم 

البطالة  معدل  �صجل  حيث  بالنجاح،  تكلل  مل  اجلهود  هذه  اأن  اإال  اململكة،  يف  االقت�صادية 

م�صتويات مرتفعة خالل ال�صنوات ال�صابقة، خا�صة يف �صوء عدم قدرة االقت�صاد على خلق 

فر�ص عمل جديدة يف ظل معدالت النمو املنخف�صة، باالإ�صافة اإلى ا�صتحواذ العمالة الوافدة 

متدنية االأجر على فر�ص العمل، ومزاحمة العمالة االأردنية يف احل�صول على فر�ص العمل 

امل�صتحدثة، ف�صاًل عن عدم مواءمة خمرجات التعليم مع متطلبات �صوق العمل. وبح�صب م�صح 

العمالة والبطالة الذي اأجرته دائرة االإح�صاءات العامة، بلغ معدل البطالة الكلي يف عام 

للذكور  البطالة  بلغ معدل  ما  18.3%، يف  ن�صبته  ما  ال�صكل رقم )3(  2017، كما هو مبني يف 

14.7%، ومعدل البطالة لالإناث %31.2. 
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ال�صكل رقم )3(: معدل البطالة الكلي ومعدل البطالة للذكور واالإناث خالل الفرتة 2017-2010

 امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، م�صح العمالة والبطالة، 2017. 

اإليه، �صهدت الفرتة املا�صية انخفا�صًا ملحوظًا يف معدل  ووفق م�صح العمالة والبطالة امل�صار 

العمل ال �صيما بني  امل�صاركة االقت�صادية، وذلك نتيجة النخفا�ص وجود االأردنيني يف �صوق 

االإناث. ويبني ال�صكل رقم )4( اأن معدل امل�صاركة االقت�صادية الكلي قد بلغ 39.2%، يف ما بلغ 

معدل امل�صاركة للذكور 60.8%، ولالإناث 17.3% خالل عام 2017. 

 ال�صكل رقم )4(: معدل امل�صاركة االقت�صادية املنقح بح�صب اجلن�ص خالل الفرتة
 2010 - الربع الثالث 2017

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، م�صح العمالة والبطالة، 2017. 

39.5 39.0 38.0 37.1 36.4 36.7 36.0
39.2

17.313.213.312.613.214.114.714.7
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اأّثر تدهور االأو�صاع ال�صيا�صية يف املنطقة على امليزان التجاري نتيجة توقف التجارة البينية 

يبني  وكما  االأردنية.  للمنتجات  التقليدية  االأ�صواق  من  عدد  واإغالق  املجاورة،  الدول  بني 

 2017 0.5% خالل عام  انخفا�صًا بن�صبة  الكلية  ال�صادرات  اجلدول رقم )1(، �صجلت قيمة 

ارتفعت  فقد  اململكة،  م�صتوردات  اأما  دينار.  مليون   5,333.1 اإلى  لت�صل   2016 بعام  مقارنة 

خالل الفرتة نف�صها بن�صبة 6.1% لت�صل اإلى 14,553.7 مليون دينار. وعليه فقد �صهد امليزان 

التجاري ارتفاعًا بن�صبة 10.3% لي�صل اإلى 9,220.6 مليون دينار.

اجلدول رقم )1(: تطور اأداء امليزان التجاري يف اململكة خالل الفرتة 2010 - 2017 )مليون دينار(

الوفر/ العجز بامليزان التجارياإجمايل امل�صتورداتاإجمايل ال�صادرات ال�صنة

20104,990.111,050.1-6,060.0

20115,684.613,440.2-7,755.6

20125,599.514,733.7-9,134.2

20135,618.015,667.3-10,049.3

20145,953.116,280.0-10,326.9

20155,561.414,537.2-8,975.8

20165,359.513,720.4-8,360.9

20175,333.114,553-9,220.6

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، م�صح التجارة اخلارجية، 2017. 

ب. واقع اال�صتثمار يف االأردن 
يف ظل زيادة اأعباء املوازنة واملديونية وارتفاع ن�صب الدين العام، تربز اأهمية اال�صتثمارات 

عجلة  دفع  يف  اال�صتثمارات  هذه  ت�صاهم  بحيث  املحلي،  امل�صتوى  على  املبا�صرة  االأجنبية 

االقت�صادية  التنمية  حتقيق  يف  بدورها  ت�صاهم  عمل  فر�ص  واإيجاد  االقت�صادي،  النمو 

واالجتماعية، اإال اأن اململكة �صهدت تذبذبًا وانخفا�صًا يف حجم اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر، 

خا�صة يف فرتة الظروف امللتهبة التي تعاين منها املنطقة ب�صبب الربيع العربي، ما اأدى اإلى 

عدم قدرة اال�صتثمارات االأجنبية على اأداء دورها يف حت�صني النمو االقت�صادي وخلق فر�ص 

عمل لالأردنيني. ويعّرف البنك املركزي االأردين حجم اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف االأردن 

ا�صتثمارها،  املعاد  والعائدات  امللكية  املقيمني يف حقوق  ا�صتثمارات غري  اأنه �صايف ر�صيد  على 

باالإ�صافة اإلى �صايف اأي التزامات اأخرى على املوؤ�ص�صات املقيمة يف االأردن. ويبنّي ال�صكل رقم 
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خالل  منحدرة  اجتاهات  �صلك  الذي  االأردن  يف  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  حجم  اأن   )5(

ال�صنوات ال�صابقة، قد بلغ 1,182 مليون دينار يف عام 2017.

ال�صكل رقم )5(: اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف االأردن )مليون دينار(

امل�صدر: البنك املركزي االأردين، التقرير ال�صهري، 2017.

املحلية  لال�صتثمارات   2014 ل�صنة   )30( رقم  اال�صتثمار  قانون  منحها  التي  املزايا  ظل  يف 

واالأجنبية من حيث احلوافز واالإعفاءات، وبح�صب بيانات هيئة اال�صتثمار، فقد بلغ حجم 

اال�صتثمارات الكّلية امل�صتفيدة من قانون اال�صتثمار )خارج املناطق التنموية، وداخل املناطق 

التنموية وامل�صاريع امل�صتفيدة من قرار 8/اأ( لعام 2017، ما يقارب 865 مليون دينار، حيث �صّكلت 

اال�صتثمارات املحلية منها حوايل 691 مليون دينار بن�صبة 80%، يف حني بلغت ال�ضتثمارات 

االأجنبية 174 مليون دينار بن�صبة 20%، توزعت على القطاعات االقت�صادية بن�صب وحجوم 

ا�صتثمار متفاوتة، حيث حّل قطاع ال�صياحة يف املركز االأول بواقع 348.3 مليون دينار بن�صبة 

40% من اإجمايل اال�صتثمارات امل�صتفيدة من القانون، �صّكلت اال�صتثمارات املحلية منها %87 

و13% ا�صتثمارات اجنبية. وحّل يف املركز الثاين قطاع ال�صناعة بواقع 279.1 مليون دينار 

ا�صتثمارات   %91 منها  القانون،  من  امل�صتفيدة  اال�صتثمارات  حجم  اإجمايل  من   %32 بن�صبة 

حملية يف القطاع و9% ا�صتثمارات اجنبية. ويبني ال�صكل رقم )6( اال�صتثمارات امل�صتفيدة من 

قانون اال�صتثمار )خارج املناطق التنموية، وداخل املناطق التنموية وامل�صاريع امل�صتفيدة من 

قرار 8/اأ( خالل عام 2017، موزعة على القطاعات االقت�صادية املختلفة.
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ال�صكل رقم )6(: حجم اال�صتثمارات الكلية امل�صتفيدة من قانون اال�صتثمار ل�صنة 2017 
بح�صب القطاعات االقت�صادية

امل�صدر: هيئة اال�صتثمار، التقرير ال�صنوي، 2017.

يف ما يتعلق بحجم اال�صتثمارات امل�صتفيدة من قانون اال�صتثمار خارج املناطق التنموية لعام 

2017، فقد بلغت قيمته 350 مليون دينار، منها 334 مليون دينار، اأي بن�صبة 95% ا�صتثمارات 

حملية و16 مليون دينار اأو ما ن�صبته 5% ا�صتثمارات اجنبية. اأما قطاعيًا، فقد حاز القطاع 

58.5% من اإجمايل اال�صتثمارات  ال�صناعي على الن�صبة االأكرب من هذه اال�صتثمارات بواقع 

امل�صتفيدة من القانون خارج املناطق التنموية، تاله قطاعا ال�صياحة والزراعة بواقع %18.3 

و17% لكل منهما على التوايل. ويبني ال�صكل رقم )7( توزيع هذه اال�صتثمارات على القطاعات 

االقت�صادية املختلفة. 
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ال�صكل رقم )7(: حجم اال�صتثمارات الكلية امل�صتفيدة من قانون اال�صتثمار خارج املناطق التنموية ل�صنة 
2017 بح�صب القطاعات االقت�صادية

امل�صدر: هيئة اال�صتثمار، التقرير ال�صنوي، 2017.

اأما حجم اال�صتثمارات الكلي امل�صتفيد من قانون اال�صتثمار داخل املناطق التنموية لعام 2017، 

فقد بلغ ما يقارب 81 مليون دينار، منها 57 مليون دينار ا�صتثمارات حملية، اأي بن�صبة 71% من 

اإجمايل حجم اال�صتثمارات داخل املناطق التنموية، و24 مليون دينار ا�صتثمارات اأجنبية، اأي 

بن�صبة 29% من اإجمايل حجم اال�صتثمارات. وقد ت�صّدر القطاع ال�صناعي املرتبة االأولى من 

حيث حجم اال�صتثمارات امل�صتفيدة من القانون بن�صبة 92% من اإجمايل اال�صتثمارات وبحجم 

ا�صتثمار مقداره 74.2 مليون دينار، يف ما تاله كل من قطاع اخلدمات بواقع 3.3 مليون دينار 

وقطاع ال�صياحة بواقع ثالثة ماليني دينار. 

من  8/اأ  الفقرة  مبوجب  الوزراء  جمل�ص  قرارات  من  امل�صتفيدة  اال�صتثمارات  حجم  بلغ  كما 

منها  املحلية  اال�صتثمارات  �صّكلت  دينار،  مليون   434 يقارب  ما   2017 لعام  اال�صتثمار  قانون 

حوايل 300 مليون دينار بن�صبة 69%، يف حني بلغت ال�ضتثمارات الأجنبية 135 مليون دينار 

ما  الوزراء  جمل�ص  قرارات  من  امل�صتفيدة  ال�صياحية  اال�صتثمارات  حجم  وبلغ   .%31 بن�صبة 

يقارب 282 مليون دينار بن�صبة 65% من جمموع اال�صتثمارات امل�صتفيدة من القرار 8/اأ، تالها 

22%، ثم مبادرات  793 مليون دينار بن�صبة  بلغ  ا�صتثمار  املعلومات بحجم  قطاع تكنولوجيا 

الت�ضغيل بحجم ا�ضتثمار بلغ ما يقارب 59 مليون دينار ون�صبته 13%. ويبني ال�صكل رقم )8( 

توزيع هذه اال�صتثمارات على القطاعات االقت�صادية املختلفة بح�صب جن�صية اال�صتثمار يف 

ما اإذا كانت حملية اأو اأجنبية. 
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ال�صكل رقم )8(: حجم اال�صتثمارات الكلية امل�صتفيدة من قرارات جمل�ص الوزراء مبوجب الفقرة 8/اأ من 
قانون اال�صتثمار ل�صنة 2017 بح�صب القطاعات االقت�صادية وجن�صيات اال�صتثمار

امل�صدر: هيئة اال�صتثمار، التقرير ال�صنوي، 2017.

 282 يقارب  ما  8/اأ  رقم  الرئا�صة  قرارات  من  امل�صتفيدة  ال�صياحية  اال�صتثمارات  حجم  بلغ 

حيث  8/اأ،  القرار  من  امل�صتفيدة  اال�صتثمارات  جمموع  من   %65 ن�صبته  ما  اأي  دينار،  مليون 

الفنادق  ال�صياحية،  املطاعم  هي:  فرعية،  قطاعات  ثالثة  على  اال�صتثمارات  هذه  توزعت 

ال�صياحية، والت�صلية والرتويح ال�صياحي. وقد ت�صّدر قطاع مدن الت�صلية والرتويح ال�صياحي 

دينار،  مليون   151 بلغ  ا�صتثمار  بحجم  الفرعية  ال�صياحية  القطاعات  بني  االأولى  املرتبة 

وهي با�صتثمار حملي بالكامل بن�صبة 54% من جمموع اال�صتثمارات ال�صياحية امل�صتفيدة من 

قرارات الرئا�صة، تالها قطاع الفنادق بحجم ا�صتثمار 111 مليون دينار وبن�ضبة بلغت %40، 

يخ�ص  ما  ويف  اأجنبي.  ا�صتثمار  و%34  حملي،  ا�صتثمار   %66 بني  الن�صبة  هذه  توزعت  حيث 

وكان  دينار،  مليون   19 يقارب  ما  فيه  اال�صتثمار  حجم  و�صل  فقد  ال�صياحية،  املطاعم  قطاع 

لال�صتثمار املحلي الن�صيب االأكرب مببلغ و�صل اإلى 18.8 مليون دينار. 

النافذة اال�صتثمارية يف  امل�صجلة لدى  ال�صركات  الذي يبني توزيع  ال�صكل رقم )9(  وبح�صب 

�صركة   44 �صركة، منها   85 ال�صركات  بلغ عدد هذه  القطاعات، فقد  هيئة اال�صتثمار بح�صب 

اأردنيني و41 �صركة مل�صتثمرين عرب واأجانب، ا�صتحوذت اجلن�صية ال�صورية على  مل�صتثمرين 

الن�صيب االأكرب منها بر�صيد 13 �صركة، تلتها خم�ص �صركات للجن�صية العراقية، واأربع �صركات 

مل�صتثمرين  و�صركة واحدة  اليمنية،  للجن�صية  و�صركتان  لل�صعودية،  �صركات  كويتية، وثالث 
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من اجلن�صية ال�صوي�صرية واالإيطالية واالإماراتية. اأما قطاعيًا، فقد ح�صل القطاع ال�صناعي 

على العدد االأكرب من ال�صركات امل�صجلة والبالغ عددها 39 �صركة، يليها ال�صركات يف القطاع 

ال�صياحي بواقع 17 �صركة، ثم ال�صركات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات بواقع 15 �صركة. 

ال�صكل رقم )9(: ال�صركات امل�صجلة لدى النافذة اال�صتثمارية بح�صب القطاعات

امل�صدر: هيئة اال�صتثمار، التقرير ال�صهري، متوز 2017.

كما قامت النافذة اال�صتثمارية مبنح 60 رخ�صة خالل الن�صف االأول من عام 2017، باإجمايل 

ُمنح  ما  يف  اأردنيني،  مل�صتثمرين  منحت  رخ�صة   34 منها  دينار،  مليون   165 مقداره  ا�صتثمار 

امل�صتثمرون االأجانب 26 رخ�صة. كما بلغ عدد فر�ص العمل املتوقع اإيجادها من خالل امل�صاريع 

املرخ�صة 2,369 فر�صة عمل لالأردنيني و395 فر�صة عمل لالأجانب. وعلى ال�صعيد القطاعي، 

ا�صتحوذ القطاع ال�صناعي على 30 رخ�صة بحجم ا�صتثمار مقداره 114 مليون دينار، وا�صتحوذ 

القطاع ال�صياحي على17 رخ�صة بحجم ا�صتثمار مقداره 36 مليون دينار. اأما القطاع الزراعي 

فقد ح�صل على 12 رخ�صة بحجم ا�صتثمار بلغ 10 ماليني دينار، يف ما ُمنح قطاع امل�صت�صفيات 

رخ�صة واحدة بحجم ا�صتثمار مقداره خم�صة ماليني دينار. 

268 موؤ�ص�صة  ويف ما يتعلق مبنطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة، فقد ا�صتطاعت ا�صتقطاب 

مع  اتفاقية  وُوّقعت   .2017 عام  خالل  دينار  مليون   491 بحوايل  يقدر  مال  براأ�ص  م�صجلة 

39% ال�صناعي

1% ال�صحن
1% التجارة
1% امل�صت�صفيات

2% التطوير العقارب

3% اال�صت�صارات ومراكز البحث والتطوير

17% ال�صياحي6% الزراعة

15% تكنولوجيا املعلومات
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 900 مب�صاحة  اجلنوبية  ال�صناعية  املنطقة  يف  �صناعية  مدينة  الإن�صاء  املنا�صري  جمموعة 

�صنزن  غرفة  مع  اتفاقية  ُوّقعت  كما  البحر.  ملياه  حتلية  وحمطة  م�صنعًا   14 ت�صمل  دومن، 

ال�صينية ومدينة العقبة ال�صناعية الدولية الإن�صاء مدينة �صناعية يف منطقة لواء القويرة. 

اأ�صارت االإح�صاءات ال�صادرة عن بور�صة عمان نهاية �صهر حزيران 2018، اإلى اأن قيمة االأ�صهم 

امل�ضرتاة من قبل امل�ضتثمرين غري الأردنيني، قد بلغت 219 مليون دينار، اأي ما ن�صبته 28.1% من 

حجم التداول الكلي، يف حني بلغت قيمة الأ�ضهم املباعة من امل�ضتثمرين غري الأردنيني 233.2 

مليون دينار خالل الفرتة نف�صها. كما اأ�صارت االإح�صاءات اإلى اأن ن�صبة م�صاهمة امل�صتثمرين 

غري االأردنيني يف ال�صركات املدرجة يف بور�صة عمان حتى نهاية �صهر حزيران 2018، قد بلغت 

حوايل 48.5% من اإجمايل القيمة ال�صوقية. 

ا�صتطاع االأردن اأن يحقق نتائج اإيجابية يف جمال ا�صتقطاب اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة)1(، 

لكن مل تكن هذه النتائج �صمن التوقعات املرجوة مقارنة مع الدول العربية املحيطة، فبح�صب 

التقرير ال�صنوي ملناخ اال�صتثمار يف الدول العربية لعام 2018، وال�صادر عن املوؤ�ص�صة العربية 

الأردن  بلغت ح�ضة  »الأونكتاد«، فقد  بيانات  ال�ضادرات، وبح�ضب  وائتمان  ل�ضمان ال�ضتثمار 

يف عام 2017 من ر�صيد اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة الواردة اإلى الدول العربية والبالغ 

حجم  بلغ  فيما  اال�صتثمارات.  اإجمايل  من   %3.9 ن�صبته  ما  دوالر،  مليون   871,281 قيمتها 

تدفقات اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر الوارد اإلى االأردن 1,723 مليون دوالر خالل عام 2017، 

مقابل 1,534مليون دوالر يف عام 2016. 

فقد  العربية،  الدول  من  ال�صادرة  املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات  اأر�صدة  �صعيد  على  اأما 

والبالغة  العربية  الدول  من  ال�ضادرة  ال�ضتثمارات  اإجمايل  من   %0.17 الأردن  ح�ضة  بلغت 

369,242 مليون دوالر يف عام 2017، وذلك بزيادة مقدارها 0.5% عن عام 2016. وبح�صب 

من  ال�صادرة  املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات  اأر�صدة  تطور  يو�صح  الذي   )2( رقم  اجلدول 

2017 الر�صيد االأعلى خالل ال�صنوات ال�صبع املا�صية،  اإليه، فقد حقق عام  االأردن والواردة 

بحيث بلغ ر�صيد اال�صتثمارات ال�صادرة من االأردن عام 2017 ما مقداره 619 مليون دوالر، يف 

ما بلغ ر�صيد اال�صتثمارات الواردة اإلى االأردن 33,886 مليون دوالر للعام نف�صه.

املتحدة  االأمم  وموؤمتر   ،)IMF( الدويل  النقد  ك�ضندوق  املعنية  الدولية  للمنظمات  وفقًا  دوليًا  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  »يعرف   .1
للتجارة والتنمية )UNCTAD(، ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية )OECD(، على اأنه ذلك النوع من اال�صتثمار الدويل الذي 
يعك�ص ح�صول امل�صتثمر املبا�صر يف اقت�صاد ما على م�صلحة دائمة يف موؤ�ص�صة مقيمة يف اقت�صاد اآخر. اأما من الناحية االإح�صائية، ووفقًا 
اإيجابي للتدفقات(  اإن�صاء ا�صتثمارات )رقم  اإلى  راأ�صمال اال�صتثمار املبا�صر، تلك املعامالت التي توؤدي  لهذا التعريف، ت�صمل معامالت 
اأو اإلغاء )رقم �ضلبي للتدفقات( املعامالت التي توؤدي اإلى احلفاظ على ا�ضتمرارية ال�ضتثمار اأو تو�ضيع نطاقه اأو ت�ضفيته«. املوؤ�ض�ضة 

العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات، تقرير مناخ اال�صتثمار يف الدول العربية، موؤ�صر �صمان جلاذبية اال�صتثمار، 2017.
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اجلدول رقم )2(: اأر�صدة اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة ال�صادرة من االأردن والواردة
 اإليه خالل الفرتة 2010-2017)مليون دوالر(

20102011201220132014201520162017مليون دوالر

ر�صيد اال�صتثمارات 
االأجنبية املبا�صرة 
ال�صادرة من االأردن

473.1503.9509.3524.9608.3609.3612.5619

ر�صيد اال�صتثمارات 
االأجنبية املبا�صرة 
الواردة اإلى االأردن

21,898.623,284.724,933.126,945.929,059.430,628.532,16333,886

امل�ضدر: »الأونكتاد«، تقرير ال�ضتثمار يف العامل، 2018.

وبح�صب اجلدول رقم )3( الذي يبني تطور تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة ال�صادرة 

تدفقات  يف  زيادة   2017 عام  �صهد   ،2017-2010 الفرتة  خالل  اإليه  والواردة  االأردن  من 

اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة ال�صادرة من االأردن لي�صل اإلى 6.3 مليون دوالر مقارنة مع 3.2 

مليون دوالر يف عام 2016. اأما على �صعيد تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة الواردة 

اإلى االأردن، فقد �صهدت ارتفاعًا خالل عام 2017، حيث بلغت 1,665 مليون دوالر مقارنة مع 

اال�صتثمارات  كاًل من تدفقات  اأن  اإلى  االإ�صارة  2016. كما جتدر  مليون دوالر يف عام   1,553

تدفقات  بلغت  حيث   ،2014 عام  يف  ذروتها  حققت  والواردة،  ال�صادرة  املبا�صرة  االأجنبية 

عام  يف  دوالر  مليون   83.4 قيمته  ما  االأردن  من  ال�صادرة  املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات 

2,113.5 مليون  اإلى الأردن  2014. وبلغت تدفقات ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة الواردة 

دوالر يف العام نف�صه.

اجلدول رقم )3(: تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة ال�صادرة من االأردن والواردة اإليه خالل 
الفرتة 2010-2017 )مليون دوالر(

20102011201220132014201520162017مليون دوالر

تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة 

ال�صادرة من االأردن
28.530.94.415.683.41.03.26.26

تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة 

الواردة اإلى االأردن
1,137.21,486.11,548.51,9472,1781,6001,5531,665

امل�ضدر: »الأونكتاد«، تقرير ال�ضتثمار يف العامل، 2018.

2018، فقد ت�صدرت االإمارات  على ال�ضعيد الدويل، وبح�ضب بيانات تقرير »الأونكتاد« لعام 

العربية املتحدة قائمة تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة الواردة اإلى الدول العربية 

25.7%، ثم املغرب بح�ضة  36.1%، تلتها م�صر بح�صة مقدارها  2017 بح�صة مقدارها  لعام 
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الدول  من  الواردة  املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات  تدفقات  اإجمايل  من   %9.2 مقدراها 

العربية. وبح�صب ال�صكل رقم )10( الذي يبني تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة اإلى 

الدول العربية، وكذلك التدفقات ال�صادرة من الدول العربية لعام 2017، . اأما يف ما يتعلق 

بالتدفقات ال�صادرة من الدول العربية، فقد ا�صتحوذت االإمارات العربية املتحدة على املركز 

االأول بح�صة ن�صبتها 43.6% من اإجمايل التدفقات ال�صادرة وبقيمة مقدارها 13,956 مليون 

دوالر، تلتها الكويت بح�صة ن�صبتها 25.4% وبقيمة مقدارها 8,112 مليون دوالر، ثم اململكة 

العربية ال�صعودية بن�صبة 17.6% وبقيمة مقدارها 5,625 مليون دوالر. 

ال�صكل رقم )10(: تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة الواردة من الدول العربية 
وال�صادرة اإليها عام 2017

امل�ضدر: »الأونكتاد«، تقرير ال�ضتثمار يف العامل، 2018.

ويبني امللحق رقم )1( وامللحق رقم )2( تطور اأر�صدة اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة الواردة 

الدول  من  ال�صادرة  املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات  اأر�صدة  وتطور  العربية،  الدول  اإلى 

العربية خالل الفرتة 2017-2010.

العراق

االإمارات

م�صر

املغرب

لبنان

�صلطنة عمان

االأردن

ال�صعودية

اجلزائر

ال�صودان

قطر

تون�ص

البحرين

ال�صومال

موريتانيا

الكويت

فل�صطني

جيبوتي

اليمن

تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة الواردة اإلى الدول العربية 2016
مليون دوالر

تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة ال�صادرة من الدول العربية 2016
مليون دوالر
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ثانياً: البيئة الترشيعية الناظمة لالستثامر يف األردن 

ت�صافرت جهود احلكومة االأردنية يف جمال تطوير البيئة الت�صريعية الناظمة لبيئة االأعمال 

2014. كما  واال�صتثمار، حيث تكللت هذه اجلهود ب�صدور قانون اال�صتثمار رقم )30( ل�صنة 

اأن ت�صدر مبوجب هذا القانون جميعها، ومنها،  اأُ�صدرت االأنظمة والتعليمات التي كان يتعني 

غري  ا�صتثمارات  تنظيم  ونظام  اال�صتثمارية،  النافذة  ونظام  اال�صتثمارية،  احلوافز  نظام 

االأردنيني، ونظام اإن�صاء املناطق التنموية واملناطق احلرة، ونظام �صريبة املبيعات يف املناطق 

ا�صرتداد  ونظام  التنموية،  املناطق  يف  الدخل  �صريبة  ونظام  احلرة،  واملناطق  التنموية 

االأرا�صي يف املناطق التنموية واملناطق احلرة، وغريها. وقد احتفظ القانون اجلديد باملزايا 

االقت�صادي،  النمو  تعزيز  ي�صمن  مبا  عليها  وُطّور  وُح�ّصن  �صابقًا،  للم�صتثمرين  ُمنحت  التي 

وزيادة اال�صتثمارات، وخلق فر�ص عمل للمواطنني االأردنيني، وحتديد اجلهات امل�صوؤولة عن 

تنظيم اال�صتثمار وجذبه وحماية امل�صتثمرين. 

الت�صريعية  البيئة  تطوير  جمال  يف  نوعية  نقلة  مبثابة  اجلديد  اال�صتثمار  قانون  ُيعّد 

وهي  واحدة  جهة  يف  باال�صتثمار  املعنية  كافة  املرجعيات  لتوحيده  اململكة  يف  اال�صتثمارية 

اإن�صاء جمل�ص اال�صتثمار برئا�صة رئي�ص الوزراء وع�صوية  هيئة اال�صتثمار. وت�صّمن القانون 

ممثلني عن القطاعني العام واخلا�ص من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص، كما يت�صمن اإن�صاء النافذة 

اال�صتثمارية،  امل�صاريع  باإقامة  اخلا�صة  االإجراءات  تب�صيط  اإلى  تهدف  التي  اال�صتثمارية 

ومواكبة اأف�صل املمار�صات واملعايري الدولية، بحيث تقدم هذه النافذة خدمة املكان الواحد 

يف  وتب�صيطها  كافة  االإجراءات  ومراجعة  وترخي�صها،  االقت�صادية  االأن�صطة  لت�صجيل 

مندوبني  خالل  من  وذلك  اخلا�صة،  االقت�صادية  العقبة  منطقة  با�صتثناء  اململكة  اأنحاء 

بخدمات  امل�صمولة  االقت�صادية  االأن�صطة  بت�صجيل  املخت�صة  الر�صمية  اجلهات  عن  مفّو�صني 

وفقًا  الرخ�ص  اإ�صدار  �صالحية  املفو�صني  لهوؤالء  ويكون  وترخي�صها.  اال�صتثمارية  النافذة 

للت�ضريعات ال�ضارية التي تطبقها اجلهة الر�ضمية التي ميثلها كل واحد منهم، ولهذه الغاية، 

ميار�ص املندوب املفّو�ص �صالحيات املرجع املخت�ص باإ�صدار الرخ�ص املن�صو�ص عليها واتخاذ 

االإجراءات الالزمة لذلك �صمن اأطر زمنية حمددة.

كما ي�صرف جمل�ص اال�صتثمار على عمل الهيئة، ويقوم بدور امل�صت�صار الرئي�صي ملجل�ص الوزراء يف 

ما يتعلق بالت�صريعات واالإ�صرتاتيجيات الوطنية وال�صيا�صات املتعلقة باال�صتثمار وال�صادرات 

وبيئة االأعمال على نطاق اأو�صع. ولقد عّزز القانون �صالحيات هيئة اال�صتثمار ومّكنها بجعلها 

اجلهة احلكومية الوحيدة امل�صوؤولة عن جذب اال�صتثمار املحلي واالأجنبي، وت�صجيعه و�صمان 

دميومة املناخ اال�صتثماري اجلاذب، وتن�صيط احلركة االقت�صادية، وتعزيز الثقة يف البيئة 
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والتداخل  الزدواجية  واإلغاء  الأداء،  م�ضتوى  رفع  بهدف  وذلك  وتنميتها)2(،  اال�صتثمارية 

يف  ال�صفافية  من  املزيد  واإ�صفاء  البريوقراطية،  من  واحلد  وال�صالحيات،  واملهام  االأدوار  يف 

االإجراءات، من خالل و�صع اخلطط والربامج الالزمة لذلك وتنفيذها والتعريف بالفر�ص 

واإعداد  االأدلة  واإ�صدار  للم�صتثمرين،  والبيانات  املعلومات  وتوفري  اململكة،  يف  اال�صتثمارية 

واإقامة  التمثيل،  ومكاتب  التجارية  املراكز  اإن�صاء  اإلى  باالإ�صافة  بذلك،  اخلا�صة  الدرا�صات 

الوطنية  املنتوجات  ترويج  بهدف  التجارية  البعثات  وتنظيم  االأ�صواق،  وفتح  املعار�ص، 

وت�صويقها وتنمية ال�صادرات الوطنية ودعمها. كذلك منح القانون هيئة اال�صتثمار، ال�صلطة 

وال�صالحيات الالزمة الإيجاد املركزية يف االإجراءات كافة املتعلقة باال�صتثمار وت�صريعها مبا 

يف ذلك اإن�ضاء املناطق التنموية القت�ضادية اخلا�ضة. وتناط مهمة اتخاذ القرارات املنا�ضبة 

وال�ضوابط  ال�ضروط  وفق  ومراقبتها  اململكة  يف  وال�ضناعية  التجارية  املعار�س  اإقامة  ب�ضاأن 

واالأحكام اخلا�صة بذلك. 

تنموية  )مناطق  اخلا�صة  االقت�صادية  املناطق  من  عدد  على  اال�صتثمار  هيئة  وُت�صرف 

ومناطق حرة( يف مناطق اململكة املختلفة، بحيث تخت�ص هذه املناطق باالأن�صطة التجارية 

وال�صناعية وال�صياحية املختلفة وغريها، وهي جمهزة من حيث البنية التحتية واخلدمات 

وتنظيمها  اال�صتثمارية  االأن�صطة  بت�صهيل  ُتكلف  �صمولية  �صركة  قبل  من  وتدار  امل�صاندة، 

)املطور الرئي�صي( بوجود مطّورين فرعيني. 

توزيع  خالل  من  املناطق،  هذه  يف  التناف�صية  امليزة  تطوير  اإلى  التنموية)3(  املناطق  تهدف 

خدمات  وتوفري  لالأردنيني،  مالئمة  عمل  فر�ص  وا�صتحداث  االقت�صادية  التنمية  عائدات 

متكاملة للم�صتثمرين، وذلك بهدف دعم النمو االقت�صادي. اأما املناطق احلرة)4(، فتهدف اإلى 

ت�صهيل عبور الب�صائع، وحتفيز االأن�صطة االقت�صادية والتجارية املختلفة من خالل تعزيز 

مكانة االأردن كمركز للتجارة.

2014، باتخاذ قرار بدمج املوؤ�ص�صات  اإعادة هيكلة املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية ل�صنة  )2( قامت احلكومة من خالل قانون 
املعنية باال�صتثمار، وبلورت ذلك من خالل ن�صو�ص قانون اال�صتثمار واأحكامه، بحيث تتولى هيئة اال�صتثمار مهمة تنظيم 

عمل املناطق التنموية واحلرة.

قانون  الأحكام  وفقًا  تنموية  منطقة  اإعالنها  يتم  للمملكة  اجلمركي  النطاق  �صمن  تقع  منطقة  اأي  التنموية:  املناطق   )3(
اال�صتثمار رقم )30( ل�صنة 2014.

القت�ضادية  الأن�ضطة  ممار�ضة  لغايات  يخ�ض�س  فا�ضل  بحاجز  وم�ضّور  حمدد  اململكة  اأرا�ضي  من  جزء  احلرة:  املناطق   )4(
والتجارية، مبا فيها تخزين ال�صلع، ويعترب خارج النطاق اجلمركي، وتعامل ال�صلع واالأن�صطة االقت�صادية داخله على اأنها 

خارج اململكة لغايات تطبيق اأحكام قانون ال�ضتثمار رقم )30( ل�صنة 2014. 
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ت�صنيفات  حتت  االأردن  يف  احلرة  واملناطق  ال�صناعية  واملدن  التنموية  املناطق  وتندرج 

متخ�ص�صة، ولكل منها م�صارها اال�صتثماري املحدد، وذلك على النحو التايل: 

املناطق التنموية:
ت�صتمل املناطق التنموية يف اململكة على �صت ع�صرة منطقة، هي: 

منطقة عجلون التنموية، وت�صمل قطاع ال�صياحة، واخلدمات الفندقية.  .1

ال�صياحة  العالجية،  ال�صياحة  ال�صياحة،  قطاع  وت�صمل:  التنموية،  امليت  البحر  منطقة   .2

البيئية، واخلدمات الفندقية.

واخلدمات  اللوج�صتي،  القطاع  ال�صناعي،  القطاع  وت�صمل:  التنموية،  املفرق  منطقة   .3

االإ�صكانية والتجارية. 

منطقة اإربد التنموية، وت�صمل خدمات تكنولوجيا املعلومات، وخدمات الرعاية ال�صحية.   .4

الطبية  واخلدمات  املتخ�ص�صة،  اخلدمات  وت�صمل  التنموية،  االأعمال  جممع  منطقة   .5

وال�صحية، وخدمات التعليم واالإعالم، واخلدمات الرتفيهية.

واإنتاج  والثقيلة،  واملتو�صطة  اخلفيفة  ال�صناعات  وت�صمل  التنموية،  معان  منطقة   .6

ال�صرياميك والبال�صتيك واملعدات الكهربائية.

منطقة الرثيا التنموية، وت�صمل القطاع ال�صناعي.  .7

منطقة املحمدية التنموية، وت�صمل القطاع الزراعي.   .8

منطقة امللك عبد اهلل الثاين التنموية/ �صحاب، وت�صمل القطاع ال�صناعي.   .9

10. منطقة احل�صن ال�صناعية، وت�صمل القطاع ال�صناعي. 

11. منطقة احل�صني بن عبد اهلل الثاين التنموية، وت�صمل القطاع ال�صناعي.

12. منطقة املوقر التنموية، وت�صمل القطاع ال�صناعي.

13. منطقة الطفيلة التنموية، وت�صمل القطاع ال�صناعي.

14. منطقة مادبا التنموية، وت�صمل القطاع ال�صناعي.

15. منطقة ال�صلط التنموية، وت�صمل القطاع ال�صناعي.

16. منطقة جر�ص التنموية، وت�صمل القطاع ال�صناعي.

املدن ال�صناعية:
تتوزع املدن ال�صناعية ال�صت يف اململكة على النحو التايل: 

مدينة عبداهلل الثاين ابن احل�صني ال�صناعية يف عّمان.  .1

مدينة احل�صن ال�صناعية يف اإربد.  .2

مدينة احل�صني بن عبداهلل الثاين ال�صناعية يف حمافظة الكرك.  .3
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مدينة العقبة ال�صناعية الدولية.   .4

مدينة املوقر ال�صناعية/ عّمان.   .5

مدينة املفرق ال�صناعية/ املفرق.  .6

املناطق احلرة:
ت�صتمل املناطق احلرة الرئي�صية على �صت مناطق، تتوزع يف الزرقاء و�صحاب ومطار امللكة علياء 

وخدمية  وجتارية  �صناعية  باأن�صطة  منها  واحدة  كل  وتخت�ص  واملوقر،  والكرامة  والكرك 

و�صياحية. وباالإ�صافة اإلى ذلك، يوجد 44 منطقة حرة مرخ�صة تعمل يف اأن�صطة اقت�صادية 

متنوعة، ومنها: الن�ضاط الإعالمي، والن�ضاط التجاري والتخزين الذاتي، والن�ضاط ال�ضناعي 

والزراعي واخلدماتي. ووفقًا لقانون اال�صتثمار، تتمتع املوؤ�ص�صة امل�صجلة التي متار�ص ن�صاطها 

االقت�صادي داخل املناطق التنموية واملناطق احلرة، بعدد من احلوافز واملزايا، منها: 

حوافز ومزايا داخل املناطق التنموية:

تبلغ ن�صبة �صريبة الدخل 5% على الدخل املتاأتي من ن�صاطها االقت�صادي داخل املناطق   -

التنموية. 

5% على الدخل املتاأتي من االأن�صطة االقت�صادية يف القطاع  تبلغ ن�صبة �صريبة الدخل   -

ال�صناعي. 

خارج  اإلى  واخلدمات  ال�صلع  من  بال�صادرات  تتعلق  �صريبية  اإعفاءات  اأي  من  اال�صتفادة   -

اململكة.

التي  واخلدمات  ال�ضلع  على  »ال�ضفر«  ن�ضبة  اإلى  املبيعات  على  العامة  ال�ضريبة  تخفي�س   -

اأو ا�ضتريادها لغايات ممار�ضة ن�ضاطها القت�ضادي داخل املنطقة  تقوم املوؤ�ض�ضة ب�ضرائها 

بهذا  واملبيعات  الدخل  �صريبة  دائرة  لدى  كفالة  اأي  بتقدمي  االلتزام  دون  التنموية 

اخل�صو�ص.

ل تخ�ضع ال�ضلع املنتجة اأو امل�ضنعة يف املناطق التنموية وامل�ضتوفية ب�ضروط املن�ضاأ الأردين   -

للر�صوم اجلمركية والر�صوم وال�صرائب االأخرى عند و�صعها يف ال�صوق املحلية. 

حتديدها  يتم  التي  اخلدمات  بيع  قيمة  من   %7 بن�صبة  املبيعات  �صريبة  ا�صتيفاء  يتم   -

مبوجب الت�صريعات املعمول بها عندما تباع لال�صتهالك يف املنطقة التنموية.
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حوافز ومزايا داخل املناطق احلرة:
خارج  واخلدمات  ال�صلع  ت�صدير  من  املتاأتية  االأرباح  على  الدخل  �صريبة  من  االإعفاء   -

احلرة،  املناطق  حدود  داخل  ال�صلع  عن  التنازل  اأو  والبيع  الرتانزيت،  وجتارة  اململكة، 

وتقدمي اخلدمات وتوريدها داخل املنطقة احلرة.

يف  العاملني  االأردنيني  غري  املوظفني  وعالوات  رواتب  عن  الدخل  �صريبة  من  االإعفاء   -

امل�صاريع التي تقام يف املنطقة احلرة.

االإعفاء من الر�صوم اجلمركية و�صائر ال�صرائب والر�صوم املرتتبة على الب�صائع امل�صدرة   -

من املنطقة احلرة لغري ال�ضوق املحلية وعلى الب�ضائع امل�ضتوردة اإليها.

اإعفاء االأبنية واالإن�صاءات املقامة يف املنطقة احلرة من ر�صوم الرتخي�ص، ومن �صريبتي   -

االأبنية واالأرا�صي، ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتح�صني.

ال�صماح بتحويل العمالت االأجنبية واالأرباح النا�صئة عنها من املنطقة احلرة وفق اأحكام   -

الت�صريعات النافذة.

فيها  م�صروع  اأي  الإقامة  الالزمة  والتجهيزات  وال�صلع  واملواد  واملعدات  االآالت  اإخراج   -

وت�ضغيله اأو تو�ضعته والأرباح النا�ضئة عنه اإلى خارج اململكة. 

اإ�صافة اإلى ذلك، تتمتع اال�صتثمارات االأجنبية يف املناطق التنموية واملناطق احلرة بعدد من 

الت�صهيالت، منها:

ال�صماح مبلكية االأجنبي بن�صبة 100% من اال�صتثمار بكل قطاع.  -

مبن  واأ�صرهم  والعاملني  للم�صتثمرين  االإقامة  وت�صاريح  التاأ�صريات  اإ�صدار  عملية  ت�صهيل   -

فيهم رجال االأعمال.

اإعادة راأ�ص املال واالأرباح اإلى موطنها االأ�صلي بعملة قابلة للتحويل.  -

كما ُتعّد منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة، منطقة حرة، وت�صكل نقطة انطالق نحو خلق 

ال�صياحية، واخلدمات الرتفيهية، واخلدمات  اإقليمي متطور ومتكامل ي�صمل االأن�صطة  مركز 

قانون  اأحكام  اأن  اإال  امل�صافة،  القيمة  ذات  وال�صناعات  الو�صائط،  متعدد  والنقل  املهنية، 

املنطقة، ي�صمى  له  واإمنا هناك قانون خا�ص تخ�صع  املنطقة،  اال�صتثمار ال ت�صري على هذه 

قانون منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة رقم )32( ل�صنة 2000، وقد انبثق عنه عدد من 

االأنظمة املتعلقة باال�صتثمار يف منطقة العقبة، اإ�صافة اإلى االأنظمة التي تنظم عمل �صلطة 

منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة، ومنها: نظام ت�صجيل املوؤ�ص�صات اجلديدة، نظام التنظيم 

وترخي�ص االإعمار، نظام بيع االأرا�صي وتاأجريها، ونظام تنمية منطقة وادي رم، وغريها.
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 اأولى القانون امل�صوؤوليات االإدارية واملالية واالقت�صادية لتطوير املنطقة واإدارتها اإلى �صلطة 

بعيدة  اإ�صرتاتيجية  خطة  ال�صلطة  اعتمدت  حيث  اخلا�صة،  االقت�صادية  العقبة  منطقة 

املنطقة. كما تقدم منطقة  التنموية كافة يف  الن�ضاطات  لتغطي   2020-2001 للفرتة  املدى 

العقبة االقت�صادية اخلا�صة للم�صتثمرين اإجراءات مب�صطة للت�صجيل والرتخي�ص لالأن�صطة 

على  قيود  اأي  يوجد  ال  بحيث  موحدة،  ا�صتثمارية  نافذة  خالل  من  املختلفة،  االقت�صادية 

ن�صبة م�صاهمة اال�صتثمار االأجنبي يف املجاالت ال�صياحية وال�صناعية والزراعية والتجارية 

كافة، ويف معظم اخلدمات با�صتثناء بع�ص اخلدمات املهنية. كما ال توجد اأي قيود على نقل 

كما  االأجنبية،  بالعمالت  التعامل  على  قيود  اأي  يوجد  وال  اخلارج،  اإلى  املال  وراأ�ص  االأرباح 

اإن امل�صتوردات جميعها اإلى املنطقة معفاة من الر�صوم اجلمركية، وهناك اإعفاء من �صريبة 

االأبنية واالأرا�صي. هذا باالإ�صافة اإلى االإجراءات املب�صطة لت�صاريح العمالة االأجنبية، حيث 

ُي�صمح الأي م�صروع اأن يوظف عمالة اأجنبية مبا ن�صبته 70%، وميكن زيادتها وفق احلاجة. كما 

ميكن ا�صتئجار االأرا�صي ملدة ت�صل اإلى 50 �صنة قابلة للتجديد. وغريها من املزايا واحلوافز.

وبهدف تنمية اإقليم البرتا التنموي ال�صياحي وتطويره، وتوفري البيئة اال�صتثمارية الالزمة 

ملمار�صة االأن�صطة االقت�صادية املختلفة، اأُن�صئت �صلطة اإقليم البرتا التنموي ال�صياحي، والذي 

ينظم عمله قانون �صلطة اإقليم البرتا التنموي ال�صياحي رقم )15( ل�صنة 2009 وتعديالته، 

التنموي  البرتا  اإقليم  يف  اال�صتثمارية  البيئة  تنظيم  نظام  ومنها  له،  التابعة  واالأنظمة 

باالأرا�صي  الت�صرف  ونظام  االإقليم،  يف  االقت�صادية  االأن�صطة  ترخي�ص  ونظام  ال�صياحي، 

امل�صجلة با�صم �صلطة اإقليم البرتا التنموي ال�صياحي، باالإ�صافة اإلى االأنظمة الناظمة لعمل 

االإقليم. كما يتولى اإدارة ال�صلطة واالإ�صراف على �صوؤونها جمل�ص مفو�صني. ومبوجب القانون 

تتمتع اال�صتثمارات يف اإقليم البرتا بعدد من املزايا واحلوافز، منها عدم وجود قيود على ن�صبة 

االأجنبية  بالعمالت  التعامل  على  قيود  وجود  وعدم  كافة،  املجاالت  يف  االأجنبي  املال  راأ�ص 

القابلة للتحويل، اأو على نقل االأرباح وراأ�ص املال اإلى خارج اململكة، مع وجود اإجراءات مب�صطة 

للعمالة غري االأردنية، ف�صاًل عن احلوافز واالإعفاءات التي مُتنح للمناطق التنموية مبوجب 

قانون اال�صتثمار.

وبهدف توفري فر�صة فريدة للمنتجات االأردنية للو�صول اإلى اأكرث من مليار م�صتهلك يف اأكرث 

من 161 �صوقًا عاملية، وّقعت احلكومة االأردنية عددًا من االتفاقيات التجارية الثنائية التي 

الدويل، وتعزز من  ال�صعيد  التناف�صية على  االأردنية لزيادة قدرتها  لل�صادرات  امليزة  تعطي 

بهيئة  ممثلة  موؤخرًا،  اململكة  وّقعت  كما  والتجاري.  االقت�صادي  والتكامل  االنفتاح  �صيا�صات 

مع  وحمايته  اال�صتثمار  لت�صجيع  واال�صتثمارية  التجارية  االتفاقيات  من  عددًا  اال�صتثمار، 

اإلى االتفاقيات ال�صابقة املبينة يف ال�صكل رقم  اأُ�صيفت  عدد من الدول العربية واالأجنبية 



168

)11(، ومنها اتفاقيات حماية اال�صتثمار وت�صجيعه بني اململكة االأردنية الها�صمية وجمهورية 

اأرمينيا، واتفاقية مماثلة مع اجلمهورية الرتكية، واأخرى مع اجلمهورية العراقية. 

ال�صكل رقم )11(: االتفاقيات التجارية واال�صتثمارية املوقعة بني االأردن والدول االأخرى

امل�صدر: هيئة اال�صتثمار، الدائرة القانونية، ق�صم التعاون الدويل، 2017.

واحلوافز  االإعفاءات  من  ت�صتفيد  التي  االقت�صادية  االأن�صطة  اال�صتثمار  قانون  حدد  كما 

والرثوة  الزراعة  ومنها:  حمليًا،  �صراوؤها  اأو  ا�صتريادها  مت  حال  يف  القانون،  عليها  ن�ص  التي 

مدن  وال�صياحية،  الفندقية  املن�صاآت  املتخ�ص�صة،  الطبية  واملراكز  امل�صت�صفيات  احليوانية، 

العلمية،  واملختربات  العلمي  البحث  مراكز  االت�صال،  مراكز  ال�صياحي،  والرتويح  الت�صلية 

االإنتاج الفني واالإعالمي، مراكز املوؤمترات واملعار�ص، نقل و/اأو توزيع و/ اأو ا�صتخراج املياه 

البحري  والنقل  اجلوي  والنقل  الأنابيب،  خطوط  با�ضتعمال  النفطية  وامل�ضتقات  والغاز 

وال�صكك احلديدية. اإال اأن القانون ومبوجب الفقرة )8/اأ(، اأعطى ملجل�ص الوزراء، بتن�صيب 

من جمل�ص اال�صتثمار، �صالحية منح اأي مزايا اأو اإعفاءات اأو حوافز اإ�صافية الأي من االأن�صطة 

القت�ضادية مبا يف ذلك الأن�ضطة املتو�ضطة اأو ال�ضغرية اأو اأي اأن�ضطة اقت�ضادية يف منطقة 

جغرافية حمددة يف اململكة، على اأن يحدد القرار �ضروط منحها واإجراءاتها، واأن ين�ضر يف 

اجلريدة الر�صمية. 

االتفاقيات التجارية 
واال�صتثمارية

اتفاقية التجارة 
احلرة مع كندا

اتفاقية التجارة 
احلرة العربية 

الكربى

اتفاقية التجارة 
احلرة مع 
�ضنغافورة

اتفاقية املناطق 
 )QIZ( ال�صناعية

املوؤهلة

اتفاقية ال�صراكة 
مع االحتاد 

االأوروبي

اتفاقية التجارة 
احلركة مع 

تركيا

اتفاقية 
اأغادير

اتفاقية التجارة 
احلرة مع الواليات 

املتحدة
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التقارير  تعكسها  كام  األردن  يف  واالستثامر  األعامل  بيئة  ثالثاً: 

الدولية واملحلية

القرارات  و�صانعي  ال�صيا�صات  را�صمي  تخدم  مهمة  اأداة  الدولية  واملوؤ�صرات  التقارير  ُتعّد 

االقت�صادية  املجاالت  من  العديد  يف  احلال  واقع  حتديد  يف  واخلا�ص  العام  القطاعني  يف 

واال�صتثمارية يف الدولة، كما ت�صاهم يف و�صع ت�صور وا�صح عن اأثر التدخالت احلكومية يف 

حت�صني االقت�صاد وبيئة االأعمال واال�صتثمار وتطويرها. اإ�صافة اإلى ذلك، ت�صاهم التقارير 

حتقيق  يف  الوطنية  واالإ�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  كفاءة  مدى  قيا�ص  يف  الدولية  واملوؤ�صرات 

التوازن واال�صتقرار االقت�صادي، وخلق بيئة اأعمال جاذبة لال�صتثمارات املحلية واالأجنبية 

على حٍد �صواء. 

مرتبة  حت�صني  يف  جميعها،  الدولة  ملوؤ�ص�صات  وامل�صتمر  املبا�صر  امللكي  والدعم  التوجيه  �صاهم 

االأردن يف العديد من التقارير واملوؤ�صرات الدولية، ما انعك�ص اإيجابيًا على حت�صني بيئة االأعمال 

والتقليل من االإجراءات واملعيقات التي تواجه اال�صتثمار وامل�صتثمرين على امل�صتويات جميعها، 

وقد مّكن هذا االأردن من عر�ص الفر�ص اال�صتثمارية املتاحة لديه والرتويج لها عامليًا. 

ذات  واملحلية  الدولية  واملوؤ�صرات  التقارير  بع�ص  يف  االأردن  ترتيب  عن  ملخ�ص  يلي  ما  ويف 

العالقة ببيئة االأعمال واال�صتثمار، واأهمها: 

)Doing Business Report( اأ. تقرير �صهولة ممار�صة اأن�صطة االأعمال
تقرير  اآخرها  كان  �صنويًا،  االأعمال  ممار�صة  تقرير  باإعداد  الدويل  البنك  جمموعة  تقوم 

التجاري  الن�ضاط  تعزز  التي  والقوانني  الأنظمة  وحتليل  بتقييم  التقرير  هذا  ُيعنى   .2018

املطلوبة  االقت�صادية  واالإ�صالحات  املعيقات  وحتديد  امل�صاركة،  البلدان  يف  واالقت�صادي 

االإ�صالح �صمن عينة  �صيا�صات  ملقارنة  ناجحة  اأداة  التقرير  ُيعّد هذا  وكيفية تنفيذها. كما 

كبرية من القت�ضادات بلغت 190 اقت�صادًا يف تقرير 2018، االأمر الذي مُيّكن من اال�صتفادة 

من جتارب الدول االأخرى يف و�صع ال�صيا�صات التي حت�صن من بيئة االأعمال.

15 مرتبة يف تقرير �صهولة ممار�صة  وكما هو مبني يف اجلدول رقم )4(، فقد تقدم االأردن 

اأن�صطة االأعمال 2018، حيث حل باملرتبة 103 من بني 190 دولة م�صاركة يف التقرير، مقارنة 

املوؤ�صرات  م�صتوى  على  اأما   .2017 تقرير  يف  الدول  من  نف�صه  العدد  بني  من   118 باملرتبة 

العمل«،  فر�س  خللق  »الإ�ضالح  العمال  اأن�ضطة  ممار�ضة  �ضهولة  تقرير  )انظر:  الفرعية 

2018(، فقد �صهد االأردن تقدمًا ملحوظًا يف كل من موؤ�صر احل�صول على االئتمان مبقدار 26 
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امللكية  2017.كذلك تقدم موؤ�صر ت�صجيل  185 يف عام  159 بداًل من  مرتبة، ليحل باملرتبة 

24 مرتبة لي�صبح يف املرتبة 72 مقارنة باملرتبة 96 يف تقرير 2017. كما جاء موؤ�صر حماية 

امل�صتثمرين االأقلية باملرتبة 146 بداًل من 165 يف التقرير ال�صابق عام 2017، اأي بتقدم 19 

مرتبة. تالها تقدم كل من موؤ�صر احل�صول على الكهرباء )8 مراتب(، وموؤ�صر اإنفاذ العقود )6 

مراتب(، وموؤ�ضر بدء الن�ضاط التجاري )مرتبة واحدة( ليحلوا باملرتبة 40 و118 و105 على 

التوايل مقارنة بالتقرير ال�صابق عام 2017. 

اجلدول رقم )4(: اأداء االأردن يف املوؤ�صرات الرئي�صية لتقرير �صهولة ممار�صة اأن�صطة االأعمال 2017 
و2018 )190 دولة م�صاركة(

20172018املوؤ�صر 
فرق االأداء بح�صب 

التقريرين االأخريين

106105é1بدء الن�ضاط التجاري

-109110ê1ا�صتخراج تراخي�ص البناء

4840é8احل�صول على الكهرباء

9672é24ت�صجيل امللكية

185159é26احل�صول على االئتمان

165146é19حماية امل�صتثمرين االأقلية

-7997ê18دفع ال�صرائب

-5053ê3التجارة عرب احلدود

124118é6اإنفاذ العقود

-142146ê4ت�صوية حاالت االإع�صار

118103é15الرتتيب العام 

امل�صدر: جمموعة البنك الدويل، تقرير �صهولة ممار�صة اأن�صطة االأعمال، 2018.

اأما على �صعيد دول اإقليم ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا )MENA(، فقد ت�صدرت دولة 

يف  امل�صاركة  االإقليم  دول  قائمة  عامليًا   21 باملرتبة  جاءت  التي  املتحدة  العربية  االإمارات 

وقطر   ،)71( وُعمان   ،)69( واملغرب   ،)66( البحرين  من  كل  التوايل  على  تالها  التقرير، 

اإفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  دول  ترتيب  يبني  الذي   )12( رقم  ال�صكل  وبح�صب   .)83(

يف تقرير �صهولة ممار�صة االأعمال 2018، فقد احتل االأردن املرتبة 10 على م�صتوى االإقليم، 
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والت�صريع من وترية  املناف�صة  زيادة  103 عامليًا. وبناء على ذلك، ال بد لالأردن من  واملرتبة 

االإ�صالحات التي تزيد من كفاءة الت�صريعات واالإجراءات التي تنظم بيئة االأعمال، وتقليل 

التكاليف على امل�صتثمرين، وجعل البيئة اال�صتثمارية بيئة جاذبة لال�صتثمار. ويبني امللحق 

رقم )3( ترتيب املوؤ�صرات الرئي�صية لدول اإقليم ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا. 

ال�صكل رقم )12(: ترتيب دول ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا يف تقرير �صهولة ممار�صة االأعمال 2018

امل�صدر: جمموعة البنك الدويل، تقرير �صهولة ممار�صة اأن�صطة االأعمال، 2018..

)The Global Competitiveness Report( ب. تقرير التناف�صية العاملي
 World Economic( ي�صدر تقرير التناف�صية العاملي �صنويًا عن املنتدى االقت�صادي العاملي

Forum( يف جنيف، حيث ُيبني تناف�صية الدول والعوامل التي توؤثر يف التنمية االقت�صادية 
القرار  ل�صانعي  مهمة  اأداة  التقرير  هذا  ويعترب  االقت�صادي.  االزدهار  وحتقيق  امل�صتدامة 

من القطاعني العام واخلا�ص يف تلك الدول بهدف عمل املقارنات مع االقت�صادات االإقليمية 

ويعتمد  املختلفة.  امليادين  يف  االقت�صادية  ال�صيا�صات  ر�صم  عند  خا�صة  املختلفة،  والعاملية 

العاملي يف  املنتدى االقت�صادي  اأطلقه  الذي  التناف�صية  التقرير على موؤ�صر  الدول يف  ترتيب 

عام 2005، ويعّرفه على اأنه »جمموعة من املوؤ�ض�ضات وال�ضيا�ضات والعوامل التي حتدد م�ضتوى 

اإنتاجية الدول«. ويتم احت�ضاب النتائج عن طريق جمع البيانات على امل�ضتوى املحلي يف 12 

فئة تعترب ركائز التناف�صية، وهي: املوؤ�ص�صات، البنية التحتية، بيئة االقت�صاد الكلي، ال�صحة 

والتعليم االأ�صا�صي، التعليم العايل والتدريب، كفاءة �صوق ال�صلع، كفاءة �صوق العمل، تطوير 

ال�صوق املالية، اجلاهزية التكنولوجية، حجم ال�صوق، تطور االأعمال، واالبتكار.
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واملحاور  الرئي�صية  املوؤ�صرات  يف  املقارن  االأردن  ترتيب  يبنّي  الذي   )5( رقم  اجلدول  ووفق 

االأردن  تراجع  فقد  و2018/2017،   2017/2016 العاملي  التناف�صية  لتقريري  الفرعية 

مرتبتني ليحل يف املرتبة 65 من بني 137 دولة م�صاركة يف التقرير االأخري، مقارنة باملرتبة 

63 من بني 138 دولة م�صاركة يف التقرير الذي �صبقه. وتراجع ترتيب االأردن ثالث مراتب 

باملرتبة  مقارنة   2018/2017 تقرير  يف   73 باملرتبة  ليحل  االأ�صا�صية  املتطلبات  موؤ�صر  يف 

70 يف التقرير ال�صابق. اأما يف ما يتعلق باملحاور الفرعية التي تندرج حتت هذا املوؤ�صر، فقد 

تراجع حمور املوؤ�ص�صات مرتبتني ليحل يف املرتبة 36 مقارنة باملرتبة 34 يف عام 2017.كما 

تراجع حمور البنية التحتية مرتبتني اأي�صًا ليحل يف املرتبة 58. بينما تفدم حمور البيئة 

االقت�صادية الكلية يف االأداء عن التقرير ال�صابق بواقع ثالث مراتب ليحل يف املرتبة 115، 

وحّل موؤ�صر ال�صحة والتعليم يف املرتبة 80، دون اأي تغري عن التقرير ال�ضابق. 

ويف ما يتعلق مبوؤ�صر معززات الكفاءة، جاءت اململكة يف املرتبة 67، اأي برتاجع مقداره مرتبة 

تراجعًا  نلحظ  فاإننا  املوؤ�صر،  هذا  حتت  تندرج  التي  الفرعية  املحاور  اإلى  وبالنظر  واحدة. 

ملحوظًا يف معظم املحاور با�صتثناء حمور اجلاهزية التكنولوجية الذي تقدم ثماين مراتب 

درجة   12 والتدريب  العايل  التعليم  حمور  وتراجع   .67 باملرتبة  ليحل  املا�صي  التقرير  عن 

عن التقرير ال�صابق ليحل يف املرتبة 63، يف ما جاء حمور كفاءة اأ�صواق ال�صلع يف املرتبة 51، 

90 برتاجع  اأ�صواق العمل باملرتبة  اأي برتاجع مقداره ثماين مراتب. كما حّل حمور كفاءة 

حجم  وحمور  مرتبتني،  برتاجع   70 باملرتبة  املالية  االأ�صواق  تطوير  وحمور  مراتب،  ثالث 

�صوق العمل باملرتبة 76 برتاجع مرتبة واحدة. وجاء االأردن يف املرتبة 45 يف موؤ�صر الريادة 

والتطور، اأي برتاجع مقداره �صت مراتب. و�صهدت املحاور الفرعية التي اندرجت حتت هذا 

املوؤ�صر تراجعًا وا�صحًا خا�صة يف حمور تطور بيئة االأعمال، والذي تراجع 12 مرتبة، حيث 

جاء يف املرتبة 48 مقارنة باملرتبة 36 يف التقرير ال�صابق. وتراجعت اململكة يف حمور االبتكار 

لتحل يف املرتبة 46 مقارنة باملرتبة 40 يف التقرير ال�صابق، اأي برتاجع مقداره �صت مراتب. 
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اجلدول رقم )5(: اأداء االأردن يف املوؤ�صرات الرئي�صية واملحاور الفرعية لتقريري التناف�صية العاملي 
2017/2016 و2018/2017

املحاور الرئي�صية

مرتبة االأردن
بح�صب تقرير

2017/2016
)من بني 138 

دولة(

مرتبة االأردن
بح�صب تقرير

2018/2017
)من بني 137 

دولة(

فرق االأداء 
بح�صب التقريرين 

االأخريين

املجموعة االأولى: املتطلبات االأ�صا�صية
Basic Requirement7073ê3

3436ê2املحور االأول: املوؤ�ص�صات

5658ê2املحور الثاين: البنية التحتية

118115é3املحور الثالث: بيئة االقت�صاد الكلي

املحور الرابع: ال�صحة والتعليم 
--8080االأ�صا�صي

املجموعة الثانية: حمفزات الكفاءة
Efficiency Enhancers6667ê1

املحور اخلام�ص: التعليم العايل 
5163ê12والتدريب

4351ê8املحور ال�صاد�ص: كفاءة ال�صوق

8790ê3املحور ال�صابع: كفاءة �صوق العمل

6870ê2املحور الثامن: تطور االأ�صواق املالية

7567é8املحور التا�صع: اجلاهزية التكنولوجية

7576ê1املحور العا�صر: حجم ال�صوق

املجموعة الثالثة: عوامل االبتكار والتطور
 Innovation & Sophistication

Factors
3945ê6

املحور احلادي ع�صر: مدى تطور بيئة 
3648ê12االأعمال

4046ê6املحور الثاين ع�صر: االبتكار

6365ê3املوؤ�صر العام

امل�صدر: املنتدى االقت�صادي العاملي، تقرير التناف�صية العاملي 2017/2016 و2018/2017.
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كما اأظهر امل�صح امليداين للتقرير )Executive Opinion Survey(، والذي يعتمد اآراء 

ومالحظات املديرين والروؤ�صاء التنفيذيني حول بيئة االأعمال، اأن اأكرث خم�صة عوامل ُت�صّبب 

امل�صاكل يف اإجناز االأعمال يف االأردن، هي، كما هو مبنّي يف ال�صكل رقم )13(: ارتفاع معدالت 

ال�صرائب، �صعوبة الو�صول للتمويل، عدم ا�صتقرار ال�صيا�صات، البريوقراطية احلكومية غري 

املجدية، قوى عاملة غري متعلمة بالقدر الكايف. يف ما جاءت القدرة غري الكافية على االبتكار، 

االأجنبية،  بالعمالت  اخلا�صة  واللوائح  وال�صرقات،  واجلرائم  احلكومة،  ا�صتقرار  وعدم 

وتدهور ال�صحة العامة من اأقل العوامل تاأثريًا على تنفيذ االأعمال يف االأردن. 

ال�صكل رقم )13(: العوامل التي توؤثر على تنفيذ االأعمال يف االأردن وفقًا ال�صتطالع راأي املديرين 
التنفيذيني لعام 2018/2017

امل�صدر: املنتدى االقت�صادي العاملي، تقرير التناف�صية العاملي، ا�صتطالع راأي املديرين التنفيذيني، 2017.

)The World Competitiveness Yearbook( ت. الكتاب ال�صنوي للتناف�صية
 Institute for Management( االإدارية  للتنمية  الدويل  املعهد  ي�صدر 

Development( الكتاب ال�صنوي للتناف�صية، حيث يقوم املعهد باإعداد هذا التقرير ب�صكل 
�صنوي. وُيعنى هذا الكتاب بتقييم كيفية اإدارة البلدان امل�صاركة يف التقرير وحتليلها ملجمل 
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كفاءاتها. وُيعّد هذا الكتاب اأداة ناجحة ملقارنة �صيا�صات العديد من االقت�صادات وعلى فرتات 

زمنية طويلة، وكذلك يف ما يتعلق بو�صع اخلطة اال�صتثمارية وحتديد البيئة االأكرث جذبًا 

لال�صتثمارات.

موؤ�صرًا   346 با�صتخدام  م�صاركة  دولة   63 القت�صادات  الكلية  التناف�صية  الكتاب  هذا  يقي�ص 

ُتعّد لهذا الغر�س، بحيث تتوزع هذه املوؤ�ضرات على اأربعة حماور رئي�ضية، هي:

.)Economic Performance( االأداء االقت�صادي -

.)Government Efficiency( الكفاءة احلكومية -

.)Business Efficiency( كفاءة االأعمال -

.)Infrastructure( البنية التحتية -

ال�ضنوي  الكتاب  يف  ترتيبه  تراجع  اإلى  الأردن  يواجهها  التي  وال�ضغوطات  التحديات  اأدت 

للتناف�صية لعام 2017 بواقع ثالث مراتب ليحل باملرتبة 56 من بني 63 دولة م�صاركة ي�صملها 

ت�صدرت  م�صاركة.  دولة   63 منها  تعاين  التي  ال�ضعف  نقاط  التقرير  اأظهر  كما  التقرير. 

االإمارات العربية املتحدة املرتبة االأولى يف قائمة الدول العربية، واملرتبة 10عامليًا، تلتها 

الثالثة  املرتبة  يف  ال�صعودية  جاءت  ما  يف  عامليًا،  و17  عربيًا  الثانية  املرتبة  يف  قطر  دولة 

و56  العربية  الدول  قائمة  يف  واالأخرية  الرابعة  املرتبة  االأردن  واحتل  عامليًا،  و36  عربيًا 

عامليًا.

ث. موؤ�صر احلرية االقت�صادية 
»والـ  مع �ضحيفة  بالتعاون   )The Heritage Foundation( »موؤ�ض�ضة »هريتاج ُت�ضدر 

من  جمموعة  قيا�س  على  املوؤ�ضر  ويعتمد  القت�ضادية.  احلرية  جورنال«،  موؤ�ضر  �ضرتيت 

عاماًل،  ع�صر  اثني  اأ�صا�ص  على  دولة  لكل  االقت�صادية  احلرية  درجة  حتديد  يف  املجاالت 

ُمق�صمًة اإلى اأربعة مقايي�ص رئي�صية، هي:

احلكومية،  والنزاهة  امللكية،  بحقوق  املتعلقة  الفرعية  املوؤ�صرات  وت�صم  القانون،  �صيادة  	•
والفعالية الق�صائية.

حجم احلكومة، وي�صم املوؤ�صرات الفرعية املتعلقة باالإنفاق احلكومي، والعبء، وال�صحة  	•
املالية. 

الكفاءة التنظيمية، وت�صم املوؤ�صرات الفرعية املتعلقة بحرية االأعمال، وحرية العمل،  	•
واحلرية النقدية.
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اال�صتثمار،  التجارة، وحرية  املتعلقة بحرية  الفرعية  املوؤ�صرات  وي�صم  االأ�صواق،  انفتاح  	•
واحلرية املالية. 

ّنف االقت�صاد اإلى: اقت�صاد حر )80- وبناًء على قيمة موؤ�صر احلرية االقت�صادية للدولة، �صُ

100(، اقت�صاد معظمه حر )70-79.9(، اقت�صاد حر باعتدال )60-69.9(، اقت�صاد معظمه 

غري حر )50-59.9(، واقت�صاد مكبوت )49.9-0(. 

دولة   15 بني  من  الرابعة  باملرتبة   2017 لعام  االقت�صادية  احلرية  موؤ�صر  على  االأردن  حل 

عربية، وباملرتبة 53 عامليًا من بني 180دولة �صملها التقرير. وت�صدرت االإمارات قائمة الدول 

باملرتبة  البحرين،  تلتها قطر، ثم  الثامنة عامليًا،  باملرتبة  ما حّلت  املوؤ�صر، يف  العربية على 

الثانية والثالثة عربيًا واملرتبة 29 و44 عامليًا على التوايل. وحّلت كل من الكويت وال�صعودية 

يف املرتبة اخلام�صة وال�صاد�صة عربيًا واملرتبة 61 و84 عامليًا. وا�صتنادًا اإلى قيم موؤ�صر احلرية 

ّنفت كل من االإمارات )76.9(، وقطر )73.1( كدول ذات اقت�صاد معظمه  االقت�صادية، فقد �صُ

 ،)64.4( وال�صعودية   ،)65.2( والكويت   ،)66.7( واالأردن   ،)68.5( البحرين  ّنفت  و�صُ حر. 

واملغرب )61.5(، وُعمان )62.1( كدول ذات اقت�صاد حر باعتدال. اأما تون�ص )55.7(، ولبنان 

ّنفت كدول ذات اقت�صاد معظمه غري حر.  )53.3(، وم�صر )52.6(، واإيران )50.5(، فقد �صُ

ّنفت اجلزائر )46.5( �صمن الدول ذات االقت�صاد املكبوت.  و�صُ

ج. م�صح ثقة امل�صتثمرين يف االأردن 
ثقتهم  لقيا�ص  االأردن  يف  للم�صتثمرين  م�صح  باإجراء  االأردين  االإ�صرتاتيجيات  منتدى  يقوم 

والبيئة  االقت�صادي  الو�صع  امل�صح  وُيقّيم  اال�صتثمارية.  البيئة  حول  امل�صتقبلية  وتطلعاتهم 

اال�صتثمارية يف االأردن من وجهة نظر امل�صتثمرين االأردنيني واالأجانب يف اململكة وتعاملهم مع 

هيئة اال�صتثمار. وُتوؤخذ اآراء امل�صتثمرين وُي�صاألون حول االإجراءات احلكومية التي يجب اأن 

تقوم بها احلكومة لتحفيز اال�صتثمار يف االأردن. وتاأتي مبادرة اإجراء م�صح ثقة امل�صتثمرين 

يف االأردن لتعزيز نتائج املوؤ�صر االأردين لثقة امل�صتثمر، والذي ي�صدر اأي�صًا عن املنتدى ب�صكل 

الكبرية  ال�صركات  من  وا�صعة  عينة  من  البيانات  جمع  على  امل�صح  منهجية  تعتمد  �صهري. 

واملتو�ضطة و�ضغرية احلجم، ومن القطاعات القت�ضادية املختلفة، حيث بداأ تنفيذ هذا امل�ضح 

يف متوز من عام 2018. 

يتكون امل�ضح من خم�ضة اأق�ضام؛ يغطي الق�ضم الأول الو�ضع القت�ضادي يف الأردن. اأما الق�ضم 

امل�ضتثمرين  تقييم  الثالث  الق�ضم  ويغطي  ال�ضتثمارية.  البيئة  حول  اأ�ضئلة  فيغطي  الثاين 

لهيئة ال�ضتثمار، بينما يغطي الق�ضم الرابع العوامل املحفزة لال�ضتثمار واملثّبطة له يف الأردن. 
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اأما الق�ضم اخلام�س فيغطي املعلومات الأ�ضا�ضية حول طبيعة امل�ضتجيبني، مثل: القطاع الذي 

تعمل به ال�صركة، عدد موظفيها، حجم ال�صركة، وحجم مبيعاتها.

اأ�صارت نتائج م�صح ثقة امل�صتثمرين االأخري، اإلى اأن 29.4% من امل�صتثمرين يعتقدون باأن االأمور 

واال�صتقرار،  واالأمان  االأمن  اأهمها:  اأ�صباب،  لعدة  وذلك  ال�صحيح،  باالجتاه  ت�صري  االأردن  يف 

القيادة ال�صيا�صية واالهتمام مبو�صوع اال�صتثمار، الو�صع االقت�صادي اجليد وامل�صتقر، حت�صني 

من   %59.9 اعتقد  ما  يف  وت�صجيعه.  اال�صتثمار  تطوير  على  والعمل  وتطويرها،  القوانني 

واأ�صعار  وال�صرائب  اجلمارك  ارتفاع  ب�صبب:  اخلاطئ  باالجتاه  ت�صري  االأمور  اأن  امل�صتثمرين 

االقت�صادي  الو�صع  اال�صتثمار،  على  الت�صجيع  عدم  وا�صحة،  �صيا�صات  وجود  عدم  الفائدة، 

ال�صعب، وتدهور االأو�صاع االأمنية يف الدول املجاورة، وتف�صي الف�صاد والوا�صطة واملح�صوبية. 

اأما الن�ضبة املتبقية والبالغة 10.8%، فرتاوحت اإجاباتها بعدم املعرفة اأو رف�صت االإجابة. 

من   %34.2 اأن  تبني  االأردن،  يف  اال�صتثمارية  البيئة  حول  امل�صتثمرين  ب�صعور  يتعلق  ما  ويف 

يجد%62.1  بينما  لال�صتثمار،  م�صجعة  االأردن  يف  اال�صتثمارية  البيئة  يجدون  امل�صتثمرين 

الرئي�صي يف ذلك بح�صب  ال�صبب  اأن بيئة اال�صتثمار غري م�صجعة. ولقد كان  امل�صتثمرين  من 

راأيهم، هو: ارتفاع ال�صرائب يف اململكة، وعدم ت�صجيع امل�صتثمر، وتعقيدات القوانني، والركود 

القت�ضادي، والظروف ال�ضيا�ضية، وارتفاع التكلفة الت�ضغيلية على امل�ضتثمر، ومعوقات الدوائر 

احلكومية، وتعقيدات اجلمارك، والف�صاد، واأخريًا البريوقراطية يف االإجراءات والتعامالت. 

كما بينت نتائج امل�صح اأهم االأ�صباب التي اأدت اإلى تقلي�ص امل�صتثمرين الأعمالهم يف االأردن، حيث 

جاء الو�صع االقت�صادي ال�صيئ يف املرتبة االأولى، تاله اخل�صارة وعدم حتقيق االأرباح وارتفاع 

التكاليف الت�ضغيلية، وكذلك تعقيد الإجراءات احلكومية، و�ضعف الت�ضويق وقلة الطلب، اإلى 

جانب ارتفاع ال�صرائب، وعدم توفر العمالة املاهرة، والو�صع ال�صيا�صي املحيط باالأردن. اأما يف 

ما يتعلق بر�صا امل�صتثمرين الذين تعاملوا مع هيئة اال�صتثمار عن خدمات الهيئة، فقد تبني اأن 

82.8% من امل�صتثمرين را�صني عن اخلدمات التي تقدمها هيئة اال�صتثمار.

احلكومة  بها  تقوم  اأن  ينبغي  التي  امل�ضتقبلية  الإجراءات  عن  امل�ضتثمرين  �ضوؤال  وعند 

لزيادة حجم اال�صتثمار الداخلي واخلارجي يف االأردن، ت�صدر ت�صهيل االإجراءات القانونية 

والقوانني التي ت�صجع اال�صتثمار قائمة االإجراءات املطلوبة، تالها تخفي�ص ال�صرائب وعدم 

زيادتها، ومن ثم خف�ص االأ�صعار ومدخالت االإنتاج، ثم دعم اال�صتثمار وت�صجيعه، وخلق بيئة 

واختبار  االقت�صادي،  الو�صع  حت�صني  على  العمل  �صرورة  اإلى  باالإ�صافة  جاذبة،  ا�صتثمارية 

التجار،  اإجراءات  وت�صهيل  الرقابة،  وزيادة  الف�صاد،  وحماربة  التعيني،  عملية  يف  الكفاءات 

وزيادة الدخل، واأخريًا حت�صني اإجراءات الت�صويق. 
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رابعاً: اإلسرتاتيجيات الوطنية واإلجراءات الحكومية 

اأ. االإ�صرتاتيجيات الوطنية
بيئة  بتناف�صية  االرتقاء  على  ال�صابقة  ال�صنوات  خالل  جهودها  االأردنية  احلكومة  ركزت 

امل�صتثمرين ومتطلباتهم وفق املمار�صات  االأعمال واال�صتثمار يف االأردن، لتتواءم مع تطلعات 

االأعمال  بيئة  واقع  لتحليل  طاقاتها  جل  بتوجيه  احلكومة  بداأت  حيث  الف�صلى،  الدولية 

النتائج  تلك  على  البناء  ليتم  �صلبيًا،  اأو  اإيجابيًا  عليه  توؤثر  التي  العوامل  وحتديد  احلايل، 

حتقيق  يف  �صت�صاهم  التي  احلكومية  ال�صيا�صات  ور�صم  الوطنية،  االإ�صرتاتيجيات  �صياغة  يف 

من  عدد  اإعداد  مت  ذلك،  على  وبناًء  نف�صه.  الوقت  يف  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية 

من  العديد  وتناولت  واال�صتثمار  االأعمال  بيئة  على  ركزت  التي  الوطنية  االإ�صرتاتيجيات 

ظل  يف  خا�صة  العامل،  دول  بني  االأردين  االقت�صاد  تناف�صية  حت�صني  اإلى  الهادفة  املبادرات 

اإلى  حالة عدم اال�صتقرار املحيطة باملنطقة. وتبّنت عددًا من ال�صيا�صات والربامج الهادفة 

وحت�صني  امل�صتثمر  عن  االأعباء  تخفيف  بهدف  االأعمال  بيئة  تواجه  التي  املعيقات  تذليل 

مرتبة االأردن يف العديد من التقارير الدولية. 

و�صمن هذا ال�صياق، وجه امللك عبد اهلل الثاين احلكومة بتاريخ 29 اآذار 2014 لو�صع ت�صور 

اإطار متكامل يعزز  القادمة، وذلك �صمن  الع�صر  لل�صنوات  م�صتقبلي وا�صح لالقت�صاد االأردين 

الوطني،  االقت�صاد  تناف�صية  حت�صني  يكفل  مبا  وي�صمنه،  والنقدية  املالية  ال�صيا�صة  ات�صاق 

وتاأمني  وامل�صتدامة،  ال�صاملة  التنمية  وحتقيق  الذات،  على  واالعتماد  االإنتاج  قيم  وتعزيز 

احلياة الكرمية وامل�ضتقبل امل�ضرق لأبناء الأردن وبناته. وبناء على ذلك، مت اإعداد »وثيقة 

الطريق  لرت�ضم  القادمة،  الع�ضر  لل�ضنوات  وطنية«  واإ�ضرتاتيجية  روؤية   ..2025 االأردن 

للم�صتقبل، وحتدد االإطار العام املتكامل الذي �صيحكم ال�صيا�صات االقت�صادية واالجتماعية 

قطاع  هي:  رئي�صية،  حماور  اأربعة  تناولت  الوثيقة  للجميع.  الفر�ص  اإتاحة  على  القائمة 

االأعمال )ديناميكية ومناف�صة عالية(، حمور املواطن )منتمون وم�صاركون(، حمور املجتمع 

النمو  وترية  ت�صريع  وبهدف  وفاعلية(.  كفاءة  )ذات  احلكومة  وحمور  وم�صتقر(،  )اآمن 

االقت�صادي وحت�صني بيئة االأعمال واال�صتثمار، فقد ت�صمنت الوثيقة عددًا من االإ�صالحات 

واالإجراءات، واحتوت كذلك على 400 مبادرة لتحقيق ال�صيا�صات والربامج املقرتحة. وركزت 

الوثيقة على �صرورة املحافظة على اال�صتقرار الت�صريعي يف ما يتعلق ببيئة االأعمال والرتكيز 

والريادة  البتكار  على  قدرتها  لتح�ض�ضني  احلجم،  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  عمل  على 

وزيادة تناف�صيتها يف االأ�صواق املحلية والت�صديرية وتاأمني التمويل الالزم لها. 

واأُعّد الربنامج التنفيذي التنموي التابع للوثيقة، لياأخذ طريقه للتنفيذ على ثالث مراحل، 
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هذا  يكون  بحيث  و)2025-2022(  و)2021-2019(،   ،)2018-2016( التوايل:  على  هي 

ويت�صمن  املواطن،  واحتياجات  املجتمع،  اأولويات  يعك�ص  للوثيقة  تنفيذية  اأداة  الربنامج 

التوجهات امل�صتقبلية وال�صيا�صات الرامية اإلى حتقيقها واآليات تنفيذها. 

رئي�صية،  جماالت  خم�صة  على  خالله  ركزت  االأعمال،  ملجتمع  كاماًل  حمورًا  الوثيقة  اأفردت 

يو�صحها ال�صكل رقم )14(. وحددت االأهداف االإ�صرتاتيجية ومعايري االأداء لتحقيقها بحلول 

2025. ويبني امللحق رقم )4( االأولويات االإ�صرتاتيجية واملبادرات ذات االأولوية �صمن  عام 

ال�ضيناريو امل�ضتهدف لبيئة الأعمال كما حددتها »وثيقة الأردن 2025«.

ال�صكل رقم )14(: جمتمع الأعمال كما و�ضفته »وثيقة الأردن 2025«

امل�ضدر: »وثيقة الأردن 2025.. روؤية واإ�ضرتاتيجية وطنية«، 2016.

التطورات  بح�ضب  والتعديل  التطوير  وقابلية  باملرونة   »2025 الأردن  »وثيقة  ات�ضمت 

املنطقة  على  طراأت  التي  والظروف  التغريات  ونتيجة  والإقليمية.  الداخلية  والظروف 

املحيطة باململكة، والتي اأثرت ب�صكل مبا�صر على معدالت النمو االقت�صادي من جهة، وعلى 

ال�صيا�صات  وجمل�ص  االأردنية  احلكومة  ت�صاركت  اأخرى،  جهة  من  واال�صتثمار  االأعمال  بيئة 

االقت�صادية الذي ت�صكل باإرادة ملكية عام 2016، باإعداد برنامج حتفيز النمو االقت�صادي 

اإلى ا�ضتعادة زخم النمو القت�ضادي، وا�ضتغالل  2018-2022، والذي يهدف  االأردين للفرتة 

االإمكانات الواعدة والكامنة يف االأردن باأق�صى طاقاتها، وذلك من خالل و�صع اإ�صرتاتيجيات 
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حتقيق  اأجل  من  االقت�صادية  للقطاعات  الالزمة  التدخالت  وحتديد  ومالية،  اقت�صادية 

معدالت منو عالية يف هذه القطاعات تنعك�ص اإيجابيًا على النمو االقت�صادي الكلي امل�صتدام، 

وتواجه التحديات التي تفر�صها اال�صطرابات التي ت�صهدها املنطقة. 

االإ�صرتاتيجيات  اإعداد  يف  املبذولة  اجلهود  من  العديد  على  ال�صوء  التحفيز  برنامج  �صّلط 

الأردن  و»وثيقة  للحكومة،  التكليف  كتاب  ومنها  وتطويرها،  املختلفة  والقطاعية  الوطنية 

2025«، والإ�ضرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�ضرية، والإ�ضرتاتيجية الوطنية لرقمنة 

جمااًل   19 االقت�صادي  النمو  برنامج  تناول  كما  وغريها.   ،)REACH 2025( االقت�صاد 

االقت�صادية،  باالإ�صالحات  مرتبطًا  اإجراء   95 حتديد  خالل  من  متكينية،  وبيئة  اإ�صالحيًا 

و85 م�صروعًا حكوميًا، باالإ�صافة اإلى 27 فر�صة ا�صتثمارية للقطاع اخلا�ص بحيث يتم حتقيق 

من  لعدد  ومتكامل  من�صجم  ن�صق  باتباع  واالإجراءات  امل�صاريع  هذه  من  املرجوة  االأهداف 

ال�صيا�صات املالية والنقدية واال�صتثمارية وال�صيا�صات العامة للقطاعات االقت�صادية. 

تهدف ال�صيا�صات اال�صتثمارية يف اململكة كما وردت يف برنامج حتفيز النمو االقت�صادي، اإلى 

توفري فر�ص عمل، وزيادة االإنتاجية والقيمة امل�صافة للمنتجات واخلدمات املحلية، وكذلك 

نقل املعرفة والتكنولوجيا احلديثة وت�صجيع االبتكار، وزيادة ال�صادرات من ال�صلع واخلدمات 

والعربي  املحلي  لال�صتثمار  وحا�صنة  وم�صجعة  مناف�صة  بيئة  وتوفري  العالية،  اجلودة  ذات 

واالأجنبي من اأجل امل�صاهمة يف النمو االقت�صادي. 

ممار�صة  ب�صهولة  املتمثلة  جوانبها  وبنّي  اال�صتثمارية،  ال�صيا�صة  مرتكزات  الربنامج  ح  وو�صّ

االأعمال والتناف�صية، وباجلانبني الت�صريعي والق�صائي. وحّدد التدخالت التي يجب القيام 

بها من قبل القطاعني العام واخلا�ص، والتي من �صاأنها االرتقاء ببيئة االأعمال واال�صتثمار اإلى 

ال�صيا�صة  الواردة يف  االأحكام  اأنيطت مبجل�ص اال�صتثمار مهمة تطبيق  الدولية. كما  املعايري 

يف  وردت  التي  والتدخالت  املرتكزات   )5( رقم  امللحق  ويبني  وجه.  اأكمل  على  اال�صتثمارية 

برنامج حتفيز النمو االقت�صادي للفرتة 2018-2022 واملتعلقة بال�صيا�صة اال�صتثمارية. 

ب. االإجراءات احلكومية
بيئة  حت�صني  اإلى  الهادفة  واالإ�صالحات  االإجراءات  من  عددًا  االأردنية  احلكومة  اتخذت 

االأعمال واال�صتثمار يف املجاالت التالية:
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حت�صني بيئة االأعمال واال�صتثمار يف االأردن واإحراز تقدم يف التقارير الدولية

انطالقًا من تاأكيد احلكومة االأردنية على اإيالء حت�صني بيئة االأعمال واال�صتثمار يف االأردن 

تقرير  خا�صة  الدولية،  التقارير  يف  االأردن  مرتبة  يف  تقدم  اإحراز  وبهدف  ق�صوى،  اأهمية 

البنك الدويل/ موؤ�ص�صة  اأعّدت وزارة التخطيط بدعم فني من جمموعة  ممار�صة االأعمال، 

التمويل الدولية، م�صفوفة ت�صمنت حزمة من االإ�صالحات واالإجراءات التي يجب تنفيذها 

التقرير،  يف  الواردة  املوؤ�صرات  �صمن  االأردن  مرتبة  لتح�صني  العالقة،  ذات  اجلهات  قبل  من 

وهي: موؤ�ضر بدء الن�ضاط التجاري، موؤ�ضر ا�ضتخراج تراخي�س البناء، موؤ�ضر احل�ضول على 

امل�صتثمرين  حماية  موؤ�صر  االئتمان،  على  احل�صول  موؤ�صر  امللكية،  ت�صجيل  موؤ�صر  الكهرباء، 

وموؤ�صر  العقود،  اإنفاذ  موؤ�صر  احلدود،  عرب  التجارة  موؤ�صر  ال�صرائب،  دفع  موؤ�صر  االأقلية، 

ت�صوية حاالت االإع�صار. وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدويل من خالل املجل�ص الوطني 

العام  القطاعني  من  العالقة  ذات  جميعها  االأطراف  بني  بالتن�صيق  واالبتكار)7(  للتناف�صية 

واخلا�ص من اأجل تنفيذ التو�صيات الواردة يف امل�صفوفة، واإزالة العقبات التي تواجه اأيًا منها. 

ومن �صمن هذه االإجراءات: 

تقليل عدد النماذج املطلوبة لت�صجيل ال�صركات والبالغ عددها ثالثة مناذج، وا�صتبدالها  	•
ال�صناعة  غرف  يف  والت�صجيل  ال�صريبية،  والبطاقة  ال�صركة،  لت�صجيل  واحد  بنموذج 

االأن�صطة  ت�صنيف  توحيد  على  جاٍر  والعمل  املوحد  النموذج  اإعداد  مت  حيث  والتجارة، 

 .)ISIC4( االقت�صادية باتباع الت�صنيف ال�صناعي الدويل املوحد

اإيجاد ربط �صبكي للتبادل االإلكرتوين للبيانات بهدف دمج قواعد بيانات ت�صجيل ال�صركات  	•
احلكومة  بداأت  حيث  والتجارة،  ال�صناعة  غرف  لدى  والت�صجيل  ال�صريبي  والت�صجيل 

بتنفيذ الربط االإلكرتوين واأمتتة العمليات بني الدوائر املختلفة املعنية بت�صجيل امل�صاريع 

اال�صتثمارية وترخي�صها.

املالية والإدارية لبدء ممار�ضة ن�ضاط الأعمال، وذلك من خالل جعل  تخفي�س الأعباء  	•
ر�ضوم الت�ضجيل مبنية على اأ�ضا�س »ا�ضرتداد التكلفة« )Cost-recovery basis( ولي�ص 

بهدف جني الأرباح، واأن ل تكون هذه التكلفة مربوطة براأ�ضمال ال�ضركة. واإلغاء اإجراء 

جمع مبالغ التاأمني من قبل نقابة املهند�صني، والتي يتم جمها ل�صمان تعيني مهند�ص م�صرف 

على تنفيذ امل�صروع، حيث �صاغت نقابة املهند�صني االأردنيني تعليمات جديدة تتالءم مع 

العالقة جميعها،  ذات  االأطراف  االإجراءات على  وُتب�ّصط  الهند�صي،  العمل  التطورات يف 

لي�صت هناك  الهند�صية، ويف هذه احلالة  الر�صوم  روؤية لتح�صيل  التعليمات  وت�صمن هذه 

حاجة ل�صيك م�صريف لوجود مهند�ص مقيم.
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االإيداع  اأنظمة  ُنّفذت  حيث  االجتماعي،  ال�صمان  وا�صرتاكات  ال�صرائب  اإدارة  حت�صني  	•
االإلكرتوين والدفع االإلكرتوين ال�صرتاكات ال�صمان االجتماعي ودفع ال�صرائب امل�صتحقة. 

املن�صو�ص  املوؤ�ص�صية  احلوكمة  تطبيق  خالل  من  وذلك  االأقلية،  امل�صتثمرين  حماية  	•
ال�صركات  مراقبة  دائرة  عملت  حيث  العامة،  امل�صاهمة  ال�صركات  على  القوانني  يف  عليها 

على تعديل قانون ال�صركات مبا يت�صمن مفهوم احلوكمة، كما قامت هيئة االأوراق املالية 

امل�صاهمة  ال�صركات  حوكمة  دليل  بدرا�صة  املالية  االأوراق  اإيداع  ومركز  عمان  وبور�صة 

املدرجة يف بور�صة عمان وحتديثه. 

اآليات اختيار وكالء االإ،  2018، والذي يحدد  املايل ل�صنة  االإع�صار  قانون  م�صروع  اإقرار  	•
ع�صار و�صروطه وبيان مهامهم وواجباتهم، اإلى جانب اإجراءات تنظيم اإجراءات الت�صفية 

املعايري  مع  من�صجمًا  القانون  م�صروع  جاء  وقد  اإليها.  اللجوء  وحاالت  اأحكامها  وحتديد 

الإيجاد  االقت�صادي  القطاع  ملتطلبات  وم�صتجيبًا  الف�صلى،  العاملية  واملمار�صات  الدولية 

اإطار ت�صريعي ملعاجلة اإع�صار املدين �صواء كان �صخ�صًا طبيعيًا اأو اعتباريًا وت�صجيعه على 

ت�صويب و�صعه املايل واخلروج من حالة التعرث التي يتعر�ص لها. 

من  اأف�ضل  ب�ضروط  التمويل  على  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  ح�ضول  ت�ضهيل  وبهدف  	•
للت�صجيل دون حيازتها  املنقولة غري اخلا�صعة  االأموال  خالل ت�صهيل االقرتا�ص ب�صمان 

م�صروع  اإقرار  مت  فقد  التنفيذ،  عملية  يف  ولالأ�صعار  الدائنني  حلقوق  االأولويات  وحتديد 

لي�ضبح  القانون  ا�ضم  تغيري  على  التفاق  مع  للدين  تاأمينًا  املنقولة  الأموال  و�ضع  قانون 

»قانون �ضمان احلقوق بالأموال املنقولة«. 

وال�صحية  الطبية  امل�صوؤولية  قانون  اإقرار  مت  فقد  الت�صريعي،  اجلانب  حت�صني  اإطار  ويف  	•
يف  وال�صحية  الطبية  امل�صوؤولية  اأخطاء  �صد  للتاأمني  �صندوق  ين�صاأ  بحيث   ،2018 ل�صنة 

ال�ضحية«  اأو  الطبية  اخلدمة  لتقدمي  املرخ�س  »املكان  اإلزام  مع  العايل،  ال�ضحي  املجل�س 

بالتاأمني على مقدمي اخلدمة العاملني لديه، ويتم حتديد اإدارة ال�صندوق ال�صوؤون املتعلقة 

به جميعها مبوجب نظام خا�س ي�ضدر لهذه الغاية. 

تخفيف االإجراءات وتقليل الوقت واجلهد على امل�صتثمرين

ومن اأجل تخفيف االإجراءات وتقليل االأعباء على امل�صتثمرين، تبّنت هيئة اال�صتثمار عددًا 

من االإجراءات االإ�صالحية التي من �صاأنها اخت�صار الوقت واجلهد على امل�صتثمرين، منها: 

دليل خدمات هيئة اال�صتثمار، والذي يقدم و�صفًا موجزًا للم�صتثمر عن اخلدمات  اإعداد  	•
التي تقدمها الهيئة و�ضروط احل�ضول عليها وتكلفتها.كما يت�ضمن الدليل عر�ضًا موجزًا 
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وخارجها،  التنموية  املناطق  داخل  للم�صتثمرين  اال�صتثمار  هيئة  تقدمها  التي  للخدمات 

وتبيان  املطلوبة،  والوثائق  اخلدمة  على  احل�ضول  ل�ضروط  تو�ضيحي  و�ضف  اإلى  اإ�ضافة 

املتوقع  والوقت  املطلوبة  الر�صوم  وحتديد  اخلدمة،  على  احل�صول  يف  ال�صريكة  اجلهات 

امل�صتثمرين  على  بالت�صهيل  واملتمثل  الدليل  من  املرجو  الهدف  يحقق  مبا  اخلدمة  الإجناز 

وتقدمي اخلدمات يف الوقت املحدد. 

واملدد  واملتطلبات  والإجراءات  ال�ضروط  يت�ضمن  والذي  الرتاخي�س،  دليل  حتديث  	•
القانونية الإ�صدار الرخ�صة وفقًا للت�صريعات النافذة التي تطبقها اجلهات الر�صمية، وذلك 

وفقًا للنموذج املعتمد يف الهيئة لهذه الغاية.

اإطالق خدمة اخلط ال�صريع خلدمة امل�صاريع اال�صتثمارية من خالل النافذة اال�صتثمارية.  	•

اخت�صار عمليات ت�صجيل املن�صاأة اال�صتثمارية واإقامتها يف فرتة مقدارها اأربعة اأيام، حيث  	•
اأُلغي ما يقارب 13 جلنة من اأ�صل 26 جلنة.

99 اإجراء من جممل االإجراءات الالزمة لعمليات الرتخي�ص ومبا�صرة اال�صتثمار،  اخت�صار  	•
والتي كانت تقارب 186 اإجراء.

وترخي�صها. ال�صركات  لت�صجيل  واحدة  اأمنية  مبوافقة  االأمنية  املوافقات  دمج  	•

ترويج اال�صتثمار

اال�صتثمارية  للفر�ص  والرتويج  وت�صجيعه،  واالأجنبي  املحلي  اال�صتثمار  جذب  وبهدف  	•
ترويج  اإ�صرتاتيجية  اال�صتثمار  هيئة  اأعّدت  للم�صتثمرين،  الت�صهيالت  وتقدمي  املتاحة، 

اال�صتثمار، وذلك بدعم فني من برنامج التناف�صية االأردين املمول من الوكالة االأمريكية 

اإلى حت�صني قدرة هيئة اال�صتثمار  االإ�صرتاتيجية  للتنمية)USAID/JCP(. وهدفت 

على الرتويج لالأردن كموقع جاذب لال�صتثمار.

معهم  التوا�صل  عملية  لت�صهيل  واالأجانب  املحليني  للم�صتثمرين  بيانات  قاعدة  بناء  	 	•
يف  االأردنيني  والدبلوما�صيني  ال�صفارات  مع  بالتعاون  وذلك  املتاحة  بالفر�ص  وتعريفهم 

القطاع  تناف�صية  رفع  يف  وامل�صاهمة  لالأردنيني  عمل  فر�ص  خلق  �صمان  وبالتايل  اخلارج، 

اخلا�ص االأردين، وكذلك التكامل مع االأ�صواق االإقليمية والدولية. 

الت�صويق. خطة  تطوير  	•

التطور(.  واحتماالت  الن�صبية  امليزة  ذات  )القطاعات  االأولوية  ذات  القطاعات  حتديد  	•
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لالأردن(.  حقيقية  ت�صويق  فر�ص  متثل  التي  )االأ�صواق  االأولوية  ذات  االأ�صواق  	حتديد  	•

حتديد اخليارات االأكرث مواءمة لالأردن واملخ�ص�صات املالية لذلك، باالإ�صافة اإلى موؤ�صرات  	•
قيا�ص االأداء لل�صنة االأولى. 

اال�صتثمارية.  امللتقيات  حتديد  	•

االإ�صرتاتيجية. بتنفيذ  للقيام  متخ�ص�صة  �صركة  تعيني  	•

الرتويج  اإ�صرتاتيجية  اإلى  ا�صتنادًا  لالأردن  مواءمة  االأكرث  امللحق رقم )6( اخليارات   ويبني 

)2017-2019( بح�صب ال�صوق والقطاع.

تعزيز التنمية املحلية وتر�صيخ مبداأ الالمركزية وتوفري املناخ املالئم يف املحافظات

وبهدف توفري املناخ املالئم لال�صتثمار وتعزيز التنمية املحلية، وتر�صيخ مبداأ الالمركزية  	•
واال�صتفادة من امليزة الن�صبية ملحافظات اململكة وزيادة تناف�صيتها، اأعّدت هيئة اال�صتثمار 

التنموية  اال�صتثمارية  الفر�ص  تت�صمن  والتي  للمحافظات  اال�صتثمارية  اخلريطة 

تنمية  اإلى  تهدف  والتي  باملحافظات،  املتاحة  احلجم  ومتو�ضطة  ال�ضغرية  والريادية 

املحافظات وخلق فر�ص عمل الأبنائها، وحتقيق التنمية االجتماعية وتقليل ن�صب الفقر 

والبطالة فيها. 

بحجوم  ا�صتثماريًا  وم�صروعًا  فر�صة   120 للمحافظات  اال�صتثمارية  اخلريطة  ت�صمنت  	•
القطاعات  من  العديد  �صملت  دينار،  مليون   302 تكلفة  وباإجمايل  خمتلفة  ا�صتثمارية 

االقت�صادية، حيث مت حتديد الفر�ص اال�صتثمارية ا�صتنادًا اإلى درا�صة الواقع االقت�صادي 

والبيئة اال�صتثمارية وحتليل امليزة التناف�صية والتوجهات التنموية واالإ�صرتاتيجية لكل 

واأُعّدت درا�صات جدوى  املحلي جميعها.  املجتمع  اأطياف  مع  ت�صاركي  نهج  حمافظة، �صمن 

اأولية لهذه امل�صاريع. ومبوجب املهام وال�صالحيات الواردة يف قانون اال�صتثمار رقم )30( 

2014، فاإن هيئة اال�صتثمار معنية بتوفري البيئة املالئمة لال�صتثمار وامل�صتثمرين،  ل�صنة 

واإن�صاء مناطق تنموية ومناطق حرة بناء على امليزة التناف�صية لكل حمافظة من خالل 

اإيجاد حمركات اقت�صادية وتوزيعها ب�صكل منا�صب على املحافظات.

التابعة  التنموية  املنطقة  تو�صعة  واإعالن  املقرتح)5(  ال�صياحي  التنموي  املمر  اعتماد  	•
ل�صركة املدن ال�صناعية )ال�صتثمارها �صياحيًا(، مع االإ�صارة اإلى اأن املمر التنموي ال�صياحي 

كم�صاريع  جميعها  التنموية  املناطق  مواقع  لربط  كاأ�صا�ص  يعد  تنموي  دائري  طريق  هو  املقرتح  ال�صياحي  التنموي  املمر   )5(
�صياحية وبيئية، تتفاعل مع املجتمع املحلي من خالل توزيع مكت�صبات التنمية على اأرجاء املحافظة بعدالة.
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�صوف ي�صاهم ب�صكل حيوي يف تنمية جبل عجلون بناء على امليزة التناف�صية للمحافظة 

لي�صكل رافعة اقت�صادية واجتماعية )تنمية �صياحية وزراعية وح�صرية(.

حتفيز القطاعات االقت�صادية

القطاعات االقت�صادية وحتفيزها، وخا�صة اخلدمية  املنا�صبة لتطوير  البيئة  وبهدف خلق 

هيئة  اأقًرت  القطاعات،  لتلك  واالأجنبية  املحلية  اال�صتثمارات  وجذب  بها  والنهو�ص  منها 

اال�صتثمار حزمة من احلوافز التحفيزية االإ�صافية، وذلك مبوجب الفقرة )8/اأ( من قانون 

اال�صتثمار رقم )30( ل�صنة 2014، اأهمها: 

منح املن�صاآت الفندقية وال�صياحية واملطاعم ال�صياحية ومدن الت�صلية والرتويح ال�صياحي  	•
يف املحافظات واملناطق االأقل منوًا اإعفاء من الر�صوم اجلمركية و�صريبة املبيعات و�صريبة 

الدخل )قرار جمل�ص الوزراء رقم 15184، تاريخ 2016/4/27(.

ومعاملتها  املمنوحة،  واحلوافز  املزايا  الت�ضغيل،  مبادرات  �ضمن  تقام  التي  امل�ضاريع  منح  	•
 ،15183 رقم  الوزراء  جمل�ص  )قرار  التنموية  املناطق  �صمن  تقام  التي  امل�صاريع  معاملة 

تاريخ 2016/4/27(.

الر�صوم  من  االإعفاءات   )BRT( ال�صريع  الرتدد  وحافالت  العام  النقل  قطاع  منح  	•
اجلمركية واإخ�صاعها ل�صريبة املبيعات بن�صبة ال�صفر )قرار جمل�ص الوزراء رقم 12584، 

تاريخ 2015/11/18(.

وال�صريبة  اجلمركية  الر�صوم  من  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  خدمات  اأن�صطة  اإعفاء  	•
العامة على املبيعات وتخفي�ص �صريبة الدخل لت�صبح 5% اعتبارًا من 2016/1/1 )قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 14883، تاريخ 2016/4/6(.

م�صاحتها على 100 األف مرت مربع، والتي ت�صم  تزيد  التي  اال�صتثمارية  املجمعات  اإعفاء  	•
وق�صبة  اإربد  وق�صبة  العا�صمة  ق�صبة  خارج  وتقع  وخدمية  وجتارية  ترفيهية  اأن�صطة 

الزرقاء من الر�صوم اجلمركية واإخ�صاعها ل�صريبة املبيعات بن�صبة ال�صفر )قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 1342، تاريخ 2016/9/7(.

متديد فرتة االإعفاءات لبع�ص امل�صاريع اال�صتثمارية امل�صتفيدة من االإعفاءات واحلوافز  	•
)قرار  �صنوات  ثالث  ملدة  لال�صتثمار  الناظمة  ال�صابقة  الت�صريعات  مبوجب  لها  املمنوحة 

جمل�ص الوزراء رقم 12605، تاريخ 2015/11/22(.

بنود معفاة اإلى اجلداول رقم )1/د( واجلدول  واإ�ضافة  اجلمركية  التعرفة  بنود  اإلغاء  	•
رقم )3( امللحقة بنظام احلوافز اال�صتثمارية، )قرار جمل�ص اال�صتثمار رقم 2016/3/17، 

تاريخ 2016/8/10(.
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لتنفيذه  الالزمة  والتعليمات  منوًا  االأقل  للمناطق  الدخل  �صريبة  تخفي�ص  نظام  اإ�صدار  	•
)قرار جمل�ص الوزراء تاريخ 2016/1/27(.

حماية امل�صتثمرين

وبهدف توفري اخليارات القانونية والق�صائية كافة، والتي من �صاأنها الت�صهيل على امل�صتثمرين 

حلماية  خا�صة  وحدة  العام  االمن  مديرية  �صّكلت  فقد  حقوقهم،  وحماية  اململكة  داخل 

اأ�ضكال احلماية والتغطية الأمنية وتاأمينها  ال�ضتثمار، كوحدة م�ضتقلة ُتعنى بتنفيذ �ضائر 

وتلبيتها لال�صتثمار وامل�صتثمرين. فقد جاء ت�صكيل هذه الوحدة للتعامل املبا�صر واملتخ�ص�ص 

وال�صارم مع ال�صكاوى والق�صايا التي ترد من بع�ص امل�صتثمرين حول حماولة بع�ص االأ�صخا�ص 

مل  حال  يف  اأعمالهم  بتعطيل  وتهديدهم  حق  وجه  دون  منهم  مالية  مبالغ  بطلب  ابتزازهم 

ُتلّب طلباتهم. و�صتكون الوحدة مبثابة حلقة الو�صل بني امل�صتثمرين وبني اجلهات االأمنية 

واالإدارية االأخرى، لتن�صيق اجلهود وتنفيذ الواجبات واملتطلبات التي يحتاجها امل�صتثمر.

خامساً: املعيقات التي تواجه الربامج والسياسات الحكومية 

من  عددًا  خا�ص  ب�صكل  واال�صتثمار  االأعمال  وبيئة  عام  ب�صكل  االأردين  االقت�صاد  يواجه 

اإلى حت�صني  الهادفة  التي تقف يف وجه الربامج وال�صيا�صات احلكومية  التحديات واملعيقات 

بيئة االأعمال وجذب اال�صتثمار. وتتمثل هذه املعيقات يف عدم ثبات الت�صريعات يف العديد من 

املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية ذات العالقة ببيئة االأعمال واال�صتثمار، باالإ�صافة اإلى عبء 

االإجراءات احلكومية والبريوقراطية يف اأداء موؤ�ص�صات الدولة التي ت�صتنفذ الوقت واجلهد 

واملال، وكذلك وجود الف�صاد يف بع�ص املوؤ�ص�صات ذات العالقة باال�صتثمار.

كما يعد ارتفاع ال�ضرائب والر�ضوم اجلمركية والتكاليف الت�ضغيلية من اأكرث العوامل خطورة 

اال�صتثمارية  البيئة  جعل  اإلى  الداعية  الوطنية  وال�صيا�صات  االأهداف  لتنفيذ  واإعاقة 

الأردنية جاذبة لال�ضتثمار. بالإ�ضافة اإلى ذلك، يوؤدي التغري امل�ضتمر يف املوا�ضفات واملقايي�س 

التي تخ�صع لها ال�صلع والب�صائع العاملية امل�صتوردة، اإلى اإرباك اجلهات الرقابية يف اأداء عملها 

اإعاقة اال�صتثمار وتكبد التجارة  واحلد من فاعلية ال�صيا�صات الوطنية وكفاءتها، وبالتايل 

خ�صائر كبرية.

لقد اأقّر قانون اال�صتثمار اجلديد العديد من املزايا واحلوافز للم�صتثمرين املحليني واالأجانب 

يف العديد من القطاعات االقت�صادية التي �صملها القانون، اإال اأن �صعف احلمالت الرتويجية 

اأدت اإلى تدين م�صتوى االإدراك واملعرفة لدى امل�صتثمرين لتلك احلوافز واملزايا، وت�صيع بذلك 
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العديد من الفر�ص اال�صتثمارية على اململكة. 

تعيق  التي  الرئي�صية  امل�صاكل  من  املعلومات  على  احل�صول  يف  ال�صفافية  اإلى  االفتقار  يعد 

اال�صتثمار، وتقف يف وجه حتقيق االأهداف الوطنية. حيث ي�صعب احل�صول على االإح�صاءات 

واقعه  تعك�ص  وال  جزئية  املعلومات  هذه  تكون  عليها،  احل�صول  مت  واإن  باال�صتثمار،  املتعلقة 

الفعلي، ال بل يوجد اختالف بني االأ�صكال االإح�صائية التي يتم جمعها من اجلهات احلكومية، 

وهذا يوؤدي اإلى عدم قدرة امل�صتثمرين على احل�صول على معلومات دقيقة و�صاملة حول املناخ 

اال�صتثماري يف االأردن، وت�صيع بذلك العديد من الفر�ص اال�صتثمارية على اململكة. 

سادساً: تقييم املبادرات والخطط الحكومية 

بالرغم من امليزات اال�صتثمارية التي ميتلكها االأردن، وتفتقر اإليها العديد من الدول وخا�صة 

يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا واأهمها اال�صتقرار ال�صيا�صي واالقت�صادي وامتالك 

البنية  جمال  يف  وخا�صة  العامل،  يف  امل�صتثمرين  كبار  جذب  على  قادرة  ا�صتثمارية  فر�ص 

التحتية والطاقة البديلة والنقل وال�صياحة وغريها من القطاعات، اإال اأن االإ�صرتاتيجيات 

الإمكانيات  ا�ضتغالل  يف  منها  املرجو  حتقق  مل  احلكومية،  وال�ضيا�ضات  والقطاعية  الوطنية 

كذلك  واالأجنبية.  املحلية  لال�صتثمارات  جاذبة  بيئة  وجعلها  االأعمال  بيئة  لتح�صني  كافة 

تطوير  يف  االأجنبي  اال�صتثمار  دور  تفعيل  يف  وال�صيا�صات  االإ�صرتاتيجيات  هذه  ت�صاهم  مل 

امل�صتقبلية  الروؤية  يف  وم�صتهدف  له  خمطط  هو  ما  وفق  املختلفة،  االقت�صادية  القطاعات 

لالأردن، االأمر الذي يوؤدي اإلى تعرّث حتقيق التنمية امل�صتدامة املرجوة. 

لقد ت�صمن قانون اال�صتثمار اجلديد العديد من املزايا التي تهدف اإلى حت�صني بيئة االأعمال 

واال�صتثمار، اإال اأن البيئة الت�صريعية الناظمة لال�صتثمار ما زالت ت�صنف على اأنها بيئة معقدة 

املتداخلة  واالأنظمة  والتعليمات  القوانني  من  مبجموعة  ارتباطها  ب�صبب  وذلك  مرنة،  وغري 

البيئة اال�صتثمارية  التنبوؤ بتطورات  اإمكانية  اإلى  امل�صتثمرون  ومتعددة اجلهات. كما يفتقر 

نتيجة افتقار بيئة اال�صتثمار القانونية اإلى الو�صوح وال�صفافية. اإ�صافة اإلى ذلك، وبالرغم 

املكان  النافذة خدمة  النافذة اال�صتثمارية يف هيئة اال�صتثمار، بحيث تقدم هذه  اإن�صاء  من 

لديهم  لي�ص  مفو�صيها  معظم  اأن  اإال  وترخي�صها،  االقت�صادية  االأن�صطة  لت�صجيل  الواحد 

ال�صالحيات الكاملة الإ�صدار املوافقات والبت باملعامالت والطلبات املختلفة كافة، وبالتايل مل 

يتحّقق الهدف املرجو من اإن�صاء النافذة يف ت�صهيل االإجراءات على امل�صتثمرين.

ُتعّد اتفاقيات التجارة احلرة اأمرًا مهمًا لتوفري فر�صة فريدة للو�صول اإلى االأ�صواق العاملية، 

اإلى اأن القيمة الفعلية لهذه االتفاقيات مل تنعك�ص ب�صكل كامل على االقت�صاد االأردين، وعلى 
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امليزان التجاري ب�صكل خا�ص، وذلك نتيجة ارتفاع ال�صرائب وال�صرائب اخلا�صة التي حتد 

من التجارة احلرة بني الأردن والدول الأخرى، حتى يف احلالت التي ُتلغى فيها ال�ضرائب. 

املناخ  لتح�صني  االإ�صالحية  االإجراءات  من  عددًا  االأردنية  احلكومة  تبني  من  وبالرغم 

اال�صتثماري يف االأردن، وحت�صني مرتبة االأردن يف التقارير الدولية، اإال اأن هذه االإجراءات 

مل يتم تنفيذها بال�صكل الكامل وال�صحيح من قبل املوؤ�ص�صات والدوائر ذات االخت�صا�ص، وهذا 

وكذلك  الدولية.  التقارير  يف  الواردة  املوؤ�صرات  من  عدد  يف  االأردن  اأداء  على  �صلبيًا  ينعك�ص 

على نظرة امل�صتثمرين اإلى البيئة اال�صتثمارية يف االأردن. وبالتايل ال بد من حتميل اجلهات 

امل�صوؤولية  االإ�صالحات  م�صفوفة  يف  الواردة  واالإجراءات  التو�صيات  تنفيذ  عن  املتخلفة 

الكاملة عن هذه النتيجة. 

تعد القوى الب�صرية املوؤهلة واملدربة من اأهم العوامل اجلاذبة لال�صتثمارات وامل�صتثمرين، وقد 

ركز قانون اال�صتثمار على �صرورة توفري فر�ص العمل املالئمة لالأردنيني يف العديد من الفر�ص 

اال�صتثمارية املتاحة، بهدف التقليل من معدالت البطالة، ورفع م�صتوى امل�صاركة االقت�صادية، 

خا�ضة يف �ضفوف الإناث، اإل اأنه كغريه من الإ�ضرتاتيجيات الوطنية وال�ضيا�ضات احلكومية، 

مل ينجح يف حتقيق هذا الهدف نتيجة التغري يف �ضيا�ضات العمل. وبالتايل ل بد من الرتكيز 

على جودة اخلريجني االأردنيني، ومواءمة خمرجات التعليم مع متطلبات �صوق العمل.

التوصيات ومتطلبات املرحلة القادمة: 

تتطلب املرحلة القادمة تظافر وبذل مزيد من اجلهود لتحويل التحديات التي تواجه بيئة 

االأعمال واال�صتثمار اإلى فر�ص وذلك على النحو االآتي:

القرارات  واتخاذ  ال�صيا�صات  •	ر�صم 

تفعيل ال�صراكة احلقيقية بني اجلهات والفعاليات كافة من موؤ�ص�صات حكومية، وجمل�ص   -

�صنع  يف  للم�صاركة  املحلي،  واملجتمع  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  اخلا�ص،  والقطاع  االأمة، 

القرار وو�صع االأولويات التي من �صاأنها اإزالة العقبات اأمام حتفيز النمو االقت�صادي وجذب 

اال�صتثمارات، وتقدمي الت�صهيالت املمكنة واملعاملة الالئقة لكل من يرغب باال�صتثمار يف 

االأردن. 

�صابقًا،  اإعدادها  مت  التي  واالإ�صرتاتيجيات  والدرا�صات  اجلهود  على  البناء  من  بد  ال  كما   -

القرارات االقت�صادية واالجتماعية  ال�صيا�صات واتخاذ  واال�صتفادة منها يف عملية ر�صم 

امل�صتقبلية التي تهدف اإلى حت�صني بيئة االأعمال وجذب اال�صتثمار. 
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القطاعات  يف  اال�صتثمارات  لزيادة  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  اإطار  توطيد   -

االقت�صادية ذات القيمة امل�صافة العالية كم�صاريع البنية التحتية، والتي ينعك�ص اأثرها 

يف  امل�صتدامة  التنمية  وحتقيق  عمل  فر�ص  وخلق  االقت�صادي  النمو  على  مبا�صر  ب�صكل 

اململكة. 

كما يجب اأن تقوم اجلهات امل�صوؤولة عن املنظومة اال�صتثمارية يف االأردن، على و�صع اأولويات   -

واملتمثلة  اال�صتثمارات  هذه  من  املرجوة  االأهداف  يحقق  مبا  عليها  والرتكيز  لال�صتثمار 

بدفع عجلة النمو القت�ضادي والجتماعي وت�ضغيل العمالة الأردنية والتخفيف من ن�ضب 

البطالة. 

بيئة االأعمال وجذب اال�صتثمار حت�صني  	•

اخلدمات  لتقدمي  مالئمة  حتتية  بنية  توّفر  لال�صتثمار  اجلاذبة  االأعمال  بيئة  تتطلب   -

للم�صتثمرين، وبذلك يجب تكثيف اجلهود ما بني القطاعني العام واخلا�ص لعقد عدد من 

ال�ضراكات الهادفة اإلى حت�ضني وتطوير البنية التحتية يف الأردن، خا�ضة بعد ال�ضغوط 

التي تعر�صت لها نتيجة الظروف االإقليمية امللتهبة، وتداعيات اللجوء من الدول املجاورة. 

كما ُيعّد تقليل تكلفة الطاقة واإيجاد م�صادر بديلة لها من اأهم االأمور التي تقع على عاتق   -

احلكومة االأردنية والقطاع اخلا�ص من خالل اإيجاد الفر�ص اال�صتثمارية املالئمة يف قطاع 

امل�ضتثمرين وتقليل  الت�ضغيلية على  التكاليف  اأجل تقليل  املتجددة من  الطاقة والطاقة 

خماطر التذبذب يف اأ�صعار النفط على ا�صتثماراتهم.

االأردن يف  اال�صتثماري  واملناخ  اال�صتثمار  ترويج  	•

ال بد من تكثيف امل�صاركة يف املنتديات العاملية الإطالع امل�صاركني على املناخ اال�صتثماري   -

باالأردن، وتعريفهم بحزمة احلوافز التي يقدمها قانون اال�صتثمار لالأن�صطة االقت�صادية 

املختلفة، وعر�ص الفر�ص اال�صتثمارية املتاحة على امل�صاركني. 

العمل على جذب املنتديات العاملية اإلى االأردن، واال�صتفادة من اللقاءات التي جتري على   -

هام�ص هذه امللتقيات والتي ت�صم كبار رجال االأعمال االأردنيني واالأجانب وممثلي ال�صركات 

العاملية، للو�صول اإلى اتفاقيات ثنائية، واال�صتفادة من تبادل اخلربات وتوطيد العالقات 

البينية  التجارة  اإلى االأردن، وزيادة  ا�صتثماراتهم  اإمكانية جذب  ما بينهم، مبا يحقق  يف 

املتجددة،  والطاقة  الطاقة  مثل  احليوية  القطاعات  يف  خا�صة  االقت�صادي،  والتبادل 

وال�صياحة، والزراعة، والنقل، واخلدمات، وتكنولوجيا املعلومات، وال�صناعة. 



190

وذلك  الوطنية،  للمنتجات  والرتويج  التجارية  البعثات  وتنظيم  املحلية  املعار�ص  اإقامة   -

بهدف دعم ال�صادرات وت�صهيل دخولها اإلى االأ�صواق اخلارجية.

الت�صريعية  •	االإ�صالحات 

�صرورة متابعة تنفيذ االإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية والت�صريعية الناظمة للعملية   -

التي  الواحدة  اال�صتثمارية  والنافذة  اال�صتثمار  بقانون  املتعلقة  كتلك  اال�صتثمارية، 

�صتعمل على توفري الوقت واجلهد، وتقدمي اخلدمات للم�صتثمرين من خالل منح املفو�صني 

�صالحيات املرجع املخت�ص يف منح الرتاخي�ص والقيام مبهامهم على الوجه االأمثل. 

ومراجعة  باال�صتثمار،  ال�صلة  ذات  واالإجراءات  للت�صريعات  الدورية  املراجعات  اإجراء   -

قانون  من  امل�صتفيدة  االقت�صادية  لالأن�صطة  منحها  يتم  التي  واحلوافز  الت�صهيالت 

اال�صتثمار، وتقييم اأثرها االقت�صادي واملايل على معدالت النمو االقت�صادي، وعلى حت�صن 

تناف�صية القطاعات امل�صتفيدة، والوقوف على اأثر هذه الت�صهيالت يف زيادة اال�صتثمارات 

املحلية واالأجنبية يف تلك االأن�صطة والقطاعات.

الت�صريع يف اإقرار القوانني التي من �صاأنها حت�صني بيئة االأعمال واال�صتثمار، وتاأمني حقوق   -

امل�صاهمني، وحت�صني مرتبة االأردن يف التقارير الدولية.

االقت�صادية  •	االإ�صالحات 

يف  احلكومة  بها  تقوم  التي  واالداري  املايل  باالإ�صالح  تخت�ص  التي  االإ�صالحات  متابعة   -

الوقت احلايل بهدف النهو�ص باالقت�صاد االأردين وحتقيق ن�صب منو مرتفعة. 

اخلدمات وحت�صني  االإجراءات  •	تقليل 

اإعادة هند�صة االإجراءات يف املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية جميعها التي تتعلق باال�صتثمار،   -

واأمتتة خدماتها وربطها مع اجلهات املختلفة ذات العالقة بطلبات الرتخي�ص والت�صجيل، 

دون  وخارجها،  اململكة  داخل  من  اال�صتثمار  طلبات  تقدمي  من  امل�صتثمرين  لتمكني  وذلك 

احلاجة اإلى املراجعة ال�صخ�صية للموؤ�ص�صات. 

جاذبة  ا�صتثمار  بيئة  االأردن  جلعل  الدولة  تطلع  حتقيق  وبهدف  �صبق،  ما  اإلى  ا�صتنادًا 

وامل�صتويات  املعايري  اأعلى  اإلى  االأردنية  االأعمال  ببيئة  واالرتقاء  املحلية،  لال�صتثمارات 
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الدولية، يجب: 

املناخ  وحت�صني  االأردنية،  لل�صركات  االأعمال  بيئة  لتح�صني  الرامية  اجلهود  م�صاعفة   -

يعزز  مبا  واال�صتثمار  االأعمال  لبيئة  الناظمة  الت�صريعات  وتطوير  للمملكة  اال�صتثماري 

ثقة امل�صتثمرين، وتوفري البنية التحتية الالزمة مبا يف ذلك زيادة انت�صار املدن ال�صناعية 

لت�صمل حمافظات اململكة جميعها. 

اال�صتثمارات  اأمام  املعيقات  وتذليل  اال�صتثمارية  البيئة  تواجه  التي  التحديات  معاجلة   -

احلوافز  وتقدمي  وتعزيزها،  القائمة  ال�ضتثمارات  على  واحلفاظ  والأجنبية،  املحلية 

والت�ضهيالت املالئمة لها مبا ي�ضمن حتقيق الغاية من هذه امل�ضاريع.

اإيجاد م�صادر التمويل املنا�صبة لدعم امل�صاريع التنموية يف املحافظات، وا�صتحداث الفر�ص   -

اال�صتثمارية فيها والرتويج لها بال�صكل املالئم، وذلك بهدف حتقيق التنمية امل�صتدامة يف 

املحافظات واإيجاد فر�ص عمل ملواطنيها. 

اال�صتفادة من الظروف االإقليمية املحيطة باململكة، والتح�صري اجليد واملميز لال�صتفادة   -

ميتلك  االأردن  اأن  خا�صة  وليبيا،  واليمن  و�صوريا  العراق  يف  االإعمار  اإعادة  م�صاريع  من 

الكوادر واملهارات الب�صرية املوؤهلة والقادرة على امل�صاهمة يف اإدارة مرحلة اإعادة االإعمار 

يف الدول املجاورة. 

تعزيز م�صداقية عمل احلكومة االأردنية مبوؤ�ص�صاتها ودوائرها جميعها ملعاجلة الت�صوهات   -

واملعيقات التي يواجها امل�صتثمر، واعتماد مبداأ امل�صاءلة واملحا�صبة لكل من يحاول عرقلة 

ال�صري يف اإجراءات اال�صتثمار. كذلك يجب و�صع معايري لقيا�ص م�صتوى التقدم واالإجناز، 

وحتديد امل�ضوؤوليات وجتاوز الثغرات مبا ي�ضمن حماية امل�ضتثمرين وممتلكاتهم. 

تطوير قاعدة بيانات �صاملة عن اال�صتثمار، واإتاحتها للجميع، بحيث تعطي ت�صورًا وا�صحًا   -

والبيانات  املعلومات  اإلى  الو�صول  امل�صتثمر  على  وت�صهل  االأردن،  يف  اال�صتثمارية  للبيئة 

خا�صة  وال�صفافية،  الدقة  من  عاٍل  مب�صتوى  القرار  اتخاذ  يف  ت�صاعده  التي  املطلوبة 

للم�صتثمرين الباحثني عن اال�صتقرار واالأمن واالقت�صاد القوي.

توجيه الطاقات الكاملة لال�صتفادة من املوؤمترات واملنتديات االقت�صادية التي تقام حمليًا   -

اأو دوليًا الإبراز البيئة اال�صتثمارية يف االأردن ب�صكلها ال�صحيح، والرتويج والت�صويق للفر�ص 

اال�صتثمارية الواعدة واملتاحة، وجذب اال�صتثمارات املحلية واالأجنبية، خا�صة يف جمال 

الطاقة املتجددة التي يحتاجها االأردن اليوم نتيجة ارتفاع اأثمان الطاقة وتاأثريها على 

املوازنة. 
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التوا�صل واملتابعة امل�صتمرة مع ممثلي كربى ال�صركات، وال�صعي اإلى عقد �صفقات واإقامة   -

م�صاريع م�صرتكة معهم. 

اال�صتفادة من امليزة التناف�صية واال�صتثمارية التي تتمتع بها حمافظة العقبة باالإ�صافة   -

اإلى وجود امليناء، جلذب اال�صتثمارات النوعية، وذات القيمة امل�صافة العالية للقطاعات 

ال�صناعية والتجارية.

اال�صتفادة من قرار تب�صيط قواعد املن�صاأ بني االأردن واالحتاد االأوروبي، وذلك بهدف زيادة   -

على  االقت�صادية  التحديات  حدة  وتخفيف  االأوروبية،  ال�صوق  اإلى  االأردنية  ال�صادرات 

اململكة جراء اإغالق احلدود مع االأ�صواق التقليدية لل�صادرات االأردنية )�صوريا والعراق(، 

ورفع جودة ال�صادرات االأردنية وتنويعها وتوجيهها اإلى اأ�صواق ت�صديرية جديدة، وجذب 

اال�صتثمارات االأجنبية واملحلية ونقل التكنولوجيا، وخلق فر�ص عمل جديدة لالأردنيني 

والالجئني ال�صوريني. 

توفرها  التي  كافة  االأمنية  احلماية  باأ�صكال  واالأجانب  املحليني  امل�صتثمرين  توعية   -

حماية  وحدة  مع  املبا�صر  التوا�صل  خالل  من  وذلك  االأردن،  يف  اال�صتثمارية  البيئة  لهم 

اال�صتثمار، واالإبالغ عن اأي اإ�صكاالت اأو ق�صايا ابتزاز واحتيال وطلب مبالغ دون وجه حق، 

اأ�صد االإجراءات  اإلى الوحدة وفق  الواردة  ال�صكاوى واملالحظات  التعامل مع  �صيتم  حيث 

القانونية واالإدارية، مبا ي�صمن حماية اال�صتثمار وعدم التعدي عليه.
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امللحق رقم )1(: تطور اأر�صدة اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة الواردة اإلى الدول العربية 
خالل الفرتة 2010-2017 )مليون دوالر(

20102011201220132014201520162017الدولة 

176,378186,758199,032207,897215,909224,050231,502232,228ال�صعودية

63,86971,02180,58890,352101,424109,975119,580129,934االإمارات

73,09572,61278,64382,89387,48594,307102,324109,660م�صر

44,28547,42250,53353,19456,10258,45561,06563,693لبنان

45,08244,51645,24651,81651,19249,67154,78462,664املغرب

30,56431,50231,89831,05832,09833,16933,94334,929قطر

21,89923,38524,93326,94629,05930,62932,16333,886االأردن

31,36431,54332,60433,77231,56231,77229,28828,725تون�ص

15,15422,33223,87527,60425,74725,81226,05526,574البحرين

19,54022,12123,62025,31326,82026,23227,87129,053اجلزائر

15,69017,42519,73621,42422,67524,40425,46726,533ال�صودان

16,33416,33417,75918,46118,46218,46218,46218,462ليبيا
�صلطنة 

15,69017,42519,73621,42422,67524,40425,46726,533عمان

11,88415,17618,14416,09715,73314,62114,96815,167الكويت

9,93910,74310,74310,74310,74310,74310,74310,743�صوريا

7,9659,84813,24810,12810,12810,12810,12810,128العراق

2,3722,9614,3505,4755,9766,4786,7507,079موريتانيا

4,8584,3393,8083,6753,4413,4262,8652,595اليمن

2,1752,3282,3362,4592,4872,5112,6602,703فل�صطني

5666687761,0341,2951,5981,9322,316ال�صومال

8789561,0661,3521,5051,6291,7891,954جيبوتي
االإجمايل 

609,580.89651,415.55702,675.03743,118.15772,519.32802,473.76839,806.88875,558.06العربي

امل�ضدر: »الأونكتاد«، تقرير ال�ضتثمار يف العامل، 2018.
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امللحق رقم )2(: تطور اأر�صدة اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة ال�صادرة من الدول العربية 
خالل الفرتة 2010-2017 )مليون دوالر(

20102,011201220132014201520162017الدولة 
55,56057,73860,27469,10280,83897,530110,494124,449االإمارات

26,52829,95834,35939,30344,69963,12173,97379,598ال�صعودية
12,54522,65324,49432,51539,26343,28751,18952,883قطر

28,18932,25031,02337,15334,31031,55930,22830,624الكويت
16,61516,74619,25519,26119,33819,73320,17320,283ليبيا

7,88313,47613,99214,52416,69319,88419,00419,233البحرين
6,8317,7688,79310,77412,02912,69113,33313,900لبنان

�صلطنة 
2,7964,0184,9025,8367,1947,5297,8858,281عمان
5,4486,0746,2856,5866,8397,0207,2277,426م�صر

1,9141,9812,1572,5554,1874,5575,2035,892املغرب
6329981,4881,7151,9562,1042,4082,486العراق

1,5132,0462,0051,7371,7181,8221,8681,893اجلزائر
571629638643655659660665اليمن

473504509525608609613619االأردن
241192232171358445400422فل�صطني

287297297308286291464498تون�ص
2830274673747584موريتانيا

55555555�صوريا
االإجمايل 

168,059.66197,363.41210,734.74242,758.47271,051.14312,919.19345,200.85369,241.94العربي

امل�ضدر: »الأونكتاد«، تقرير ال�ضتثمار يف العامل، 2018.
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امللحق رقم )3(: ترتيب دول اإقليم ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا 
يف تقرير �صهولة ممار�صة اأن�صطة االأعمال، 2018

الدولة

�صهولة 
ممار�صة 
اأن�صطة 

االأعمال 
)الرتتيب 

العام(

بدء 
الن�ضاط 
التجاري

ا�صتخراج 
تراخي�ص 

البناء

احل�صول 
على 

الكهرباء
ت�صجيل 

امللكية
احل�صول 

على 
االئتمان

حماية 
امل�صتثمرين 

االأقلية
دفع 

ال�صرائب
التجارة 

عرب 
احلدود

اإنفاذ 
العقود

ت�صوية 
حاالت 

االإع�صار

213111211812االإمارات 
6647938936105البحرين

6922797464311املغرب
71185510115546عمان
835364111927129قطر

848681613371210مالطة
8871231161017961تون�ص

921354252814818ال�صعودية
96161412612641257الكويت
10310132714151131112االأردن

غزة وال�صفة 
114201710121161321319الغربية

1246413104181815715اإيران 
128991115352016188م�صر 
1331415161491414111413لبنان

154111019191781213204جيبوتي
166151615181617191993اجلزائر

16817111413201216181720العراق
1741220181715710171916�صوريا

18519191720182015101617ليبيا
186181820819139201514اليمن 

امل�صدر: جمموعة البنك الدويل، تقرير �صهولة ممار�صة االأعمال، 2018.
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امللحق رقم )4(: االأولويات االإ�صرتاتيجية واملبادرات ذات االأولوية وموؤ�صرات االأداء الرئي�صية �صمن 
ال�صيناريو امل�صتهدف لبيئة االأعمال

املبادرات ذات االأولويةاالأولوية االإ�صرتاتيجية

تعزيز وتطوير املناخ 
اال�صتثماري للمملكة 
وتطوير الت�صريعات 

الناظمة لبيئة االأعمال 
واال�صتثمار 

تعزيز قدرات هيئة اال�صتثمار االأردنية لتقدمي اخلدمات مبا فيها خدمات 
ما بعد التاأ�صي�ص وفق اأف�صل املمار�صات العاملية.

و�صع اإ�صرتاتيجية وطنية لال�صتثمار لل�صنوات الع�صر القادمة.

تنظيم عدد من املهمات وتبني اأف�صل املبادرات والو�صائل الرتويجية 
جلذب اال�صتثمارات من الدول امل�صتهدفة.

ت�صريع اإن�صاء النافذة الواحدة وفق اأف�صل املمار�صات العاملية وتقدمي 
خدماتها اإلكرتونيًا.

و�صع خطة اإ�صرتاتيجية 
لرتويج اال�صتثمار موجهة 

نحو ا�صتقطاب دول 
وا�صتثمارات ذات قيمة 
م�صافة عالية ومولدة 
لفر�ص عمل لالأردنيني 

 تنظيم واملوؤمترات والندوات االقت�صادية وعقدها داخل االأردن وخارجه 
مبا فيها موؤمتر املغرتبني الأردنيني ب�ضكل دوري.

تعزيز الرتويج مع ال�صركات املحلية واالأجنبية على االإنرتنت من خالل 
من�صة لتبادل املعرفة تديرها هيئة اال�صتثمار االأردنية.

جمع البيانات واملعلومات وحتليلها حول الدول امل�صتهدفة.

ا�صتحداث فر�ص 
ا�صتثمارية وتوزيع هذه 
الفر�ص على حمافظات 

اململكة

تطوير خرائط ا�صتثمارية ملحافظات اململكة كافة.

حتفيز القطاع اخلا�ص على اال�صتثمار يف املدن ال�صناعية واملناطق احلرة 
واال�صتفادة من الفر�ص واملزايا اال�صتثمارية القائمة فيها من خالل 

تطوير البنية التحتية اجلاذبة. 

تو�صعة نطاق املدن ال�صناعية لت�صمل حمافظات اململكة من خالل اإن�صاء 
مدن �صناعية اإ�صافية. 

اإن�صاء مكاتب متثيل لهيئة اال�صتثمار خارج العا�صمة لدى غرف ال�صناعة 
والتجارة.
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املبادرات ذات االأولويةاالأولوية االإ�صرتاتيجية

خف�ص تكاليف ممار�صة 
االأعمال التجارية يف 

االأردن

مراجعة ر�صوم تاأ�صي�ص ال�صركة، وخ�صو�صًا ر�صوم الت�صجيل التي تدفع 
لغرفة ال�ضناعة وغرفة التجارة، واأمانة عمان الكربى، للح�ضول على 

رخ�صة مزاولة املهن.

درا�صة اإمكانية جتديد الرخ�صة لعدة �صنوات )3 اأو 5 �صنوات( واإعطاء 
حافز لل�صداد املبكر من خالل هيكلة الر�صوم لرتاخي�ص ال�صركات 

ال�ضغرية.

مراجعة التكاليف اخلا�صة باإي�صال الكهرباء لتوفري اخلدمة واإي�صالها. 

درا�صة اإن�صاء �صجل اإلكرتوين وطني للعقار لتتبع ملكية املنازل واملعامالت، 
وحتى يبني احلقوق وااللتزامات القانونية جميعها املرتتبة على العقارات، 

بحيث تظهر قيمتها احلقيقية.

تب�صيط االإجراءات 
االإدارية الخت�صار الوقت 

لرجال االأعمال

اإجراء املعامالت االإدارية املتعلقة بعمليات االأعمال )على �صبيل املثال 
ت�صجيل ال�صركات، واحل�صول على رخ�صة بناء( با�صتخدام نافذة واحدة 

على االإنرتنت.

حت�صني نوعية اخلدمات 
لل�صركات املحلية 

واالأجنبية

درا�صة الت�صجيع على اإقرا�ص ال�صركات املتعرثة والقابلة للحياة، اأو 
اال�صتثمار فيها واإعادة ر�صملتها.

حماية �ضغار امل�ضاهمني يف ال�ضركات امل�ضاهمة العامة. 

متكني ال�صركات من تقدمي ال�صكاوى اإلكرتونيًا.

الت�صجيع على االإيداع االإلكرتوين ودفع ال�صرائب عرب االإنرتنت.

درا�صة منح فرتة �صماح لل�صركات قبل �صريان القوانني واالأنظمة اجلديدة 
مبا يتيح لل�صركات اإعادة تنظيم اأعمالها وفقًا للت�صريعات اجلديدة، 

وبخا�ضة ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة.

ت�صجيع اأف�صل املمار�صات 
العاملية يف حوكمة 

ال�صركات

ت�صجيع مديري ال�صركات على امل�صاركة يف برامج تدريبية متخ�ص�صة حول 
اأف�صل ممار�صات حوكمة ال�صركات.

درا�صة اإمكانية اإلزام املوؤ�ص�صات املدرجة لالكتتاب العام بتقدمي تقارير 
تف�صح عن املتطلبات املالية وغري املالية.
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املبادرات ذات االأولويةاالأولوية االإ�صرتاتيجية

حت�صني االإطار القانوين 
املتوفر لل�صركات املحلية 

واالأجنبية

درا�صة االإطار القانوين الإنفاذ ال�صمانات خارج املحكمة، حيث ميكن 
للدائنني واملدينني االتفاق على اإجراءات خارج املحكمة.

ماأ�ص�صة حتليل االأثر التنظيمي كجزء من مناق�صة لل�صيا�صات واالإ�صالحات 
التنظيمية قبل رفعها اإلى جمل�ص الوزراء للموافقة عليها.

تطوير قانون ال�صركات ليتواكب مع اأف�صل املمار�صات العاملية وتطبيق دليل 
قواعد حوكمة ال�صركات ب�صكل اإلزامي من خالل القانون. 

اإقرار قانون اإعادة التنظيم واالإفال�ص والت�صفية.

اإقرار قانون املعامالت االإلكرتونية. 

دعم ال�صركات املتو�صطة والكبرية لتطبيق املعايري املطلوبة يف جماالت 
احلقوق املالية لالأطراف املعنية وتعزيز نظام امل�صاءلة، وبيئة الرقابة 

الداخلية؛ والتدقيق وال�ضفافية وممار�ضات الإف�ضاح.

امل�ضدر: »وثيقة الأردن 2025.. روؤية واإ�ضرتاتيجية وطنية«، 2016. 

موؤ�صرات االأداء الرئي�صية، بيئة االأعمال، ال�صيناريو امل�صتهدف

املوؤ�صر
خط االأ�صا�ص 

عام 2025عام 2021عام 20142017

املرتبة 50املرتبة 55املرتبة 60املرتبة 64الت�صنيف يف موؤ�صر التناف�صية العاملية

املرتبة 75املرتبة 90املرتبة 110املرتبة 117ت�صنيف �صهولة ممار�صة االأعمال

امل�ضدر: »وثيقة الأردن 2025.. روؤية واإ�ضرتاتيجية وطنية«، 2016.
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امللحق رقم )5(: املرتكزات والتدخالت التي وردت يف برنامج حتفيز النمو االقت�صادي 2022-2018 
واملتعلقة بال�صيا�صة اال�صتثمارية

النوعالتدخالتاملرتكزات
التكلفة

)بالدينار(

�صهولة ممار�صة االأعمال والتناف�صية

�صهولة احل�صول على متويل 
اإن�صاء �صندوق راأ�ص املال املخاطر بقيمة 50 مليون 
دوالر بالتعاون مع البنك الدويل ووزارة التخطيط 

والتعاون الدويل، وبالتن�صيق مع البنك املركزي االأردين 
الذي �صيوؤمن بدوره 50 مليون دوالر اإ�صافية.

م�صروع 
حكومي 

-

حت�صني اإدارة ال�صرائب 

اإ�صالح تب�صيط االإجراءات اجلمركية 
حكومي 

-

احلد من التهرب ال�صريبي من خالل تبني نظام 
الفوترة، واأمتتة اخلدمات وربطها معُا بوا�صطة قاعدة 

بيانات اإلكرتونية. وتطبيق عقوبة ال�صجن بحق 
املتهربني. باالإ�صافة اإلى تطبيق فرتات االإعفاء من 

الغرامات ال�ضريبية. 

اإ�صالح 
حكومي 

-

م�صروع تاأ�صي�ص مركز للمقا�صة ال�صريبية.
حكومي 

-

تقليل تكلفة المتثال ال�ضريبي على ال�ضركات ال�ضغرية 
واملتو�صطة من خالل ال�صماح لها بتقدمي التقارير ب�صكل 

ن�صف �صنوي.
اإ�صالح 

حكومي 
-

التوافق مع تطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف جمال 
تخ�صي�ص املوارد لالمتثال ال�صريبي مقابل التدقيق 

)5-10%(. باالإ�صافة اإلى ا�صتحداث التخ�ص�صات يف 
دائرة �صريبة الدخل واملبيعات. 

اإ�صالح 
حكومي

-

ت�صهيل احل�صول على طلبات 
ترخي�ص االأعمال واالإجراءات 

ذات العالقة

 

 

 One Stop( ا�صتحداث تطبيق نافذة موّحدة
Shop( للرتخي�ص والت�صجيل ال�صتخدامه يف اجلهات 

املعنية كافة )ومنها اأمانة عمان الكربى، دائرة مراقبة 
ال�صركات، دائرة �صريبة الدخل واملبيعات، غرف 

التجارة وال�صناعة، وغريها(.

اإ�صالح 
حكومي

-

الربط االإلكرتوين واأمتتة العمليات بني الدوائر 
اإ�صالح املختلفة املعنية بطلبات الرتخي�ص.

حكومي
-

�صمان و�صوح احلقوق االقت�صادية للقطاع اخلا�ص 
عند التعامل مع احلكومة واحلر�ص على االمتثال لهذه 

احلقوق. 
اإ�صالح 

حكومي
-

التناف�صية 
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النوعالتدخالتاملرتكزات
التكلفة

)بالدينار(

اإعادة هيكلة �صندوق ا�صتثمار 
اأموال ال�صمان االجتماعي مبا 
يح�ّصن من قدرته اال�صتثمارية

رفد جمل�ص اإدارة �صندوق ا�صتثمار اأموال ال�صمان 
االجتماعي بخرباء يف جمال اال�صتثمار.

اإ�صالح 
حكومي

-

تب�صيط هيكلية اتخاذ القرارات.
اإ�صالح 

حكومي
-

ال�صماح لل�صندوق با�صتثمار جزء من موجوداته لدى 
املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية لتح�صني العوائد املالية وتوزيع 
املخاطر وفق �صوابط م�صاءلة وا�صحة، تتفق مع اأف�صل 

املمار�صات الدولية.

اإ�صالح 
حكومي

-

تعزيز مفهوم ال�صمول املايل 
واحلر�ص على كفاية التمويل 

املتاح لل�ضركات ال�ضغرية 
واملتو�صطة

تخ�صي�ص 15% من قرو�ص املوؤ�ص�صات املالية الدولية 
والإقليمية للم�ضاريع النا�ضئة من ال�ضركات ال�ضغرية 

)SMEs Startups( واملتو�صطة

اإ�صالح 
حكومي

-

اجلانب الت�صريعي 



تقرير حالة البالد: بيئة األعامل واالستثامر

201

النوعالتدخالتاملرتكزات
التكلفة

)بالدينار(

حت�صني االإطار الت�صريعي للنمو 
االقت�صادي

اإ�صدار قانون جديد لتمكني ال�صراكة العامة/ 
ال�صراكة املحدودة )GP/LP(- ال�صراكات 

 Investment Limited( اال�صتثمارية املحدودة
Partnership -ILP( لغايات ت�ضهيل تاأ�ضي�س 

�ضركات و�ضناديق راأ�س املال املغامر ومنحه احلوافز 
الالزمة.

اإ�صالح 
حكومي

-

تعديل القانون لتمكني ت�صجيل ال�صركات االفرتا�صية
اإ�صالح 

حكومي
-

تعديل القانون لإلغاء �ضريبة ال�ضهرة.
اإ�صالح 

حكومي
-

تعديل القانون لل�صماح باخل�صم ال�صريبي على 
ا�صتثمارات االأفراد يف ال�صركات النا�صئة التي يقل 

عمرها عن ثالث �صنوات.

اإ�صالح 
حكومي

-

تعديل قانون هيئة االأوراق املالية وقانون ال�صركات 
ملنح هيئة االأوراق املالية مزيدًا من ال�صالحيات يف 

اإ�صدار التعليمات املعنية بو�صع ال�صيا�صات )حاليًا لدى 
الربملان(.

اإ�صالح 
حكومي

-

تطبيق احلوكمة املوؤ�ص�صية املن�صو�ص عليها يف القوانني 
على ال�صركات امل�صاهمة العامة.

اإ�صالح 
حكومي

-

اإ�صدار قانون االإفال�ص واالإع�صار املايل لل�صركات.
اإ�صالح 

حكومي
-

تعديل قانون ال�صركات مبا يتيح نافذية عقود ال�صركاء 
 )التي

ال تتعار�ص مع عقد ونظام تاأ�صي�ص ال�صركة(. 
Annexation and( 

 Enforceability of Shareholders
Agreements(- با�صتثناء ال�صركات امل�صاهمة 

العامة املحدودة )حاليًا لدى الربملان(.

اإ�صالح 
حكومي

-

امل�صادقة على قانون االأ�صول املنقولة.
اإ�صالح 

حكومي
-

اإ�صدار قانون امل�صاءلة الطبية.
اإ�صالح 

حكومي
-

العمل على تنفيذ تعديالت اللوائح لتفعيل �صناديق 
)ETF( اال�صتثمار امل�صرتك و�صناديق املوؤ�صرات

اإ�صالح 
حكومي

-
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النوعالتدخالتاملرتكزات
التكلفة

)بالدينار(

اجلانب الق�صائي

االإ�صالح الق�صائي لت�صهيل 
تنفيذ خطة النمو االقت�صادي 

)جمموعة خمتارة من تو�صيات 
اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز 

الق�صائي التي لها اأثر مبا�صر 
على النمو االقت�صادي(

تاأ�صي�ص غرفة اقت�صادية يف حمكمة بداية عمان 
 تخت�ص بالنزاعات

التجارية واال�صتثمارية.

اإ�صالح 
حكومي

-

ا�صتخدام التقنيات احلديثة لتح�صني اإجراءات 
التقا�صي والتبليغ، وتعزيز الربط االإلكرتوين بني 

املوؤ�ص�صات املعنية كافة.

اإ�صالح 
حكومي

-

تب�صيط اإجراءات التقا�صي وت�صريع وترية الف�صل يف 
الق�صايا خالل فرتة زمنية معقولة.

اإ�صالح 
حكومي

-

تفعيل مبداأ تخ�ص�ص الق�صاة، وتعزيز قدرات الق�صاة 
واالإدعاء العام.

اإ�صالح 
حكومي

-

اإن�صاء غرفة جزائية متخ�ص�صة للنظر يف بع�ص 
املنازعات، وعلى وجه اخل�صو�ص تلك املرتكبة 

با�صتخدام الو�صائل االإلكرتونية احلديثة.

اإ�صالح 
حكومي

-

اإزالة العوائق جميعها لت�صريع اإجراءات الدعاوى، دون 
انتقا�ص من ال�صمانات املقررة للخ�صوم.

اإ�صالح 
حكومي

-

ت�صجيع اللجوء اإلى و�صائل بديلة للدعاوى املدنية، 
وتي�ضري ال�ضبل املحفزة لذلك؛ للتخفيف عن املحاكم.

اإ�صالح 
حكومي

-

حتديث اإجراءات تبليغ االأوراق الق�صائية وتي�صريها 
و�صبطها لتحقيق ال�صرعة املطلوبة حل�صم النزاعات.

اإ�صالح 
حكومي

-

حتديث اإجراءات ت�صفية ال�صركات واإفال�ص التجار 
وتطويرها.

اإ�صالح 
حكومي

-

تطوير اإجراءات ال�صابطة العدلية وحتديثها 
واالرتقاء باأدائها.

اإ�صالح 
حكومي

-

امل�صدر: خطة حتفيز النمو االقت�صادي االأردين 2022-2018.
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أوالً: واقع القطاع الصناعي

ُيعّد القطاع ال�صناعي ركيزة رئي�صية من ركائز االقت�صاد الوطني ومكوناته، ويظهر ذلك جليًا 

من حجم م�صاهمته يف الناجت املحلي االإجمايل، والتي ت�صل اإلى حوايل 25% ب�صورة مبا�صرة 

املبا�صرة، والتي تظهر  اإلى م�صاهمته غري  كما هو مبني يف اجلدول رقم )1(، هذا باالإ�صافة 

وخلفية،  اأمامية  بروابط  االأخرى  االقت�صادية  القطاعات  من  بالعديد  ارتباطه  خالل  من 

احليوي  الدور  هذا  لعب  من  متّكنه  واإمكانيات  مزايا  من  القطاع  ميتلكه  ما  �صوء  يف  خ�صو�صًا 

ل القطاع ال�صناعي عددًا من القطاعات االقت�صادية على �صبيل املثال ال احل�صر  واملهم. وُي�صغِّ

كقطاع النقل والتخزين، والقطاع الزراعي، وقطاع البنوك والتاأمني وغريها. 

ووفقًا لنظام احل�صابات القومية الدولية املعتمد من قبل االأمم املتحدة، فاإن القطاع ال�صناعي 

يتكون من ثالثة قطاعات فرعية وفقًا لطبيعة االأن�صطة االقت�صادية، هي: قطاع ال�صناعات 

مهمًا  دورًا  يلعب  منها  وكل  واملياه،  الكهرباء  وقطاع  التعدينية،  ال�صناعات  قطاع  التحويلية، 

وحيويًا يف االقت�صاد الوطني. 

اجلدول رقم )1(: م�صاهمة القطاعات ال�صناعية الفرعية بالناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار اجلارية 
لالأعوام 2011 - 2017 )%(

2011201220132014201520162017القطاع الفرعي

4.53.72.733.32.72.6ال�صناعات التعدينية 

19.418.819.41918.518.218.2ال�صناعات التحويلية

2.32.52.52.62.93.13.2الكهرباء واملياه

26.225.124.624.624.72424املجموع

* با�صتثناء �صايف ال�صرائب على املنتجات.
امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، بيانات احل�صابات القومية، اأعداد خمتلفة. 

ل�صنة   )10( رقم  ال�صناعة  قانون  مبوجب  ال�صادر   )2005 )اآب  الوزراء  جمل�س  لقرار  ووفقًا 

2005، ُتق�صم القطاعات ال�صناعية يف االأردن اإلى ع�صرة قطاعات فرعية كما يلي:

قطاع ال�صناعات العالجية واللوازم الطبية.  .1

قطاع ال�صناعات البال�صتيكية واملطاطية.  .2

قطاع ال�صناعات الكيماوية وم�صتح�صرات التجميل.  .3
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قطاع ال�صناعات الهند�صية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات.  .4

قطاع ال�صناعات اخل�صبية واالأثاث.  .5

قطاع ال�صناعات االإن�صائية.  .6

قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم املكتبية.  .7

قطاع ال�صناعات التموينية والغذائية والزراعية والرثوة احليوانية.  .8

قطاع ال�صناعات اجللدية واملحيكات.  .9

10. قطاع ال�صناعات التعدينية.11. 

كما ي�صنف قانون ال�صناعة ل�صنة 2005 املوؤ�ص�صات العاملة يف القطاع ال�صناعي اإلى موؤ�ص�صات 

راأ�س  كان  فاإذا  امل�صجل.  املال  وراأ�س  العاملني  عدد  ملعياري  وفقًا  حرفية،  وموؤ�ص�صات  �صناعية 

املال امل�صّجل اأكرث من ثالثني األف دينار وعدد العاملني اأكرث من ع�صرة ُعّمال، ُتعترب املن�صاأة 

�صنعتمد  املراجعة  هذه  ويف  حرفية.  ُتعترب  معًا  ال�صرطني  املن�صاأة  حتقق  مل  واإذا  �صناعية، 

ت�صنيف غرفة �صناعة االأردن وبياناتها، واملعلومات التي ُت�صدرها الغرفة يف ما يتعلق بعدد 

املن�صاآت، وال�صادرات، وعدد الُعّمال.

اأ- الناجت ال�صناعي
حقق القطاع ال�صناعي منوًا حقيقيًا مبا ن�صبته 2% خالل عام 2017، حمققًا بذلك ارتفاعًا 

2016، لي�صهم بذلك بحوايل  1.1 نقطة مئوية مقارنة مع النمو املتحقق خالل عام  بحوايل 

 %2 حوايل  والبالغ  اململكة  يف  احلقيقي  االقت�صادي  النمو  اإجمايل  من  مئوية  نقطة   0.41

م�صاهمًة  االقت�صادية  القطاعات  اأكرب  ال�صناعي  القطاع  يعترب  وبالتايل   ،2017 عام  خالل 

اإ�صرتاتيجي قادر على مواجهة  املحلية كقطاع  ال�صناعة  اأهمية  النمو، ما يدلل على  يف هذا 

الظروف ودفع عجلة التنمية االقت�صادية يف اململكة، على الرغم من كل التحديات الداخلية 

واخلارجية التي تعرقل طريقه وحتد من م�صاعفة م�صاهمته يف النمو والتنمية االقت�صادية. 

وجاء النمو يف القطاع ال�صناعي نتيجة حتقيق كل من قطاع ال�صناعات اال�صتخراجية منوًا 

حقيقيًا و�صل اإلى ما يقارب 13% لي�صهم بذلك مبا يقارب 0.19 نقطة مئوية من اإجمايل النمو 

االقت�صادي. كما �صّجل كل من قطاع ال�صناعات التحويلية، وقطاع الكهرباء واملياه منوًا مبا 

ن�صبته 1% و2.5% على التوايل، لي�صهما بذلك مبا يقارب 0.17 و0.06 نقطة من اإجمايل النمو 

االقت�صادي على التوايل.

النمو املتحققة يف القطاع ال�صناعي خالل االأعوام االأخرية،  التايل معدالت  ال�صكل  ويو�صح 

حيث يت�صح خاللها االنخفا�س احلاد يف معدالت النمو ما بعد عام 2011 الذي حقق خالله 
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معدل منو و�صل اإلى 5.2%، وهذا يدلل على انعكا�صات االأحداث ال�صيا�صية يف املنطقة، ما اأّثر 

على انخفا�س ال�صادرات، وبالتايل تراجع االإنتاج ال�صناعي وقاده اإلى خف�س معدالت النمو 

لديه اإلى ما يقارب 0.9% خالل عام 2016. 

ال�صكل رقم )1(: منو الناجت املحلي والناجت ال�صناعي باالأ�صعار الثابتة )%( لالأ عوام -2011 2017

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، بيانات احل�صابات القومية، اأعداد خمتلفة.

بلغ  منوًا   2017 عام  خالل  القطاع  حقق  اجلارية،  باالأ�صعار  ال�صناعي  االإنتاج  �صعيد  وعلى 

النمو  مع  مقارنة  مئوية  نقطة   0.63 بحوايل  وا�صحًا  ارتفاعًا  بذلك  م�صجاًل   ،%3.9 حوايل 

املتحقق خالل عام 2016، لي�صل بذلك اإجمايل الناجت ال�صناعي باالأ�صعار اجلارية اإلى حوايل 

6,031.6 مليون دينار، مقارنة بحوايل 5,804.4 مليون دينار خالل عام 2016. لت�صل بذلك 
ن�صبة م�صاهمة القطاع ال�صناعي من الناجت املحلي االإجمايل ما يقارب 24% خالل عام 2017. 

وجاء هذا النمو نتيجة لت�صجيل كل القطاعات الفرعية منوًا موجبًا خالل عام 2017، حيث 

حقق كل من قطاع الكهرباء واملياه وقطاع ال�صناعات التحويلية منوًا و�صل اإلى ما ن�صبته %5.3 

و4.1% على التوايل، كما حقق قطاع ال�صناعات اال�صتخراجية منوًا بلغ ما ن�صبته %1.4.

وجتدر االإ�صارة هنا اإلى اأن قطاع ال�صناعات اال�صتخراجية قد �صجل منوًا حقيقيًا باالأ�صعار 

م�صتوى  على  جاء  القطاع  هذا  يف  النمو  اأن  على  يدلل  ما   ،%13 يقارب  ما  اإلى  و�صل  الثابتة 

الأ�صعار  القيا�صي  الرقم  انخفا�س  ذلك  على  يوؤكد  وما  اأ�صعاره،  انخفا�س  �صاحبه  الكميات 

ال�صناعات اال�صتخراجية مبا ن�صبته 11.6%، يف حني ارتفع الرقم القيا�صي لكميات ال�صناعات 

اال�صتخراجية مبا ن�صبته 13.4% خالل عام 2017. 
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وجاءت نتائج قطاع التعدين كموؤ�صر ملا �صهده عام 2017 من حت�صن الطلب العاملي على منتجات 

الفو�صفات والبوتا�س، يف حني بقيت اأ�صعارها العاملية متاأثرة باالنخفا�س احلاد الذي و�صلت 

2017 �صفقات  اأن االأردن وّقع مع بداية عام  اإلى  2016. كما جتدر االإ�صارة  اإليه خالل عام 

حت�صني  يف  �صاهمت  العام،  مدار  على  الهند  اإلى  الفو�صفات  من  كبرية  كميات  لت�صدير  عديدة 

ن�شاط القطاع التعديني وزيادة معدالت النمو فيه.

ونتيجة لهذه التطورات، و�صلت ن�صبة م�صاهمة القطاع ال�صناعي من الناجت املحلي االإجمايل 

باالأ�صعار اجلارية ما يقارب 24%، حيث جاءت م�صاهمة كل من القطاعات الفرعية على النحو 

التايل: 

ال�صناعات اال�صتخراجية: %2.6.   .1

ال�صناعات التحويلية: %18.2.  .2

الكهرباء واملاء: %3.2.  .3

ب- النمو االقت�صادي وبناء القاعدة ال�صناعية 
متكن االقت�صاد االأردين من حتقيق معدالت منو متفاوتة على مدار العقدين االأخريين، فعند 

النظر اإلى معدالت النمو االقت�صادي جند باأنها تراوحت بني 4-6% باملتو�صط خالل الفرتة 

8% باملتو�صط  2004. وقفزت معدالت النمو اإلى ما يقارب  2000 لغاية عام  املمتدة من عام 

اآخر  مدار  على  املحققة  املعدالت  اأعلى  وهي   ،2008 عام  لغاية   2004 عام  من  الفرتة  خالل 

واال�صطرابات  املالية  االأزمة  تبعات  بفعل  للتباطوؤ  النمو  معدالت  عادت  ثم  ومن  عقدين، 

ال�صيا�صية يف املنطقة، حيث حققت معدالت منو متوا�صعة تراوحت بني 2% و4% خالل الفرتة 

2011-2018. واأظهرت البيانات والتقارير ال�صادرة عن البنك املركزي االأردين، اأن النمو يف 

الناجت املحلي االإجمايل منذ عام 2000 جاء مدفوعًا بنمو قطاع ال�صناعات التحويلية حتديدًا 

واالإن�صاءات وبع�س القطاعات الفرعية يف قطاع اخلدمات كخدمات النقل واملالية والتاأمني.

وجتدر االإ�صارة اإلى اأنه خالل الفرتة 2004-2008، والتي حتققت خاللها اأعلى معدالت النمو 

االقت�صادي، حقق القطاع ال�صناعي خاللها، قفزات نوعية، ما اأ�ص�س له قاعدة اإنتاجية، وكان 

م�صاهمًا بارزًا يف منو االقت�صاد الوطني، حيث حققت ال�صناعة منوًا تراوح بني ما ن�صبته %13 

و7% خالل هذه الفرتة.كما ارتفع حجم االإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي باأكرث من ال�صعف 

لي�صل اإلى حوايل 11.3 مليار دينار خالل عام 2008، مقارنة مع حوايل 5.5 مليار دينار خالل 

2.2 مليار  2004، لينعك�س بذلك على ال�صادرات ال�صناعية، والتي ارتفعت من ما يقارب  عام 

دينار خالل عام 2004 لت�صل اإلى ما يقارب 4.1 مليار دينار خالل عام 2008. ويو�صح ال�صكل 
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رقم )2( ت�صابه وتنا�صق وترية النمو واجتاهه ما بني الناجت املحلي والقطاع ال�صناعي خالل 

الفرتة املمتدة بني عامي 2000 و 2015. 

 ال�صكل )2( معدالت منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي والقطاع ال�صناعي 
خالل الفرتة 2015-2000 )%(

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، بيانات احل�صابات القومية، اأعداد خمتلفة. 

وعند مقارنة واقع احلال للقطاع ال�صناعي االأردين مع م�صتقبل االإنتاج العاملي خا�صًة يف ظل 

دخول العامل مبا ي�صمى »الثورة ال�صناعية الرابعة«، فال بد من االطالع على تقرير »اجلاهزية 

مل�صتقبل االإنتاج 2018« ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي بالتعاون مع �صركة ا�صت�صارات 

االقت�صادي  املنتدى  مبادرة  من  رئي�صيًا  جزءًا  يعد  والذي  كريين(،  تي  )اإيه  العاملية  االإدارة 

العاملي لت�صكيل م�صتقبل االإنتاج، خا�صة مع اكت�صاب الثورة ال�صناعية الرابعة زخمًا متزايدًا. 

اجلغرافية  املناطق  -يف  العامل  حول  بلد   100 وجاهزية  ا�صتعداد  ويقّيم  التقرير  ويقي�س 

من  منها،  اال�صتفادة  ومدى  لالإنتاج  املتغرية  الطبيعة  ال�صتقبال  جميعها-  التنمية  ومراحل 

خالل ر�صده لـ 59 موؤ�صرًا تعرّب عن كلٍّ من حموَري حمركات االإنتاج وهيكل االإنتاج. 

امل�صتقبلية  االإنتاج  نظم  من  املثلى  لال�صتفادة  فقط  بلدًا   25 ا�صتعداد  اإلى  التقرير  ل  وتو�صّ

القيمة  من   %75 من  اأكرث  الدول  هذه  ت�صكل  حيث  اجلذري،  التغيري  مرحلة  اإلى  والدخول 

امل�صافة لل�صناعة العاملية. كما اأكد التقرير اأن الدول التي متتلك قاعدة اإنتاجية اأكرب واأكرث 

تعقيدًا، تكون اأكرث ا�صتعدادًا مل�صتقبل االإنتاج.

 )Nascent Countries( وجاء اأداء االأردن �صمن الدول �صعيفة اجلاهزية مل�صتقبل االإنتاج

املرتبة  يف  حل  حني  يف  االإنتاج،  حمركات  حمور  �صعيد  على  عامليًا   55 املرتبة  يف  حل  حيث 

69 عامليًا على �صعيد حمور هيكل االإنتاج. وبالتايل َيظهر �صعف االأردن الوا�صح على م�صتوى 
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العمل  االأردن  على  اأن  يوؤكد  وهذا  منتجاتها،  تعقيد  وم�صتوى  ل�صناعته  االإنتاجية  القاعدة 

اجلاد وبت�صافر املوؤ�ص�صات واجلهات املعنية جمعيها على تو�صيع قاعدته االإنتاجية وتنويعها 

بفاعلية،  ال�صناعية  ال�صيا�صة  تنفيذ  خالل  من  وذلك  االإنتاج،  مب�صتقبل  اللحاق  اأجل  من 

وتوجيه جهود �صناديق البحث العلمي القائمة وتوحيدها نحو تعزيز االبتكار والتطوير يف 

االأن�شطة ال�شناعية وغريها من النقاط املدرجة �شمن حمور التو�شيات. 

ت- االإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي
2015 )اآخر م�صح متوفر(،  لعام  ال�صناعي  امل�صح  العامة/  االإح�صاءات  بيانات دائرة  بح�صب 

بلغ حجم االإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي حوايل 16.26 مليار دينار خالل عام 2015، م�صجاًل 

حوايل  والبالغة   2014 عام  خالل  امل�صّجلة  القيمة  عن   %0.3 ن�صبته  مبا  طفيفًا  منوًا  بذلك 

القائم  االإنتاج  اأن  اإلى  االإ�صارة  ال�صكل رقم )3(. وجتدر  دينار كما هو مبني يف  مليار   16.21

اال�صتهالك  ن�صبة  �صّكلت  حيث  امل�صافة،  والقيمة  الو�صيط  اال�صتهالك  من  كٍل  جمموع  ي�صكل 

القيمة  �صّكلت  حني  يف  ال�صناعي،  للقطاع  القائم  االإنتاج  اإجمايل  من   %59 حوايل  الو�صيط 

امل�صافة ما يقارب 41% من اإجمايل االإنتاج القائم يف القطاع ال�صناعي. 

ال�صكل رقم )3(: تطور حجم االإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي خالل الفرتة 2010-2015 )مليار دينار(

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، امل�صح ال�صناعي، 2015.
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وعلى م�صتوى القطاعات ال�صناعية الفرعية امل�صاهمة يف قيمة االإنتاج القائم، يبني ال�صكل 

رقم )4( اأن قطاع ال�صناعات التعدينية قد حّل يف املرتبة االأولى كاأكرث القطاعات م�صاهمة 

يف االإنتاج ال�صناعي بن�صبة م�صاهمة بلغت حوايل 25%، اأو ما قيمته حوايل 4.02 مليار دينار، 

تاله قطاع ال�صناعات التموينية والغذائية بن�صبة م�صاهمة بلغت حوايل 22.7%، وما قيمته 

حوايل 3.70 مليار دينار. 

ال�صكل رقم )4(: م�صاهمة القطاعات ال�صناعية الفرعية يف االإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، امل�صح ال�صناعي، 2015. 

ث- العمالة يف القطاع ال�صناعي
بح�صب تقرير حالة العمالة يف املن�صاآت االقت�صادية لعام 2015 ال�صادر عن دائرة االإح�صاءات 

العامة، بلغ حجم العمالة يف القطاع ال�صناعي ما يقارب 234 األف عامل اأو ما ن�صبته %20.7 

 ،%82 الذكور حوايل  ن�صبة  و�صكلت  العام واخلا�س،  القطاعني  العاملني يف  اإجمايل عدد  من 

واالإناث حوايل 18% من اإجمايل العمالة يف القطاع ال�صناعي، ليحتل بذلك القطاع ال�صناعي 

املرتبة الثانية بعد قطاع التعليم من حيث القطاعات االأكرث ت�صغياًل للعاملني بني القطاعات 

اإجمايل  من   %22.4 يقارب  ما  ال�صناعي  القطاع  يف  العاملون  الذكور  وي�صكل  االقت�صادية. 

العاملني الذكور يف االأن�صطة االقت�صادية املختلفة، وتبلغ ح�صة العامالت االإناث يف القطاع 

ال�صناعي حوايل 15.4% من اإجمايل االإناث العامالت. 

24.7% قطاع التعدين22.7% قطاع ال�صناعات الغذائية

4.2% قطاع ال�صناعات الهند�صية والكهربائية

1.4% قطاع االأثاث

14.0% قطاع ال�صناعات االن�صائية

3.6% قطاع البال�صتيك

3.8% قطاع املحيكات

3.8% قطاع التعبئة

14.6% قطاع الكيماوي
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وعلى الرغم من الظروف ال�صعبة التي مير بها االقت�صاد االأردين ب�صكل عام والقطاع ال�صناعي 

على وجه اخل�صو�س، اإال اأن حجم العمالة لديه وا�صل ارتفاعه نتيجة قدرته الكبرية على 

العمالة يف  التايل تطور حجم  ال�صكل  الظروف، ويو�صح  مع  العمل وتكّيفه  ا�صتحداث فر�س 

القطاع ال�صناعي بني عامي 2011 و 2015. 

ال�صكل رقم )5(: تطور حجم العمالة يف القطاع ال�صناعي خالل الفرتة 2011-2015 )باالألف عامل(

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، م�صح اال�صتخدام، 2015. 

وعلى �صعيد توزيع العاملني يف القطاع ال�صناعي بح�صب اجلن�صية، بلغ عدد العاملني االأردنيني 

حوايل  ن�صبته  ما  اأو  واملحيكات(  اجللدية  قطاع  ت�صمل  اأنها  )علمًا  عامل  األف   173 حوايل 

71.4% من اإجمايل عدد العاملني يف القطاع، يليها العمالة االأجنبية من غري العرب مبا ن�صبته 
15.6%، ومن ثم العمالة امل�صرية بن�صبة 9.7%، ثم العمالة ال�صورية بحوايل 1.5%، و%1.3 
ال�صناعات  قطاع  يف  الوافدة  العمالة  معظم  تركزت  حيث  االأخرى،  العربية  العمالة  باقي 

التحويلية-حتديدًا يف قطاع اجللدية واملحيكات- مبا ن�صبته حوايل 99% من اإجمايل حجم 

العمالة الوافدة يف القطاع ال�صناعي. 

الوافدة  للعمالة  اجتذابًا  االأكرث  ُيعّد  التحويلية  ال�صناعات  قطاع  اأن  اإلى  االإ�صارة  وجتدر 

القطاع  يف  الوافدين  العاملني  عدد  بلغ  حيث  االأخرى،  االقت�صادية  القطاعات  مع  مقارنة 

املركبات ذات  واإ�صالح  والتجزئة  يليه قطاع جتارة اجلملة  وافد،  األف عامل   67.8 مايقارب 

خدمات  اأن�صطة  قطاع  الثالثة  املرتبة  يف  وجاء  وافد،  عامل  األف   24 يقارب  مبا  املحركات 

االإقامة والطعام بحوايل 11 األف عامل وافد.
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- توزيع العمالة بح�صب القطاعات ال�صناعية الفرعية

بلغ عدد العاملني يف املن�صاآت ال�صناعية امل�صجلة يف الغرف ال�صناعية الثالث )عمان، الزرقاء، 

اإربد( خالل عام 2017 حوايل 249 األف عامل وعاملة، اأي ما يزيد على ُخم�س القوى العاملة 

األف   45 يقارب  وما  �صناعية،  امل�صنفة  املن�صاآت  يف  عامل  اآالف   204 منها  ي�صتغل  االأردن،  يف 

عامل يف املن�صاآت امل�صنفة من�صاآٍت حرفية. وتتوزع هذه العمالة بح�صب الغرف ال�صناعية على 

النحو التايل: حوايل 159.4 األف عامل يف املن�صاآت امل�صجلة يف غرفة �صناعة عمان، وحوايل 

54.4 األف عامل يف املن�صاآت امل�صجلة يف غرفة �صناعة الزرقاء، وما يقارب 35.5 األف عامل يف 
املن�صاآت امل�صجلة يف غرفة �صناعة اإربد. 

اأكرث  عامل،  األف   67.7 حوايل  به  يعمل  والذي  واملحيكات،  اجللدية  ال�صناعات  قطاع  وُيعّد 

القطاعات ال�صناعية الفرعية توظيفًا للعمال، حيث ي�صتحوذ هذا القطاع على ما يقارب %27 

من اإجمايل عدد العاملني يف القطاع ال�صناعي كما هو مبني يف اجلدول رقم )2(، يليه قطاع 

ال�صناعات التموينية والغذائية الذي ي�صغل حوايل 49.9 األف عامل، م�صتحوذًا على ما ن�صبته 

20% من اإجمايل عدد االأيدي العاملة يف القطاع ال�صناعي. وياأتي يف املرتبة الثالثة من حيث 

عدد العمال، قطاع ال�صناعات الهند�صية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات، الذي يعمل به 

حوايل 45.7 األف عامل، م�صتحوذًا على ما ن�صبته 18.3% من اإجمايل عدد العمال يف القطاع 

ال�صناعي. 

 اجلدول رقم )2(: عدد العمال يف املن�صاآت امل�صجلة يف الغرف ال�صناعية بح�صب القطاعات الفرعية 
لعام 2017

القطاع الفرعي 
عدد العاملني 

جمموع حريف �صناعي 

62,9794,68867,667ال�صناعات اجللدية واملحيكات

10,9022,55613,458التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم املكتبية 

8,7531718,924ال�صناعات العالجية واللوازم الطبية 

ال�صناعات التموينية والغذائية والزراعية والرثوة 
41,4188,51749,935احليوانية 

ال�صناعات الهند�صية والكهربائية وتكنولوجيا 
33,22212,52145,743املعلومات 

9,6137,86417,477ال�صناعات االإن�صائية 
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القطاع الفرعي 
عدد العاملني 

جمموع حريف �صناعي 

8,3671,3289,695ال�صناعات البال�صتيكية واملطاطية

4,3455,80010,145ال�صناعات اخل�صبية واالأثاث

13,4301,52114,951ال�صناعات الكيماوية وم�صتح�صرات التجميل

11,16815211,320ال�صناعات التعدينية

204,19745,118249,315املجموع

امل�صدر: غرفة �صناعة االأردن، 2017. 

- فر�س العمل امل�صتحدثة 

ُيعّد القطاع ال�صناعي االأردين من اأكرب القطاعات املوّلدة لفر�س العمل، ويتفوق على العديد 

القطاع  يف  عمل  فر�صة  خلق  تكلفة  لكون  نظرًا  وذلك  االأخرى،  االقت�صادية  القطاعات  من 

اأقل من مثيالتها يف القطاعات  األف دينار لكل عامل)1(،   3.2 ال�صناعي، والتي تبلغ ما يقارب 

االأخرى، خا�صة يف ظل اأن ما يزيد على 99% من املن�صاآت ال�صناعية �صغرية ومتو�صطة، ف�صاًل 

عن اأن متو�صط عدد العمال يف املن�صاأة ال�صناعية الواحدة يبلغ حوايل 13 عاماًل مقارنة مع 

2.3 عامل يف القطاعات االأخرى.

وبح�صب بيانات دائرة االإح�صاءات العامة/ تقرير م�صح فر�س العمل امل�صتحدثة، ارتفع عدد 

�صايف فر�س العمل امل�صتحدثة من قبل القطاع ال�صناعي خالل الن�صف االأول من عام 2016 

 2,890 اإلى حوايل  لي�صل عددها   2015 من عام  االأول  الن�صف  مع  مقارنة   %2.2 ن�صبته  مبا 

فر�صة، حيث جاءت نتيجة ا�صتحداث القطاع ال�صناعي ملا يقارب 4,598 وظيفة جديدة، يف 

حني بلغ عدد الوظائف املفقودة ملن تركوا وظائفهم حوايل 1,707 وظائف. وجتدر االإ�صارة 

اإلى اأن القطاع ال�صناعي حافظ على مدار العقد املا�صي على ح�صته من اإجمايل فر�س العمل 

ما  ال�صناعي  القطاع  العمل من قبل  ال�صنوي ال�صتحداث فر�س  املعدل  بلغ  امل�صتحدثة، حيث 

جل  على  بذلك  متفوقًا  االإجمالية،  امل�صتحدثة  العمل  فر�س  اإجمايل  من   %14.2 يقارب 

)1(  متثل حجم تكوين راأ�س املال الثابت االإجمايل للقطاع ال�صناعي مق�صومًا على عدد العمال يف القطاع ال�صناعي.
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القطاعات االقت�صادية الكربى، والتي من اأبرزها؛ قطاعا التعليم وال�صحة، وقطاع املعلومات 

واالت�صاالت، وقطاع اأن�صطة املالية والتاأمني، وقطاع املطاعم والفنادق، وقطاع االإن�صاءات. 

ويو�صح ال�صكل رقم )6( تطور حجم فر�س العمل امل�صتحدثة من القطاع ال�صناعي وح�صتها من 

االإجمايل، ولكن يجدر التنويه اإلى اأن انخفا�س عدد فر�س العمل امل�صتحدثة من قبل القطاع 

ال�صناعي جاء م�صاحبًا ال�صتمرار انخفا�س �صايف فر�س العمل امل�صتحدثة من قبل االقت�صاد 

االإقليمية  االأحداث  تبعات  جراء  االقت�صادي،  النمو  معدالت  برتاجع  مدفوعًا  االأردين، 

على  والتاأثري  ال�صادرات  تراجع  وبالتايل  احلدود،  اإغالق  اإلى  اأدت  والتي  باالأردن  املحيطة 

اإنتاجية القطاع ال�صناعي، ما اأدى اإلى خف�س الطلب على الوظائف ب�صكل عام. 

 ال�صكل رقم )6(: تطور عدد �صايف فر�س العمل امل�صتحدثة من قبل القطاع ال�صناعي 
وح�صتها من االإجمايل 

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، تقرير فر�س العمل امل�صتحدثة، اأعداد خمتلفة.

قطاع  يف  اجلدد  امل�صتخدمني  غالبية  تركزت  فقد  اخلا�س،  القطاع  من�صاآت  �صعيد  وعلى 

ال�صناعات التحويلية با�صتحواذه على ما يقارب 40% من اإجمايل فر�س العمل امل�صتحدثة من 

قبل القطاع اخلا�س، وكل هذه املوؤ�صرات توؤكد على االإمكانيات الهائلة لل�صناعة االأردنية يف 

ا�صتحداث فر�س العمل لل�صباب االأردين وخف�س معدالت البطالة. 
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ج- اال�صتثمار يف القطاع ال�صناعي
ُتعّد اال�صتثمارات االأجنبية اإحدى اأهم الركائز االأ�صا�صية لتحقيق النمو امل�صتدام يف العامل، 

وخا�صة يف الدول النامية، من خالل اأهميتها وقدرتها على توفري فر�س العمل، وزيادة م�صتوى 

االحتياطات االأجنبية، ورفد ميزان املدفوعات بالعمالت االأجنبية، ف�صاًل عن قدرتها على 

ودعم  ال�صادرات  زيادة  على  يعمل  ما  التناف�صية،  قدرتها  وزيادة  املحلية  املنتجات  تطوير 

امليزان التجاري للدولة.

اال�صتثمارات  جلذب  املالئمة  البيئة  توفري  على  عملت  التي  الدول  اأوائل  من  االأردن  وكان 

واعدادها، نظرًا الأهميتها الكبرية خا�صة يف بلد ال يزخر باملوارد الطبيعية على عك�س بع�س 

دول اجلوار، ما دفع احلكومة وبتوجيهات ملكية اإلى اإيالء اأهمية كبرية جلذب اال�صتثمارات 

االأجنبية، وحت�صني البيئة الت�صريعية اخلا�صة بذلك.

وُيعّد القطاع ال�صناعي اأبرز القطاعات االقت�صادية جذبًا لال�صتثمار االأجنبي، حيث ي�صتحوذ 

على جل اال�صتثمارات امل�صتفيدة من قانون ت�صجيع اال�صتثمار �صواء املحلية منها اأو االأجنبية 

املتدفقة اإلى االأردن. ويعك�س هذا االهتمام باال�صتثمار يف القطاع ال�صناعي، امليزات التناف�صية 

ال�صناعية  املناطق  داخل  املمنوحة  اال�صتثمارية  احلوافز  من  �صواء  القطاع،  بها  يتمتع  التي 

االتفاقيات  جراء  جغرافيًا  واملتنوعة  الكبرية  الت�صديرية  القدرات  من  اأو  والتنموية، 

التجارية التي وقعها االأردن وعملت على زيادة حجم �صوقه وموقعه املميز. 

اإجمايل  من   %69 يقارب  ما  على  ال�صناعي  القطاع  ا�صتحوذ  اال�صتثمار،  هيئة  اأرقام  وبح�صب 

حجم  و�صل  حيث  املا�صية،  االأعوام  خالل  �صنوي  كمعدل  واالأجنبية  املحلية  اال�صتثمارات 

 ،2016 1,268.5 مليون دينار خالل عام  اال�صتثمار يف القطاع ب�صقيه املحلي واالأجنبي حوايل 

لُت�صّكل هذه اال�صتثمارات املتدفقة   ،2015 2,739.8 مليون دينار خالل عام  مقارنة مع حوايل 

للقطاع ال�صناعي ما ن�صبته 84% من جمموع اال�صتثمارات امل�صتفيدة من قانون اال�صتثمار، والتي 

بلغت حوايل 1,518.9 مليون دينار خالل عام 2016، كما هو مبني يف اجلدول رقم )3(. 

وجتدر االإ�صارة اإلى اأن حجم اال�صتثمارات ال�صناعية املحلية قد بلغ حوايل 510 ماليني دينار 

نف�صه، يف  العام  املحلية خالل  اإجمايل اال�صتثمارات  69% من  ن�صبته  ما  اأو   2016 خالل عام 

ن�صبته  ما  اأو  دينار  مليون   758.3 حوايل  االأجنبية  ال�صناعية  اال�صتثمارات  حجم  بلغ  حني 

القطاع  اأن  يوؤكد  2016، وهذا  امل�صجلة خالل عام  االأجنبية  اال�صتثمارات  اإجمايل  98% من 

ال�صناعي هو اجلاذب االأبرز لال�صتثمار االأجنبي. 
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اجلدول رقم )3(: اال�صتثمارات امل�صتفيدة من قانون اال�صتثمار خالل الفرتة 2016-2012

20122013201420152016)مليون دينار(

اإجمايل اال�صتثمارات امل�صتفيدة من 
1,6141,9271,146.13,116.21,518.9قانون اال�صتثمار

1,2701,122406.72,739.81,268.5املوجه منها للقطاع ال�صناعي

ن�صبة املوجه للقطاع ال�صناعي من 
%84%87%36%58%79اإجمايل اال�صتثمارات

ن�صبة املوجه للقطاعات االأخرى اإلى 
%16%13%64%42%21اإجمايل اال�صتثمارات

امل�صدر: هيئة اال�صتثمار، 2016. 

وما يوؤكد على ذلك اأي�صًا، ما اأ�صار اإليه تقرير مناخ اال�صتثمار يف الدول العربية ال�صادر عن 

ال�صناعي على  القطاع  ا�صتحواذ  ال�صادرات، من  ل�صمان اال�صتثمار وائتمان  العربية  املوؤ�ص�صة 

ما يقارب 86% من اإجمايل اال�صتثمارات اجلديدة الواردة اإلى االأردن منذ بداية عام 2011 

ولغاية �صهر كانون االأول من عام 2015 كما هو مبني يف ال�صكل رقم )7(، تاله قطاع العقارات 

با�صتحواذه على ما ن�صبته 6.5% منها، وحل بعده قطاع اخلدمات املالية با�صتحواذه على ما 

ن�صبته 2.6% منها. 

ال�صكل رقم )7(: التوزيع الن�صبي لال�صتثمارات االأجنبية الواردة اإلى االأردن من بداية 2011 ولغاية 
كانون االأول 2015

امل�صدر: املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات، تقرير اال�صتثمار االأجنبي يف الدول العربية، 2016.
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ح- ال�صادرات ال�صناعية
لعل  والتحديات،  امل�صاكل  من  العديد  من  االأخرية  ال�صنوات  خالل  االأردنية  ال�صادرات  عانت 

اأبرزها اإغالق احلدود الربية مع كل من العراق و�صوريا اللتني تعدان �صوقني جاذبتني ومعربين 

اإلى  ال�صادرات  العربية. وت�صكل  الدول  اإلى  الوطنية  ال�صادرات  الثلث من  ملا يناهز  رئي�صيني 

ال�صلعي  التنوع  قلة  من  الوطنية  ال�صادرات  وتعاين  الوطنية.  ال�صادرات  ُخم�س  العامل  دول 

واجلغرايف، فعلى الرغم من و�صولها اإلى ما يقارب 140 �صوقًا حول العامل، اإال اأن 14 دولة فقط 

ا�صتحوذت خالل عام 2017 على ما يقارب 80% من ال�صادرات الوطنية، وهذا ما ينطبق على 

التوزيع ال�صلعي، اإذ ا�صتحوذت �صادرات ما يقارب 15 �صنفًا على ما 80% من ال�صادرات الوطنية 

2017، االأمر الذي يعني الرتكيز ال�صلعي واجلغرايف لل�صادرات ما يجعلها عر�صة  خالل عام 

للتقلبات. 

هي  كونها  ال�صناعية  ال�صادرات  عن  باحلديث  الوطنية  ال�صادرات  عن  احلديث  ويرتبط 

على  يزيد  ما  على  ت�صتحوذ  حيث  الوطنية،  لل�صادرات  الرئي�صي  واملكون  واجلوهر  االأ�صا�س 

خالل  ال�صناعية  ال�صادرات  حققت  العامة،  االإح�صاءات  دائرة  بيانات  وبح�صب  منها.   %90

عام 2017 منوًا ن�صبته 2% لي�صل حجمها اإلى ما يقارب 4.01 مليار دينار مقارنة بحوايل 3.99 

مليار خالل عام 2016، بذلك اأ�صهم منو ال�صادرات ال�صناعية يف منو ال�صادرات الوطنية مبا 

يقارب 1.1% خالل عام 2017. 

ال�صكل رقم )8(: تطور ال�صادرات ال�صناعية خالل االأعوام 2011-2017 )مليار دينار(

امل�صدر: البنك املركزي، البيانات االإح�صائية ال�صهرية، 2018. 
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 2015 عام  بعد  ما  ال�صناعية  ال�صادرات  حلجم  الكبري  االنخفا�س   )7( رقم  ال�صكل  ويو�صح 

مدفوعة باإغالقات احلدود الربية مع كل من العراق و�صوريا، على اأمل اأن يتح�صن الو�صع خالل 

عام 2018 بعد اإعادة فتح معرب طريبيل احلدودي مع العراق، وموافقة اجلانب العراقي على 

اإلى ال�صوق العراقية، ما يعزز زيادة  اأردنية من الر�صوم اجلمركية املوردة  540 �صلعة  اإعفاء 

حجم ال�صادرات االأردنية اإلى ال�صوق العراقية، والتعاون االقت�صادي بني البلدين باالإ�صافة 

اإلى �صرورة العمل على حث اجلهات املعنية الر�صمية بالتعاون مع القطاع اخلا�س لفتح اأ�صواق 

جديدة غري تقليدية كدول �صرق اآ�صيا االآخذة بالنمو والتطور امل�صتمر، ودول �صرق اإفريقيا، 

اإلى ا�صتغالل اتفاقية تب�صيط قواعد املن�صاأ لتح�صني قيمة  وخا�صة ال�صوق الكينية، اإ�صافة 

ال�صادرات االأردنية املوجهة اإلى ال�صوق االأوروبية.

- التوزيع اجلغرايف لل�صادرات بح�صب التكتالت االقت�صادية. 
تراجعت قيمة ال�صادرات االأردنية اإلى دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى بح�صب ما 

هو مبني يف اجلدول رقم )4( مبا ن�صبته 3.3%، اأو ما مقداره 71 مليون دينار عام 2017، حيث 

اإلى ال�صعودية، واأدى  جاء هذا االنخفا�س ب�صكل رئي�صي نتيجة النخفا�س حجم ال�صادرات 

ذلك اإلى انخفا�س ح�صة الدول العربية من اإجمايل ال�صادرات الوطنية من ما ن�صبته %48.7 

ال�صادرات  ارتفعت  2017، يف حني  46.2% خالل عام  ن�صبته  ما  اإلى  لت�صل   2016 خالل عام 

مقداره  ما  اأو   ،%6.9 يقارب  مبا  اأمريكا  ل�صمال  احلرة  التجارة  اتفاقية  دول  اإلى  الوطنية 

اإلى �صوق الواليات املتحدة لت�صل بذلك  75 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع حجم ال�صادرات 

ح�صتها من اإجمايل ال�صادرات الوطنية، كما هو مبني يف ال�صكل رقم )9( اإلى ما يقارب %25.9 

خالل عام 2017 مقارنة مع حوايل 24.7% خالل عام 2016. 

اجلدول رقم )4(: تطور حجم ال�صادرات الوطنية بح�صب اأبرز التكتالت االقت�صادية

معدل التغري %20162017باملليون دينار

-2,139.22,068.63.3منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

1,085.31,160.06.9اتفاقية التجارة احلرة ل�صمال اأمريكا

785.0809.53.1الدول االآ�صيوية غري العربية

116.9124.56.5دول االحتاد االأوروبي

270.0311.615.4اأخرى

امل�صدر: البنك املركزي، البيانات االإح�صائية، قطاع التجارة اخلارجية، 2017. 
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ال�صكل رقم )9(: التوزيع الن�صبي لل�صادرات االأردنية بح�صب التكتالت االقت�صادية خالل عام 2017

امل�صدر: البنك املركزي، البيانات االإح�صائية، قطاع التجارة اخلارجية، 2017. 

وجتدر االإ�صارة يف هذا املقام اإلى اأن ال�صادرات االأردنية و�صلت اإلى ما يقارب 140 دولة حول 

دولة   14 حوايل  ا�صتحوذت  حيث  حمددة،  دول  يف  ترتكز  اأنها  اإال   ،2017 عام  خالل  العامل 

ا�صتغالل  اإلى  االأردن  يعني حاجة  ما  االأردنية،  ال�صادرات  من   %80 يزيد على  ما  فقط على 

و�صوله اإلى االأ�صواق االأخرى وتكثيف اجلهود لو�صول املزيد من ال�صادرات الوطنية اإلى هذه 

االأ�صواق ذات الوزن الن�صبي االأقل، ولعل اأبرز هذه االأ�صواق هي دول �صرق اإفريقيا، والتي بداأ 

االأردن برتكيز جهوده واإلقاء ال�صوء عليها موؤخرًا ما بعد اأزمة اإغالق احلدود الربية وت�صرر 

ال�صادرات الوطنية جراء اإغالق االأ�صواق التقليدية. 

عدد  تنظيم  على  االأردن  �صناعة  غرفة  مع  بالتعاون  االأردنية  اال�صتثمار  هيئة  عملت  فقد 

اإلى كل من كينيا وجيبوتي واإثيوبيا وتنزانيا، ملا متثله هذه  من البعثات التجارية االأردنية 

االأ�صواق من فر�س حقيقية حتمل يف طياتها �صوقًا ا�صتهالكية جلل املنتجات االأردنية، وتقع 

يف موقع اإ�صرتاتيجي كمعرب لدول الكومي�صا واإفريقيا الو�صطى واجلنوبية، والتي تعك�س وجود 

يف  جميعها  ال�صناعية  واملنتجات  للقطاعات  االأردنية  للمنتجات  تناف�صية  ت�صديرية  مزايا 

هذه االأ�صواق، على اأمل اأن تتح�صن ال�صادرات الوطنية اإلى هذه االأ�صواق يف امل�صتقبل القريب. 

25.9% دول اإتفاقية التجارة 
احلرة ل�صمال اأمريكا

18.1% الدول االآ�صيوية غري العربية

2.8% دول االحتاد االأوروبي

7.0% باقي التكتالت االقت�صادي 
منها املنطقة احلرة

46.2% دول منطقة التجارة احلرة العربية
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- الرتكيب ال�صلعي لل�صادرات الوطنية
حيث   ،2017 عام  خالل  الوطنية  ال�صادرات  قائمة  وم�صنوعاتها  االألب�صة  منتجات  ت�صدرت 

23.5% من اإجمايل ال�صادرات  اأو ما ن�صبته  1,055 مليون دينار،  بلغ حجم �صادراتها حوايل 

الوطنية. وجتدر االإ�صارة اإلى اأن �صادرات االألب�صة قد �صّجلت ارتفاعًا مبا ن�صبته 10.8% خالل 

عام 2017 اأو ما مقداره 103 ماليني دينار مقارنة مع عام 2016، وُتعّد بذلك امل�صاهم االأبرز يف 

ارتفاع ال�صادرات الوطنية. ويعود ال�صبب يف هذا التح�صن امل�صتمر يف ال�صادرات االأردنية اإلى 

ال�صوق االأمريكية نتيجة التفاقية التجارة احلرة بني االأردن والواليات املتحدة االأمريكية 

.)QIZ( والتي انبثق عنها اإن�صاء املناطق ال�صناعية املوؤهلة

مليون   446.9 حوايل  بلغت  بقيمة  الثانية  املرتبة  يف  ال�صيدلة  حم�صرات  منتجات  وجاءت 

حجم  انخفا�س  من  الرغم  على  الوطنية،  ال�صادرات  اإجمايل  من   %10 ن�صبته  ما  اأو  دينار، 

�صادراتها مبا ن�صبته 4.4%، اأو ما مقداره 21 مليون دينار. وحلت يف املرتبة الثالثة �صادرات 

منتجات البوتا�س اخلام متقدمة على ح�صاب �صادرات منتجات الفو�صفات مدفوعة بارتفاع 

حجم �صادراتها مبا يقارب 31 مليون دينار لت�صل اإلى حوايل 333 مليون دينار، اأو ما ن�صبته 

اإلى  الفو�صفات  منتجات  �صادرات  تراجعت  حني  يف  الوطنية،  ال�صادرات  اإجمايل  من   %7.4
املرتبة الرابعة مبا مقداره 64 مليون دينار لي�صل حجم �صادراتها حوايل 267 مليون دينار، 

اأو ما ن�صبته 6% من اإجمايل ال�صادرات الوطنية. ويو�صح ال�صكل رقم )10( التوزيع الن�صبي 

لل�صادرات ال�صناعية بح�صب القطاعات ال�صناعية الفرعية من واقع �صهادات املن�صاأ ال�صادرة 

عن الغرف ال�صناعية املحلية يف اململكة. 

2.9% قطاع ال�صناعات الن�صائية

16.3% قطاع التعدين
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 ال�صكل رقم )10(: التوزيع الن�صبي لل�صادرات ال�صناعية بح�صب القطاعات ال�صناعية الفرعية
 خالل عام 2017

امل�صدر: غرفة �صناعة االأردن، 2017. 

- اأثر االأزمات االإقليمية على ال�صادرات ال�صناعية
يف  اجليو�صيا�صية  االأحداث  جراء  ت�صررت  التي  القطاعات  مقدمة  يف  ال�صناعة  قطاع  ُيعّد 

املنطقة العربية املحيطة، وخا�صة بعد اإغالق احلدود الربية التي تربط االأردن مع كل من 

العراق و�صوريا، حيث اأُغلق معرب طريبيل احلدودي مع العراق خالل عام 2015، ما اأدى اإلى 

اإلى العراق ب�صكل �صبه كامل؛ با�صتثناء ال�صادرات التي متر عرب  توقف ال�صادرات االأردنية 

البحر. وكانت القن�صلية العراقية يف عّمان، قد توقفت نهائيًا عن ت�صديق فواتري الت�صدير 

املتجهة اإلى العراق عن طريق معرب طريبيل الأ�صباب اأمنية، ابتداء من تاريخ 13 متوز 2015، 

االأمر الذي اأدى اإلى وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريًا، واإغالق احلدود 

ر�صميًا وخ�صارة ما يزيد على ثلث �صادرات االأردن اإلى الدول العربية، والتي كانت تتجه اإلى 

ال�صوق العراقية.

احلرة  املنطقة  واأُغلقت   ،2015 عام  خالل  اأُغلق  فقد  �صوريا،  مع  احلدودي  جابر  معرب  اأما 

البلدين.  بني  التجاري  للتبادل  ومهمًا  حيويًا  �صريانًا  ُتعّد  كانت  والتي  ال�صورية،  االأردنية 

و�صاهم ذلك يف انقطاع جتارة الرتانزيت واإعادة الت�صدير بني البلدين ودول اجلوار، وخا�صة 

لبنان وتركيا وبع�س الدول االأوروبية. وتكمن اأبرز االأ�صباب التي اأدت اإلى تراجع ال�صادرات 

11.4% قطاع ال�صناعات العالجية واللوازم الطبية
15.4% قطاع ال�صناعات الكيماوية 
وم�صتح�صرات التجميل

9.9% قطاع ال�صناعات الهند�صية 
وتكنولوجيا املعلومات

2.9% قطاع ال�صناعات الن�صائية

16.3% قطاع التعدين

2.3% قطاع البال�صتيكية واملطاطية

22.5% قطاع ال�صناعات اجللدية واملحيكات

0.7% قطاع ال�صناعات اخل�صبية واالأثاث
6.2% قطاع �صناعة التعبئة والتغليف
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وتاأثر االأردن من هذه االأزمات ب�صكل وا�صح، يف �صعف التوجه امل�صبق نحو اأ�صواق غري تقليدية 

واعتماد ال�صادرات الوطنية الوا�صح منذ �صنوات على اأ�صواق حمددة تربز يف الدول العربية 

والواليات املتحدة وبع�س دول اآ�صيا. 

ويو�صح اجلدول رقم )5( تطور ال�صادرات الوطنية اإلى كل من �صوريا والعراق خالل ال�صنوات 

ال�صت املا�صية، حيث انخف�صت ال�صادرات الوطنية اإلى العراق مبا يزيد على 40% خالل عام 

االأول  الن�صف  خالل  العراق  اإلى  الوطنية  ال�صادرات  بلغت  فقد  املعرب،  اإغالق  بعد  ما   2015

من عام 2015 ما يقارب 300 مليون دينار، يف حني بلغت خالل الن�صف الثاين من العام نف�صه 

193 مليون دينار فقط، وانخف�صت جراء هذه التطورات االأهمية الن�صبية لل�صوق  ما يقارب 

اإلى  2013 لت�صل  18.4% خالل عام  ال�صادرات الوطنية من ما يقارب  اإجمايل  العراقية من 

8.2% فقط خالل عام 2017. 

كما انخف�صت ال�صادرات الوطنية اإلى �صوريا باأكرث من 64% خالل عام 2016 ما بعد اإغالق 

اأ�صهر  اإلى �صوريا خالل الثالثة  2015، حيث بلغت ال�صادرات الوطنية  املعرب مقارنة مع عام 

االأولى من عام 2015 )قبل االإغالق( ما يقارب 44.3 مليون دينار، يف حني بلغت قيمة ال�صادرات 

دينار.  مليون   40.4 يقارب  ما  االإغالق(  )بعد  نف�صه  العام  من  املتبقية  اأ�صهر  الت�صعة  خالل 

ال�صادرات  اإجمايل  من  ال�صورية  لل�صوق  الن�صبية  االأهمية  انخف�صت  التطورات  هذه  وجراء 

الوطنية من ما يقارب 3% خالل عام 2012 لت�صل اإلى 0.7% فقط خالل عام 2017. 

 اجلدول رقم )5(: تطور حجم ال�صادرات الوطنية اإلى كل من �صوريا والعراق 
خالل ال�صنوات 2017-2012

201220132014201520162017مليون دينار

اإجمايل ال�صادرات 
الوطنية

4,749.64,805.25,163.04,797.64,396.54,474.2

716.4883.1828.7493.2333365.4العراق

10.4-32.5-40.5-0.223.36.2ن�صبة النمو )%(

15.118.416.110.37.68.2الن�صبة من املجموع )%(

140.995.9142.284.829.931.2�صوريا

4.4-64.7-48.340.4-31.9-22.3ن�صبة النمو )%(

2.972.002.751.770.680.7الن�صبة من املجموع )%(

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، قطاع التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.
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خ- العالقات الت�صابكية للقطاع ال�صناعي
ميتاز القطاع ال�صناعي بت�صابكه الكبري مع القطاعات االقت�صادية، ملا له من ارتباطات اأمامية 

وخلفية بالعديد منها، وم�صاهمته يف حتريكها ب�صكل غري مبا�صر. ويو�صح ال�صكل رقم )11( 

اأثره  اإلى  اأبرز القطاعات االقت�صادية، باالإ�صافة  ال�صناعي مع  للقطاع  الت�صابكية  العالقات 

االقت�صادي واالجتماعي.

والتاأمني،  النقل،  بقطاعات  ال�صناعي  القطاع  معها  يرتبط  التي  القطاعات  اأبرز  وتتمثل 

والتجارة، والزراعة، حيث ت�صاهم هذه االرتباطات يف رفع ن�صبه م�صاهمته يف الناجت املحلي 

الكبرية  40% ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر، ما يدلل على االأهمية االقت�صادية  اإلى  االإجمايل 

لل�صناعة االأردنية، فعلى �صبيل املثال يرتبط قطاع النقل مع ال�صناعة االأردنية ب�صكل كبري 

اإلى  باالإ�صافة  واإليها،  ال�صناعية  املن�صاآت  من  ال�صناعية  واملنتجات  للب�صائع  نقله  خالل  من 

املعابر احلدودية ودول العامل، ولعل ما يوؤكد على ارتباط القطاعني ب�شكل كبري ت�شرر قطاع 

النقل جراء اإغالقات احلدود مع كل من �صوريا والعراق مدفوعة بتوقف حركة ال�صادرات 

ال�صناعية اإليها، اذ اإن هنالك قرابة 4500 �صاحنة اأردنية مل تعد قادرة على دخول االأرا�صي 

ال�صورية، وما يقارب 2500 �صاحنة اأردنية مل تعد قادرة على دخول االأرا�صي العراقية. وهذا 

الرتابط بني القطاعني يت�صابه مع ترابطه مع باقي القطاعات مع تنوع طبيعة هذا الرتابط. 

ال�صكل رقم )11(: العالقات الت�صابكية واالأثر االقت�صادي واالجتماعي للقطاع ال�صناعي

امل�صدر: اإعداد فريق البحث.

القطاع 
ال�صناعي

القطاع املايل 
وامل�صريف

24٪ من 
الناجت املحلي 

االإجمايل

10٪ من اإجمايل 
ال�صادرات 

الوطنية

25٪ من حجم 
اال�صتهالك 

املحلي

20٪ من اإجمايل 
القوى العاملة

يعيل ما يقارب 
1.25 مليون 

مواطن

يرقد االحتياطي 
االأجنبي 9 مليار 

دوالر �صنويًا

65٪ من اإجمايل 
اال�صتثمارات 

االأجنبية املتدفقة

القطاع 
التجاري

قطاع 
ال�صياحة 
العالجية

القطاع 
الزراعي

القطاع 
املنزيل

قطاع النقل
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د- هياكل التكاليف يف القطاع ال�صناعي
م�صتلزمات  من  االإنتاجية  العملية  ا�صتخدامه خالل  يتم  ما  باأنه  الو�صيط  اال�صتهالك  ف  ُيعرَّ

ما  الو�صيط  �صّكل اال�صتهالك  النهائية. فقد  املنتج ب�صورته  و�صلع و�صيطة حتى يخرج  اإنتاج 

يقارب 59% من اإجمايل حجم االإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي خالل عام 2015 لي�صل حجمه 

اإجمايل اال�صتهالك �صمن  86.1% من  9.56 مليار دينار، حيث تركز ما ن�صبته  اإلى ما يقارب 

بند املواد االأولية، يليه بند الوقود واملحروقات بن�صبة 7.3%، يف حني جاء توزع اال�صتهالك 

الو�صيط املتبقي كما هو مبني يف ال�صكل رقم )12(. 

ال�صكل رقم )12(: التوزيع الن�صبي لال�صتهالك الو�صيط خالل عام 2015

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، امل�صح ال�صناعي، 2015. 

وبالنظر اإلى ال�صكل رقم )12( يظهر اأن الطاقة باأ�صكالها من كهرباء ووقود وحمروقات ت�صكل 

اأحد اأبرز مدخالت االإنتاج يف القطاع، وت�صكل تكاليفها اأهمية ن�صبية كبرية لتكاليف االإنتاج 

الطاقة  اأ�صعار  م�صتوى  على  كبرية  تقلبات  من  املا�صية  ال�صنوات  حملته  ملا  ونظرًا  ال�صناعي. 

ب�صكل عام والكهرباء ب�صكل خا�س، فقد اأ�صبحت هاج�صًا وحتديًا كبريًا لل�صناعة املحلية، وما 

اأن  العامة،  االإح�صاءات  دائرة  عن  ال�صادرة  ال�صناعية  امل�صوح  اإلى  ا�صتنادًا  ذلك  على  يوؤكد 

قيمة الطاقة امل�صتخدمة يف االإنتاج ال�صناعي قد �صّجلت تزايدًا م�صتمرًا، وت�صاعف حجمها 

كثريًا خالل االأعوام ال�صابقة اإلى اأن و�صلت اإلى ما يقارب مليار دينار خالل عام 2015، مقارنة 

مع ما يقارب 500 مليون دينار فقط خالل عام 2009، ناهيك عن اأن رفع ال�صريبة على املواد 
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االأولية التي تدخل يف ال�صناعات االأولية اإلى 16% خالل الفرتة املن�صرمة، قد �صاهم ب�صكل 

مبا�صر يف رفع التكاليف االإنتاجية لل�صناعة الوطنية. 

وُيعّد القطاع ال�صناعي ثالث اأكرب قطاع ا�صتهالكًا للطاقة باأ�صكالها كافة بعد كل من قطاعي 

النقل واملنازل بن�صبة ا�صتهالك بلغت 16.6% من اإجمايل الطاقة امل�صتخدمة يف االأردن خالل 

للطاقة  ا�صتهالكًا  االقت�صادية  القطاعات  اأكرب  ثاين  ال�صناعي  القطاع  يعد  كما   .2016 عام 

يف  الكهربائية  الطاقة  ا�صتهالك  اإجمايل  من   %23.6 يقارب  ما  ا�صتهلك  حيث  الكهربائية، 

للطاقة  ال�صتهالك  القطاعي  التوزيع   )13( رقم  ال�صكل  ويبني   .2016 عام  خالل  اململكة 

الكهربائية خالل عام 2016.

ال�صكل رقم )13(: التوزيع القطاعي ال�صتهالك الطاقة الكهربائية خالل عام 2016

امل�صدر: وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، 2017.

اأن الطاقة باأ�صكالها والكهرباء ب�صكل خا�س، ُتعّد عن�صرًا مهمًا من مدخالت  وهذا يدل على 

ومبا�صرة  ب�صورة كبرية  ينعك�س  اأ�صعارها  ارتفاع  اأن  يعني  ما  ال�صناعة،  الرئي�صية يف  االإنتاج 

املنتجات  قدرة  ي�صّعب  ما  امل�صّنعة،  للمنتجات  النهائية  االأ�صعار  وعلى  االإنتاج  تكاليف  على 

االأردنية على املناف�صة مع املنتجات امل�صتوردة. 

القطاع  اإنتاج  يف  امل�صتخدمة  الكهرباء  قيمة  ارتفعت  فقد  ال�صناعي،  امل�صح  اأرقام  وبح�صب 

ال�صناعي مبا يقارب 50 مليون دينار خالل عام 2015 مقارنة بعام 2014، لت�صل اإلى حوايل 
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223 مليون دينار، ويظهر بذلك جليًا اأثر رفع اأ�صعار الكهرباء مع بداية عام 2015 مبا ن�صبته 

15%، وخف�صها اإلى ما ن�صبته 7.5% بعد ممار�شة ال�شغوط التي مار�شتها غرف ال�شناعة.

القطاع  قبل  من  ا�صتهالكًا  الطاقة  اأنواع  اأكرث  ت�صكل  الكهربائية  الطاقة  اأن  ذلك  يوؤكد  كما 

ال�صناعي. ويبني ال�صكل رقم )14( اأن ال�صناعة ا�صتهلكت ما يقارب 31% من اإجمايل الطاقة 

امل�صتهلكة خالل عام 2016، تالها الفحم احلجري با�صتحواذه على ما ن�صبته 18.9%. وتتوزع 

وفحم  الوقود  وزيت  والديزل  البرتويل  الفحم  على  الطاقة  من  ال�صناعة  ا�صتهالكات  باقي 

جلانيت والغاز ال�صائل. 

ال�صكل رقم )14( : التوزيع الن�صبي الأ�صكال الطاقة امل�صتخدمة من قبل ال�صناعة خالل عام 2016

امل�صدر: وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، 2017.

الكهربائية  الطاقة  الفرعية من  ال�صناعية  القطاعات  ا�صتهالك  اأن  اإلى  االإ�صارة  لكن جتدر 

يختلف من قطاع اإلى اآخر، وُيعزى ذلك الختالف طبيعة العملية االإنتاجية ون�صبة ا�صتخدام 

الطاقة الكهربائية من جممل م�صتلزمات االإنتاج مع ا�صتثناء املواد اخلام، حيث يعترب قطاع 

ال�صناعات البال�صتيكية واملطاطية اأكرب القطاعات ال�صناعية ا�صتهالكًا للطاقة الكهربائية، 

ال�صناعات  ياأتي بعده قطاع  الطاقة،  80% من احتياجاته ملختلف م�صادر  اأكرث من  اإذ متثل 

70% من اإجمايل احتياجاته  الن�صيجية واملحيكات والذي تقارب ن�صبة ا�صتهالكه للكهرباء 

ملختلف م�صادر الطاقة. 
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-20 وباملجمل، فاإن الطاقة الكهربائية ملختلف القطاعات ال�صناعية ترتاوح ن�صبتها ما بني 

العملية  نوع  اعتمادًا على  املختلفة  للقطاعات  امل�صتخدمة  الطاقة  اإجمايل م�صادر  من   %80

االإنتاجية امل�صتخدمة يف كل قطاع فرعي.

ال�صرائب على القطاع ال�صناعي

بلغ حجم ال�صرائب على االإنتاج املدفوعة من ِقبل القطاع ال�صناعي خالل عام 2015 حوايل 

1,334 مليون دينار، لت�صكل بذلك ال�صرائب على االإنتاج ما ن�صبته 8.2% من اإجمايل االإنتاج 

اإنتاج، يدفع القطاع ال�صناعي ثمانية قرو�س  اأن على كل دينار  اأي  القائم للقطاع ال�صناعي، 

�صرائب.

ويبني ال�صكل رقم )15( اأن ما ن�صبته 97% من اإجمايل ال�صرائب املدفوعة من القطاع ال�صناعي 

ترتكز �صمن بند �صريبة املبيعات بقيمة بلغت 1.29 مليار دينار خالل عام 2015، يف حني مت 

دفع ما قيمته 13.11 مليون دينار كر�صوم رخ�س، وما قيمته 8.67 مليون دينار كر�صوم اإقامة 

وتراخي�س عمل. ويو�صح ال�صكل رقم )15( التوزيع الن�صبي بح�صب نوع ال�صرائب املدفوعة من 

قبل القطاع خالل عام 2015، االأمر الذي يوؤدي يف حالة رفع ال�صرائب من قبل احلكومة اإلى 

زيادة التكاليف االإنتاجية لل�صناعات االأردنية، ما يزيد يف اأ�صعارها النهائية على امل�صتهلك من 

جانب، وي�صعف قدرتها على املناف�صة من اجلانب االآخر.

ال�صكل رقم )15(: التوزيع الن�صبي لل�صرائب املدفوعة من قبل القطاع ال�صناعي عام 2015

امل�صدر: دائرة االإح�صاءات العامة، امل�صح ال�صناعي، 2015. 
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ذ- االتفاقيات التجارية
ت�صتمد ال�صيا�صة التجارية اخلارجية االأردنية اإطارها العام من فل�صفة االنفتاح االقت�صادي 

على العامل واالإيجابية يف التعامل مع ال�صركاء التجاريني، والتي تقوم على اأ�ص�س من التكافوؤ 

وحتقيق امل�صالح امل�صرتكة. وقد خطا االأردن �صوطًا طوياًل على طريق التحرير االقت�صادي 

والتجاري اإلى جانب تعزيز اآليات ال�صوق، حيث تبلور ذلك من خالل ان�صمام االأردن لع�صوية 

ملتطلبات  وتنفيذًا   .2000/4/11 بتاريخ  النفاذ  حيز  دخل  والذي  العاملية،  التجارة  منظمة 

نظامه  على  االإ�صالحات  من  جملة  االأردن  اأدخل  فقد  العاملية،  املنظمة  هذه  يف  ع�صويته 

اتفاقيات  مع  ين�صجم  مبا  التجاري  لنظامه  القانونية  البيئة  يف  تغيريات  �صملت  التجاري، 

املتعلقة  القوانني  وتعديل  الفكرية،  بامللكية  عالقة  ذات  قوانني  �صّن  خالل  من  املنظمة، 

املبيعات،  على  العامة  وال�صريبة  املحلي،  االإنتاج  وحماية  والزراعة،  واملقايي�س،  باملوا�صفات 

واجلمارك واال�صترياد والت�صدير، اإلى جانب نظام ا�صتثمارات غري االأردنيني.

اأمام  دولة   150 من  اأكرث  اأ�صواق  فتح  العاملية  التجارة  منظمة  اإلى  االأردن  ان�صمام  وّفر  وقد 

ال�صادرات االأردنية من ال�صلع واخلدمات �صمن بيئة وا�صحة و�صّفافة من االإجراءات والقوانني 

واالأنظمة التي حتكم التبادل التجاري وفقًا لقواعد املنظمة واتفاقياتها. 

التكتالت االقت�صادية،  مع  اأو  الثنائية  التجارية  االتفاقيات  االأردن جمموعة من  كما عقد 

ما وّفر من خاللها نقطة ارتكاز للو�صول اإلى اأكرث من 1.5 مليار م�صتهلك يف االأ�صواق العاملية، 

ويو�صح اجلدول رقم )6( اأبرز االتفاقيات التي وقع عليها االأردن. 

اجلدول رقم )6(: اأبرز اتفاقيات التجارة احلرة التي وّقع عليها االأردن
تاريخ دخولها حيز 

التنفيذ
تاريخ التوقيع  االتفاقية

1998/1/1 1997/2/19 )GAFTA( اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

2001/12/17 2000/10/24 اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة االأمريكية

2002/1/1 2001/6/21 )EFTA( اتفاقية التجارة احلرة مع رابطة دول االإفتا

2002/5/1 1997/11/14 اتفاقية ال�صراكة االأردنية االأوروبية

2005/8/22 2004/5/16 اتفاقية التجارة احلرة مع �صنغافورة

2006/7/6 2004/2/25 اتفاقية التجارة احلرة العربية املتو�صطية )اأغادير(

اتفاقية التجارة احلرة مع تركيا 2009/12/1 2011/3/1

2012/10/1 2009/8/26 اتفاقية التجارة احلرة مع كندا

 دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2016/7/19 
ولغاية 2026/12/31

اتفاقية تب�صيط قواعد املن�صاأ/ االحتاد االأوروبي

امل�صدر: وزارة ال�صناعة والتجارة، االتفاقيات االقت�صادية والتجارية.
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ومبوجب هذه االتفاقيات، يتم االتفاق على دخول ال�صلع االأردنية اإلى اأ�صواق كل من الدول 

ال�صوق  اإلى  االأجنبية  ال�صلع  دخول  على  اأي�صًا  ينطبق  ما  وهذا  تدريجي،  ب�صكل  االأطراف 

االأردنية، حيث ال تدخل ال�صلع معفاة من بداية دخول االتفاقية حيز التنفيذ، واإمنا تتم 

ب�صكل تدريجي و�صواًل اإلى مرحلة االإعفاء الكلي من الر�صوم اجلمركية، والتي ترتاوح عادة 

التي ال تندرج  ال�صلع والقوائم  اإلى وجود بع�س  12 �صنة. كما جتدر االإ�صارة  اإلى   10 ما بني 

حتت قائمة االإعفاءات اجلمركية. 

وباملجمل، مل يحقق االأردن اال�صتفادة املرجوة من غالبية هذه االتفاقيات، بل على العك�س 

وعلى  عام  ب�صكل  االأردين  االقت�صاد  على  عديدة  ب�صلبيات  االتفاقيات  هذه  بع�س  عادت 

غري  مناف�صة  من  االأردنية  املنتجات  واجهته  ما  خالل  من  خا�س،  ب�صكل  املحلية  ال�صناعة 

اأجنبية م�صتوردة غزت االأ�صواق املحلية وباأ�صعار خمف�صة م�صتفيدة من  عادلة من منتجات 

االإعفاءات والتخفي�صات اجلمركية املمنوحة من قبل هذه االتفاقيات غري املدرو�صة. 

ويف هذا املجال، ال بد من االإ�صارة اإلى توجهات احلكومة االأردنية موؤخرًا وا�صتجابتها ملطالب 

االأردن  وّقعها  التي  احلرة  التجارة  اتفاقيات  جميع  مراجعة  ب�صرورة  املحلية  ال�صناعة 

ب�صكل ثنائي، واإعادة النظر يف بنود االتفاقيات التي مل توؤد اإلى تو�صيع القاعدة االإنتاجية 

للقطاعات االقت�صادية املختلفة، وال اإلى رفع التنوع وزيادته يف قاعدة ال�صادرات الوطنية، 

وقد  االأردين.  االقت�صاد  على  العالية  امل�صافة  القيمة  ذات  النوعية  اال�صتثمارات  وجذب 

بني  حرة  جتارة  منطقة  الإقامة  ال�صراكة  باتفاقية  العمل  اإيقاف  موؤخرًا  ذلك  عن  متخ�س 

االأردن وتركيا. 

اتفاقية تب�صيط قواعد املن�صاأ بني االأردن واالحتاد االأوروبي

جاءت اتفاقية تب�صيط قواعد املن�صاأ بني االأردن واالحتاد االأوروبي كاأبرز خمرجات موؤمتر 

ملدة  االتفاقية  هذه  ومتتد   ،2016/7/19 تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  ودخلت  لندن، 

القرار  مبوجب  املطبقة  املن�صاأ  قواعد  اأ�صبحت  حيث   ،2026 عام  نهاية  حتى  �صنوات  ع�صر 

املعمم  االأف�صليات  نظام  اإطار  يف  االأوروبي  من قبل االحتاد  املطبقة  تلك  غرار  على  مب�ّصطة 

منوًا  االأقل  للدول  متنح  والتي   )Generalized System of Preferences )GSP
 .)Least Developed Countries – LDC’s(

وت�صمنت القرارات املتخذة تطبيق قاعدة تغيري البند اجلمركي اأو حتديد ن�صبة ا�صتخدام 

مواد اأجنبية ال تتجاوز 70% من �صعر املنتج ت�صليم باب امل�صنع، وذلك بداًل من قواعد املن�صاأ 

التف�صيلية املطبقة يف اتفاقية ال�صراكة بني االأردن واالحتاد االأوروبي. 



234

�شروط اال�شتفادة من تب�شيط قواعد املن�شاأ مع االحتاد االأوروبي واأحكامها
اأن يقع امل�صنع �صمن 18 منطقة ومدينة تنموية و�صناعية يف اأنحاء اململكة، وهي: مدينة   .1

احل�صني بن عبد اهلل الثاين ال�صناعية- الكرك، منطقة اجليزة ال�صناعية- عّمان، منطقة 

التجمعات  مدينة  العقبة،  ال�صناعية–  القويرة  منطقة  عّمان،  ال�صناعية-  الق�صطل 

ال�صناعية-  الها�صمية  منطقة  الزرقاء،  ال�صناعية-  ال�صليل  مدينة  �صحاب،  ال�صناعية- 

الزرقاء،  ال�صناعية-  ال�صخنة  منطقة  الزرقاء،  ال�صناعية-  الر�صيفة  منطقة  الزرقاء، 

منطقة اإربد التنموية، مدينة احل�صن ال�صناعية- اإربد، مدينة امللك عبد اهلل الثاين بن 

احل�صني ال�صناعية- �صحاب، منطقة امللك احل�صني بن طالل التنموية- املفرق )مبا يف ذلك 

مدينة املفرق ال�صناعية(، منطقة معان التنموية- معان، منطقة ماركا ال�صناعية- عّمان، 

مدينة املوقر ال�صناعية- عّمان، ومنطقة وادي الع�س ال�صناعية– الزرقاء. 

اأن تقع املنتجات �صمن اأحد 50 ف�صاًل املتفق عليها. ومن �صمن هذه ال�صلع منتجات االألب�صة،   .2

)االأ�صمدة،  الكيماوية  واملنتجات  واملواد  واالإلكرتونية،  الكهربائية  االأجهزة  ومنتجات 

الدهانات، العطور، وال�صابون(، و�صناعات املفرو�صات وغريها. 

ا�صتثمارات  85% من الوظائف اجلديدة لالأردنيني الناجمة عن  اإلى   75 توفري ما ن�صبته   .3

�صناعية جديدة اأو اأخرى يتم التو�صع بها.

توظيف ما ن�صبته 15% من اإجمايل العاملني على خطوط االإنتاج من اجلن�شية ال�شورية   .4

خالل اأول عامني، لت�صل الن�صبة اإلى 25% يف ال�صنة الثالثة.

تخفي�س القيمة امل�صافة اإلى 30% بداًل من 50 اإلى 65% �شمن �شروط االحتاد االأوروبي.  .5

املنطقة  يف  ال�صيا�صية  اال�صطرابات  جراء  ال�صناعي  القطاع  تواجه  التي  الظروف  ظل  يف 

العربية املحيطة باالأردن، والتي اأغلقت جراءها املعابر احلدودية مع العراق و�صوريا، عّول 

تب�صيط  اتفاقية  للمانحني، وخا�صة  لندن  موؤمتر  نتائج  ال�صناعي كثريًا على تطبيق  القطاع 

قواعد املن�صاأ للت�صدير اإلى االحتاد االأوروبي. وتاأتي اأهمية هذه االتفاقية من كون القطاع 

وجذب  العمل  فر�س  توفري  على  واالأقدر  الوطنية  لل�صادرات  الرئي�صي  امل�صدر  هو  ال�صناعي 

اال�صتثمارات االأجنبية، وبالتايل فهي توفر فر�صة حقيقية اأمام ال�صناعة اإذا ما مت ا�صتثمارها 

بال�صكل املطلوب. 

وحتى �صيف عام 2018 مل تطبق �شوى ثمانية م�شانع ال�شروط واالأحكام اخلا�شة باتفاقية 

تب�صيط قواعد املن�صاأ مع االحتاد االأوروبي، ومل تتمكن �صوى �صركتني من الت�صدير، علمًا اأن 

هاتني ال�صركتني تعّدان من اال�صتثمارات ال�صورية، ومتتلكان عالقات �صابقة مع م�صرتين من 

االحتاد االأوروبي. 
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بهذا فاإنه رغم مرور نحو �صنتني على دخول االتفاقية حيز التنفيذ، فاإنها مل حتقق اال�صتفادة 

وُيعزى  عام،  ب�صكل  االأردين  واالقت�صاد  خا�س  ب�صكل  ال�صناعي  للقطاع  واحلقيقية  املرجوة 

وتوظيفها،  املطلوبة  ال�صورية  العمالة  على  احل�صول  �صعوبة  اإلى  ذلك  قي  الرئي�صي  ال�صبب 

و�صخامة حجم ال�صوق االأوروبية، واختالف االأذواق واملتطلبات داخله، وبالتايل عدم معرفة 

ال�صانع االأردين اأين وماذا �صي�صدر، ف�صاًل عن عدم القدرة على الت�صبيك مع امل�صرتين الدوليني. 

ثانياً: أبرز املشاكل والتحديات 

\على الرغم من امل�صاهمات املتميزة لل�صناعة االأردنية يف االقت�صاد االأردين، اإال اأن هناك 

العديد من الق�صايا التي تعيق منوه وحركته وتو�صعه، والتي يف حال التغلب عليها �صيتمكن 

االإنتاج واال�صتثمار  الوطني من حيث  اأكرب يف دعم االقت�صاد  لعب دور  ال�صناعي من  القطاع 

والبطالة  الفقر  م�صكلتي  حل  يف  ودور  انعكا�س  من  ذلك  اإلى  وما  والت�صغيل،  والت�صدير 

واالختالالت االقت�صادية االأخرى.

وتتمحور اأبرز التحديات التي تواجه القطاع ال�صناعي على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي، 

يف ما يلي: 

الرتكز ال�صلعي واجلغرايف، فعلى الرغم من قدرة قطاع ال�صناعة على التكّيف مع الظروف   .1

اال�صطرابات  جراء  ت�صررًا  االقت�صادية  القطاعات  اأكرث  يعترب  اأنه  اإال  به،  املحيطة 

ال�صادرات الوطنية هي  90% من  البلدان املجاورة، نظرًا الأن ما يزيد على  ال�صيا�صية يف 

منفذًا  كانت  والتي  والعراق،  �صوريا  من  كل  مع  احلدود  اأُغلقت  حيث  �صناعية،  �صادرات 

30% من �صادراتنا الوطنية، اأي اأنه وقع اإغالق لالأ�صواق التقليدية، يف  و�صوقًا ملا يقارب 

وقت كان ينق�س البالد تنويع ال�صادرات اإلى اأ�صواق جديدة غري تقليدية، ف�صاًل عن عدم 

قدرتها على اال�صتفادة من اتفاقية تب�صيط قواعد املن�صاأ للت�صدير اإلى االحتاد االأوروبي.

امل�صاكل املتعلقة بالعمالة، خا�صة يف ظل �صعف خمرجات التعليم ومراكز التدريب املهني   .2

والتقني وعدم مالءمتها لالحتياجات الفعلية ل�صوق العمل وخا�صة يف القطاع ال�صناعي، 

مع عزوف ال�صباب عن العمل يف املهن اليدوية واحلرفية، ف�صاًل عن �صعوبة احل�صول على 

تراخي�ص العمالة الوافدة وارتفاع تكاليفها، ما يوؤدي اإلى اإيقاف خطوط االإنتاج يف عدد 

من امل�صانع ب�صبب عدم توفر االأيدي العاملة. 

ومع احلاجة اإلى العمالة ال�صورية كاأحد متطلبات اتفاقية تب�صيط قواعد املن�صاأ للت�صدير اإلى 

االحتاد االأوروبي، اإال اأن هذه العمالة تعزف عن العمل يف القطاع ال�صناعي الأ�صباب عديدة، 



236

اأبرزها اخلوف من فقدان امل�صاعدات واملعونات التي حت�صل عليها، ما يحد من اال�صتفادة من 

تب�صيط قواعد املن�صاأ من اجلانب االأوروبي. 

تعد  والتي  كافة،  باأ�صكالها  والطاقة  الكهرباء  ر�صوم  وخا�صة  االإنتاج،  تكاليف  ارتفاع   .3

ال�صناعية  القطاعات  بع�س  يف  الكهرباء  تكلفة  ت�صل  حيث  االإنتاج،  مدخالت  اأبرز  اأحد 

اأ�صعار الطاقة الكهربائية  60% من اإجمايل تكاليف االإنتاج. حيث �صهدت  اإلى ما يقارب 

منوًا متزايدًا خالل ال�صنوات ال�صابقة، فمنذ عام 2010، عّدلت احلكومة االأردنية اأ�صعار 

الطاقة الكهربائية ثماين مرات. 

ال�صغرية  املن�صاآت  اأن  ظل  يف  خا�صة  التمويل،  على  احل�صول  و�صعوبة  ال�صيولة  نق�س   .4

واملتو�صطة متثل ما يزيد على 98% من اإجمايل املن�صاآت ال�صناعية، حيث مل تتجاوز ن�صبة 

الت�صهيالت  اإجمايل  من   %12 ن�صبته  ما  ال�صناعي  للقطاع  املتجهة  االئتمانية  الت�صهيالت 

االئتمانية املمنوحة من البنوك التجارية، وهذه ن�صبة �صئيلة لقطاع مهم وم�صاهم رئي�صي 

يف االقت�صاد الوطني.

فعلى الرغم من وجود مبادرات مميزة للبنك املركزي االأردين يف جمال متويل املن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�صطة، اإال اأن البنوك التجارية ما زالت متحفظة قلياًل يف توجيه التمويل نحو هذه 

املن�صاآت. 

املتعددة  والر�صوم  املبيعات  و�صريبة  الدخل  �صريبة  من  املختلفة،  والر�صوم  ال�صرائب   .5

االأخرى، مع العلم اأن القطاع ال�صناعي يدفع ما يزيد على مليار ون�صف مليار دينار �صنويًا 

ك�شرائب مبا�شرة وغري مبا�شرة. وبح�شب تقرير ممار�شة االأعمال لعام 2018 ال�صادر عن 

جمموعة البنك الدويل، يبلغ اإجمايل معدل ال�صرائب على ال�صركات ما ن�صبته 28.1% من 

اإجمايل الربح التجاري.

ثالثاً: الجهات ذات العالقة بالقطاع الصناعي

تعّد وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين اجلهة احلكومية املعنية بعمل القطاع ال�صناعي ب�صكل 

مبا�صر، حيث تعنى الوزارة ب�صياغة ال�صيا�صة االقت�صادية، ودعم ال�صناعة الوطنية وتطوير 

تناف�صيتها، وزيادة حجم ال�صادرات، وفتح اأ�صواق جديدة، اإلى جانب ا�صتقطاب اال�صتثمارات 

اخلارجية، ودعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، وتبني �صيا�صة تاأهيل البيئة املالئمة لذلك، 

باالإ�صافة اإلى ربط اململكة باالقت�صاد العاملي، والعمل على تعزيز النمو االقت�صادي. 

وعلى �صعيد القطاع اخلا�س، تعترب غرفة �صناعة االأردن املمثل ال�صرعي لل�صناعة االأردنية، 
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حيث اأُن�صئت مبوجب قانون غرف ال�صناعة رقم )10( ل�صنة 2005 ك�صخ�صيه اعتبارية ذات 

ا�صتقالل مايل واإداري، بهدف متثيل القطاع ال�صناعي من خالل امل�صاركة يف ر�صم ال�صيا�صات، 

ورعاية م�صالح املن�صاآت ال�صناعية واحلرفية، ومتثيل القطاع ال�صناعي حمليًا ودوليًا، للنهو�س 

بال�صناعة الوطنية وحت�صني مزاياها الن�صبية والتناف�صية. 

كما حدد القانون مهام واأدوار وا�صحة لغرفة �صناعة االأردن وغرف ال�صناعة املحلية املتمثلة 

يف كل من غرفة �صناعة عّمان، وغرفة �صناعة الزرقاء، وغرفة �صناعة اإربد، حيث اأن هنالك 

النمو  يف  دورها  وزيادة  ال�صناعية  املنتجات  جودة  حت�صني  يف  ال�صناعية  للغرف  بارزًا  دورًا 

االقت�صادي وال�صادرات ال�صناعية.

وفيما يلي اجلهات ذات العالقة بقطاع ال�صناعة:

اأ-اجلهات احلكومية
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين:  .1

املوؤ�ص�صة اال�صتهالكية املدنية.  -

موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�س.  -

املوؤ�ص�صة االأردنية لتطوير امل�صاريع االقت�صادية.  -

دائرة مراقبة ال�صركات.  -

وزارة املالية:   .2

دائرة اجلمارك.  -

دائرة �صريبة الدخل واملبيعات.  -

وزارة العمل:  .3

املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي.  -

موؤ�ص�صة التدريب املهني.  -

�صندوق ا�صتثمار اأموال ال�صمان االجتماعي.  -

�صندوق التنمية والت�صغيل.  -

وزارة التخطيط والتعاون الدويل.  .4

وزارة الطاقة والرثوة املعدنية:  .5

هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.  -
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هيئة اال�صتثمار االأردنية.  .6

وزارة الداخلية.  .7

البنك املركزي:  .8

االأردنية ل�صمان القرو�س.   -

وزارة ال�صحة:   .9

املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء.  -

10. اأمانة عمان الكربى.

11. الدفاع املدين. 

12. االأمن العام/ وحدة حماية اال�صتثمار.

13. املجموعة االأردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية.

14. �صلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة.

15. �صركة املدن ال�صناعية االأردنية.

16. جمل�س النواب. 

17. جمل�س االأعيان. 

18. املجل�س االقت�صادي واالجتماعي. 

ب- اجلهات اخلا�صة. 
القطاع  الرتباط  نظرًا  بالتنوع،  ال�شناعي  القطاع  بها  يرتبط  التي  اخلا�شة  اجلهات  متتاز 

االأردن  �شناعة  بغرفة  ممثاًل  ال�شناعي  القطاع  يعمل  حيث  املجاالت،  من  بالعديد  ال�شناعي 

على بناء ج�صور من العالقات املتينة لتوفري حزمة من اخلدمات واحللول املبتكرة للموؤ�ص�صات 

ال�صناعية. وتتلخ�س هذه اجلهات يف ما يلي: 

الغرف ال�صناعية املحلية:   .1

- غرفة �صناعة عّمان. 

- غرفة �صناعة الزرقاء. 

- غرفة �صناعة اإربد.
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2. البنوك التجارية واالإ�صالمية. 

3. اجلمعيات القطاعية واجلغرافية. 

النقابات العمالية.   .4

املوؤ�ص�صات التمويلية غري امل�صرفية.   .5

اجلامعات احلكومية واخلا�صة.   .6

املنظمات الدولية.   .7

منتدى االإ�صرتاتيجيات.   .8

رابعاً: أبرز القوانني الناظمة للقطاع

ال ميكن ح�صر القوانني االقت�صادية التي ترتبط بالقطاع ال�صناعي، فمنها ما يتعلق بتنظيم 

عمل املوؤ�ص�صات واجلهات امل�صوؤولة عن القطاع، ومنها ما يتعلق باجلهات الرقابية والتفتي�صية 

اال�صتثمارات  واإقامة  االأعمال  ببيئة  يتعلق  ما  ومنها  ومتنوعة،  كثرية  وهي  القطاع،  على 

عن  ف�صاًل  وت�صدير،  ا�صترياد  من  الب�صائع  بحركة  يتعلق  ما  ومنها  عام،  ب�صكل  وال�صرائب 

االأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبوجب القوانني الناظمة لعمل قطاع ال�صناعة، اأما اأهم هذه 

القوانني، فيمكن ح�صرها على النحو التايل:

قانون معدل لقانون ال�صناعة والتجارة رقم )14( ل�صنة 2016.  -

قانون ال�صناعة والتجارة وتعديالته رقم )18( ل�صنة 1998.  -

قانون غرف ال�صناعة رقم )10( ل�صنة 2005.    -

قانون اال�صتثمار رقم )30( ل�صنة 2014.   -

قانون �صريبة الدخل رقم )34( ل�صنة 2014.   -

قانون العمل رقم )8( ل�صنة 1996.   -

قانون الرقابة والتفتي�س على االأن�صطة االقت�صادية رقم )33( ل�صنة 2017.  -

قانون اجلمارك وتعديالته رقم )20( ل�صنة 1998.    -

قانون ال�صركات وتعديالته رقم )22( ل�صنة 1997.  -

قانون ال�صمان االجتماعي رقم )1( ل�صنة 2014.   -

قانون ال�صريبة العامة على املبيعات وتعديالته رقم )6( ل�صنة 1994.  -
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قانون ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س رقم )31( ل�صنة 2014.   -

قانون البلديات رقم )41( ل�صنة 2015.   -

قانون املوا�صفات واملقايي�س رقم )22( ل�صنة 2000.   -

قانون حماية االإنتاج الوطني رقم )21( ل�صنة 2004.  -

قانون �صركة املدن ال�صناعية وتعديالته رقم )59( ل�صنة 1985.  -

-  قانون الغذاء رقم )30( ل�صنة 2015.

قانون الدواء وال�صيدلة رقم )12( ل�صنة 2013.  -

قانون ت�صديق ان�صمام االأردن اإلى منظمة التجارة العاملية رقم )4( ل�صنة 2000.   -

قانون اال�صترياد والت�صدير وتعديالته رقم )21( ل�صنة 2001.   -

قانون املناف�صة وتعديالته رقم )33( ل�صنة 2004.   -

قانون حماية امل�صتهلك رقم )7( ل�صنة 2017.   -

قانون العالمات التجارية وتعديالته رقم )33( ل�صنة 1952.   -

قانون براءات االخرتاع ل�صنة 1999 وتعديالته.   -

قانون الر�صوم ال�صناعية والنماذج ال�صناعية رقم )14( ل�صنة 2000.   -

قانون منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة وتعديالته رقم )32( ل�صنة 2000.   -

قانون موؤ�ص�صة املوانئ رقم )36( ل�صنة 1985.  -

خامساً: إسرتاتيجيات القطاع

اأ- واقع االإ�صرتاتيجيات ومدى جناحها
طياتها  يف  حملت  والتي  االأردن،  يف  التنموية  واالإ�صرتاتيجيات  االقت�صادية  اخلطط  تتنوع 

ببيئة  تتمثل  حمددة  لقطاعات  تق�صيمها  خالل  من  االقت�صادية،  التنمية  لتحقيق  اإجراءات 

من  الكثري  ب�صكل خا�س، حيث ترتبط  الفرعية  وبالقطاعات االقت�صادية  ب�صكل عام،  االأعمال 

ومن  �صمنها،  له  حيز  اإدراج  خالل  من  حتفيزه  على  وتعمل  ال�صناعي  بالقطاع  االإ�صرتاتيجيات 

االأمثلة عليها، ال�صيا�صة ال�صناعية، وروؤية االأردن 2025، وخطة حتفيز النمو االقت�صادي. وميكن 

تلخي�س اأبرز ما حملته اخلطط واالإ�صرتاتيجيات املعنية بالقطاع ال�صناعي على النحو التايل: 

2021-2017 ال�صناعية  · ال�صيا�صة 
اأقر جمل�س الوزراء عام 2018 �صيا�صة متخ�ص�صة بالقطاع ال�صناعي، اأعدتها وزارة ال�صناعة 

وتهدف   .2025 االأردن  روؤية  عن  املنبثقة  العامة  ال�صيا�صة  اإلى  ا�صتنادًا  والتموين  والتجارة 

اإلى تعزيز تناف�صية القطاع ال�صناعي ودعمها، واإيجاد فر�س عمل لالأردنيني  ال�صيا�صة  هذه 



تقرير حالة البالد: الصناعة

241

وا�صتدامتها، وتوفري بيئة اأعمال متقدمة وحمفزة.

وتقدر تكلفة تنفيذ م�صاريع ال�صيا�صة ال�صناعية بحوايل 60 مليون دينار موزعة على ثمانية 

حماور، على النحو التايل: 

املكون  وتعزيز  واالبتكار،  واالإبداع  االأردنية  واخلدمية  ال�صناعية  املنتجات  تطوير   ·
التكنولوجي وزيادة القيمة امل�صافة للمنتجات ال�صناعية واخلدمية، وحتديث املنتجات 

االأردنية من خالل خدمات ت�صميم اجلودة ورفعها.

وتطوير  وتطويره،  للمملكة  اال�صتثماري  املناخ  تعزيز  خالل  من  اال�صتثمار،  ت�صجيع   ·
على  والعمل  امل�صتثمرين،  ثقة  لتعزيز  واال�صتثمار  االأعمال  لبيئة  الناظمة  الت�صريعات 

ا�صتقطاب دول وا�صتثمارات ذات قيمة م�صافة عالية  ترويج اال�صتثمار ب�صكل ي�صاهم يف 

ومولدة لفر�س عمل لالأردنيني، اإلى جانب جذب اال�صتثمارات عن طريق االأردنيني املقيمني 

يف اخلارج، وا�صتحداث فر�س ا�صتثمارية وتوزيع هذه الفر�س على حمافظات اململكة.

يف  االأردنية  املنتجات  جودة  رفع  بهدف  الفنية،  والقدرات  واملقايي�س  املوا�صفات  تطوير   ·
االإنتاجية  امل�صاريع  ومتكني  املختلفة،  الدول  مع  املوا�صفات  ومواءمة  العاملية  االأ�صواق 

االأردنية من مطابقتها.

تبني �شيا�شات وممار�شات �شديقة للبيئة تعزز دخول املنتجات االأردنية لالأ�شواق العاملية.   ·

التعليم  خمرجات  بني  الفجوة  ت�صييق  بهدف  والت�صغيل،  والتدريب  التعليم  �صوية  رفع   ·
والتدريب املهني واحتياجات �صوق العمل، والتكامل مع اإ�صرتاتيجية التعليم واإ�صرتاتيجية 

الت�صغيل الوطنية، وتقدمي الدعم الالزم يف �صبيل رفع كفاءة العاملني يف القطاع ال�صناعي 

بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.

تعزيز دور املراأة يف امل�صاركة يف امل�صاريع ال�صناعية ومتكينها من  اإلى  بهدف  املراأة،  متكني   ·
اإقامة م�صاريع �صناعية لها، و�صد الفجوة بني اأجور الن�صاء والرجال املوؤدين املهام نف�صها 

من خالل رفع كفاءة املراأة العاملة يف القطاع ال�صناعي. 

دعم الطاقة والنقل، بهدف تخفي�س التكاليف الت�صغيلية على القطاع االإنتاجي االأردين   ·
من خالل تر�صيد ا�صتخدام ال�صناعة املحلية للطاقة وحتفيزها ال�صتخدام اأنظمة م�صادر 

الطاقة البديلة.

تطوير ال�صيا�صات والت�صريعات وتب�صيط االإجراءات احلكومية، بهدف تطوير الت�صريعات   ·
االإجراءات  وتب�صيط  واحلوكمة  واال�صتثمار  االأعمال  لبيئة  الناظمة  االقت�صادية 

احلكومية واأمتتتها.
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الوطنية للت�صدير 2014 - 2019 · االإ�صرتاتيجية 
وذلك   ،2019-2014 للفرتة  للت�صدير  وطنية  اإ�صرتاتيجية  االأردنية  احلكومة  اأعدت 

بالتعاون مع املركز التجاري الدويل )ITC( التابع ملنظمة التجارة العاملية، يف بداية عام 

اأعمال  2014، بهدف خف�س العجز التجاري، وحت�صني تناف�صية ال�صناعة الوطنية، وتي�صري 

التجارة واخلدمات اللوج�صتية، واإدارة اجلودة والت�صغيل والتدريب والتعليم التقني واملهني 

)E-TVET(، واملعلومات التجارية والرتويج.

منو  يف  امل�صاهمة  على  قدرتها  اأ�صا�س  على  للتنمية  االأولوية  ذات  القطاعات  اختيار  ومت 

اال�صت�صارات  وخدمات  والدهانات،  الطازجة،  واخل�صراوات  الفواكه  وت�صمل:  ال�صادرات، 

االإدارية، واللحوم اجلاهزة واملحفوظة، واالأ�صالك والكوابل الكهربائية، والهند�صة املعمارية، 

وغريها من القطاعات الت�صديرية.

وعلى الرغم من اأهميتها، اإال اأنه مل يتم اإقرار االإ�صرتاتيجية والعمل بها لغاية االآن، وعملت 

اإ�صرتاتيجيات  �صمن  خاللها  الواردة  االأهداف  بع�س  ت�صمني  على  والتجارة  ال�صناعة  وزارة 

-2018 النمو االقت�صادي  2025، وخطة حتفيز  االأردن  روؤية  التجارة اخلارجية يف كل من 

.2022

 2022-2018 االقت�صادي  النمو  حتفيز  · خطة 
ال�صيا�صات  جمل�س  املقبلة،  اخلم�س  لل�صنوات  تنفيذي  كربنامج  موؤخرًا  اخلطة  هذه  اأعّد 

االقت�صادية املن�صاأ مبوجب التوجيهات امللكية. وت�صتمل اخلطة على اإ�صرتاتيجيات اقت�صادية 

ومالية موزعة قطاعيًا، مع ت�صور لالإجراءات املطلوبة، على �صكل �صيا�صات اأو م�صاريع حكومية 

اأو ا�صتثمارات بال�صراكة مع القطاع اخلا�س. 

حملت هذه اخلطة اإجراءات اإ�صالحية بلغ عددها 95 اإجراء يخ�س بيئة العمل واال�صتثمار 

ونوعية  مهمة  اإجراءات  جمملها  يف  وهي  خا�س،  ب�صكل  االقت�صادية  والقطاعات  عام  ب�صكل 

حتمل يف طياتها احللول لكل امل�صاكل التي تواجه بيئة االأعمال خ�صو�صًا، والتي لطاملا نادى 

بها القطاع ال�صناعي دائمًا. 

وحّددت اخلطة على م�صتوى القطاع ال�صناعي عددًا من االأهداف الرئي�صية لتنمية القطاع، 

متثلت بتو�صيع قاعدة االإنتاج ال�صناعي، وزيادة الطاقة االإنتاجية املتاحة، وتعزيز تناف�صية 

عمل  فر�س  وتوفري  لالأعمال،  ومي�صرة  حمفزة  عمل  بيئة  واإيجاد  اخلدمية،  القطاعات 

لالأردنيني، وكل ذلك من خالل بناء �صراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع اخلا�س.
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وجاءت املرتكزات الرئي�صية لل�صناعة على النحو التايل: 

تطوير املنتجات ال�صناعية واخلدمية االأردنية واالإبداع واالبتكار.  .1

توفري مناخ حمفز لال�صتثمار وترويج الفر�س اال�صتثمارية املمكنة.  .2

رفع جودة املنتجات املحلية ومواءمة موا�صفاتها مع املوا�صفات العاملية ورفع تناف�صيتها.  .3

تعزيز م�صاركة املراأة يف القطاع ال�صناعي.  .4

تب�صيط االإجراءات االإدارية احلكومية.  .5

ال�صناعات الفريدة ذات الرتابط  اإلى  التقليدية وا�صعة االنت�صار  ال�صناعات  التحول من   .6

.)Product Space Strategy( والقيمة امل�صافة العالية

االلتزام بتطبيق املعايري الدولية واتخاذ االإجراءات الالزمة ملنع املمار�صات غري العادلة   .7

مبا يف ذلك االإغراق، والتي توؤثر على تناف�صية املنتجات املحلية.

2025 االأردن  · روؤية 
حددت الروؤية و�صمن �صيناريوهاتها امل�صتهدفة اأن تزداد م�صاهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت 

املحلي االإجمايل خالل عام 2025 لت�صل اإلى ما ن�صبته 27.4%. بعد اأن كانت ت�صاهم مبا يقارب 

ن�صبته 22.4% خالل نهاية عام 2013، حيث و�صعت احلكومة جمموعة من االإ�صرتاتيجيات 

التي تكفل حتقيق اأف�صل النتائج للقطاع ال�صناعي، وجاءت تلك االإ�صرتاتيجيات على النحو 

التايل:

الوطنية من خالل حتديث وثيقة ال�صيا�صة ال�صناعية لالأعوام  ال�صناعة  تنمية وتطوير  	•
2015-2018، من خالل:

املحلية.  ال�صناعة  يف  التكنولوجي  املكون  تعزيز   −

تناف�صيتها. وزيادة  الوطنية  ال�صناعات  ت�صجيع   −

فيها. امل�صافة  والقيمة  ال�صناعية  الرتابطات  زيادة   −

لها. املاهرة  العمالة  توفري   −

ال�صتخدام  وحتفيزها  للطاقة  املحلية  ال�صناعة  ا�صتخدام  برت�صيد  خا�س  اهتمام  اإيالء   −
م�صادر الطاقة البديلة.

جميعها. اململكة  حمافظات  لت�صمل  ال�صناعية  املدن  انت�صار  زيادة   −
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التنموية  املناطق  يف  ال�صناعية  الرتابطات  وحتقيق  ال�صناعية،  العناقيد  مبداأ  تعزيز  	•
واملدن ال�صناعية واملناطق احلرة. 

تخفي�س التكاليف الت�صغيلية على القطاع ال�صناعي االأردين من خالل تر�صيد ا�صتخدام  	•
ال�صناعة املحلية للطاقة وحتفيزها ال�صتخدام اأنظمة م�صادر الطاقة البديلة، وذلك من 

خالل:

التجمعات  من  بالقرب  الرياح  وطاقة  ال�صم�صية  الطاقة  م�صاريع  يف  اال�صتثمار  ت�صجيع   −
ال�صناعية.

الطاقة  م�صادر  الأنظمة  املحلية  ال�صناعة  وحتفيز  املختلفة،  الطاقة  بدائل  توفري   −
البديلة.

الطاقة  �صندوق  خالل  من  الطاقة  وتر�صيد  املتجددة،  للطاقة  �صاملة  برامج  تنفيذ   −
املتجددة وتر�صيد الطاقة، لت�صمل تقدمي برامج وم�صاريع للدعم الفني واملايل والقرو�س 

التوعية  حمالت  اإدارة  جانب  اإلى  املنازل،  فيها  مبا  املختلفة  للقطاعات  واملنح  املي�صرة 

ال�صاملة وتوجيهها لقطاع الطاقة املتجددة.

خالل:  من  ال�صناعية،  للمنتجات  امل�صافة  القيمة  وزيادة  التكنولوجي  املكون  تعزيز  	•

االبتكار. على  قدرتها  لزيادة  لل�صركات  والفني  املايل  الدعم  توفري   −

املنتجات. لت�صميم  مركز  اإن�صاء   −

اإن�صاء  خالل  من  الوطنية  ال�صناعة  خلدمة  التطبيقي  العلمي  البحث  دور  تعزيز   −
مركز للبحث العلمي والتطوير يف اجلامعات االأردنية ممول من القطاع اخلا�ص وتوجيه 

اال�صتثمارات يف هذا املجال.

وطرق  املنتجات  تطوير  الأغرا�ص  مي�شرة  ب�شروط  التمويل  واآليات  الدعم  برامج  توفري   −
الت�صنيع.

ال�صناعي. القطاع  يف  للعاملني  املهنية  الكفاءات  رفع   −

�صبكة  اإن�صاء  خالل  من  العاملية  االأ�صواق  اإلى  ونفاذها  املحلية  املنتجات  ان�صياب  حت�صني  	•
ربط مع املوردين املحليني واخلارجيني، من خالل: 

القطاع  يخدم  مبا  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  االت�صال  �صبكات  وحت�صني  تطوير   −
ال�صناعي وي�صاعد يف حل امل�صاكل التي تواجه القطاع.
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االأجنحة  و/اأو  اأردنية  جتارية  بعثات  �صمن  للم�صاركة  املوؤهلة  االأردنية  ال�صركات  دعم   −
املقامة لتمثيل االأردن يف املعار�س الدولية.

وجتدر االإ�صارة اإلى اأن جل االإ�صرتاتيجيات واخلطط ال�صابقة، مل ُتلبِّ الطموحات ومل حتقق 

الهدف منها، لي�س �صعفًا يف اإعدادها، وامنا ب�صبب غياب املتابعة الفعلية لها، والتقييم امل�صتمر 

اأن  اأمل  على  بينها،  ما  يف  واالإ�صرتاتيجيات  اخلطط  من  العديد  تداخل  عن  ف�صاًل  الأدائها، 

يحمل امل�صتقبل معه التطبيق الفعلي ملحاور ال�صيا�صة ال�صناعية حتديدًا خطة حتفيز النمو 

القطاعني  بني  ما  وفاعلة  حقيقية  وب�صراكة  عام،  ب�صكل   2025 االأردن  وروؤية  االقت�صادي، 

العام واخلا�س، والتي تعد مفتاح جناح عمل هذه اخلطط. 

وبالنظر اإلى خمرجات وخطط عمل هذه االإ�صرتاتيجيات، والتي تت�صابه وتتداخل كثريًا يف 

ما بينها، واإلى مدى انعكا�صها على اأر�س الواقع، جند اأن كاًل من ال�صيا�صة ال�صناعية، وخطة 

التنفيذ  حيز  دخلوا  قد  والت�صغيل  للتمكني  الوطني  والربنامج  االقت�صادي،  النمو  حتفيز 

النتائج  اإذا حققت  ما  اأدائهم يف  اأنه ال ميكن تقييم مدى جناحهم، واحلكم على  اأي  موؤخرًا، 

املرجوة منهم، اأم مل يحّققوها. وي�صار اإلى اأن تكاليف تنفيذ برامج ال�صيا�صة ال�صناعية ُقدرت 

اأن املخ�ص�صات املر�صودة لتنفيذها �صمن املوازنة العامة  60 مليون دينار، يف حني  مبا يقارب 

تبلغ حوايل 240 األف دينار فقط لعام 2018، وحوايل 250 األف دينار لعام 2019، و258 األف 

دينار لعام 2020، اأي اأن اإجمايل املر�صود ال يتجاوز 750 األف دينار على مدار ثالث �صنوات، 

وهذا �صيعيق التنفيذ بكل تاأكيد. 

لقطاع  امل�صتهدفة  ال�صيناريوهات  على  االطالع  وعند   ،2025 االأردن  بروؤية  يتعلق  ما  يف  اأما 

التجارة والتناف�صية، جند اأنها جاءت كما يف ال�صكل التايل رقم )16(. 
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ال�صكل رقم )16( ال�صيناريوهات امل�صتهدفة ملحور التجارة والتناف�صية يف روؤية االأردن 2025

	  

امل�صدر: وزارة التخطيط والتعاون الدويل، روؤية االأردن 2025، حمور التجارة والتناف�صية، 2016

وعند ت�صفح واقع التطورات التي حدثت على اأر�س الواقع للموؤ�صرات الواردة اأعاله، جند اأن 

غالبية املوؤ�صرات مل ت�صل اإلى ما هو م�صتهدف �صمن الروؤية، فعلى �صبيل املثال حققت ال�صادرات 

�صمن   %5 ن�صبته  ما  مع  مقارنة   %1.1 ن�صبته  ما  يتجاوز  مل  منوًا   2017 عام  خالل  الوطنية 

ن�صبته  ما  بلغ  ال�صناعي منوًا حقيقيًا  االإنتاج  النمو يف حجم  امل�صتهدف.كما حقق  ال�صيناريو 

2017، وبالتايل فاإن من ال�صعوبة مبكان اأن ي�صل  اأ�صهر االأولى من عام  2.3% خالل الت�صعة 
معدل النمو اإلى ال�صيناريو امل�صتهدف البالغ ن�صبته 3.5%. كما اإن ح�صة القطاع ال�صناعي من 

اإجمايل الت�صهيالت االئتمانية وعلى عك�س ما هو م�صتهدف، وا�صلت تراجعها حتى و�صلت اإلى 

ما يقارب ن�صبته 12% خالل عام 2017، مقارنة مع ما ن�صبته 18% �صمن ال�صيناريو امل�صتهدف. 

وجتدر االإ�صارة يف هذا املجال اإلى اأن القطاع اخلا�س االأردين وعلى راأ�صه القطاع ال�صناعي، 

جهود  قيادة  على  القادرة  وغريها  والتكنولوجي  الب�صري  العن�صر  من  هائلة  اإمكانات  ميلك 

التنمية االقت�صادية واالجتماعية، حيث جاء قانون ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

ليوؤطر العمل على تطوير م�صاريع البنى التحتية امل�صرتكة يف االأردن واإن�صائها، والتي تعمل 

وا�صتحداث  املقدمة،  احلكومية  اخلدمات  جودة  وحت�صني  اخلا�س،  القطاع  اأداء  تنمية  على 

ال�صنني  لع�صرات  امل�صتدام  النمو  حتقيق  نحو  الطريق  �صق  وبالتايل  العمل،  فر�س  من  املزيد 

املقبلة. وال تقت�صر م�صاريع البنية التحتية على فتح الطرق، واإمنا تتعداها اإلى تعزيز املكون 

التكنولوجي لدى املوؤ�ص�صات احلكومية وتنمية املوؤ�ص�صات التعليمية وغريها. 
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لكن القطاع ال�صناعي يوؤكد اأن ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س، ال تكمن فقط يف اإقامة 

امل�صاريع كما اأطرها قانون ال�صراكة، واإمنا يف م�صاركة القطاع اخلا�س يف و�صع ال�صيا�صات العامة 

واخلطط واالإ�صرتاتيجيات االقت�صادية، وتنفيذ هذه اخلطط من خالل تاأطري احلوار الفاعل 

بني القطاعني العام واخلا�س، مبا ي�صمن حتقيق النجاح للخطط واالإ�صرتاتيجيات الوطنية، 

ويوؤ�ش�ص الإقامة بيئة اأعمال فاعلة وحمفزة وممّكنة الإقامة امل�شاريع وتنفيذ االأن�شطة بكل 

ي�صر و�صهولة. 

واالإ�صرتاتيجات  اخلطط  تطبيق  جمال  يف  ال�صناعي  القطاع  يواجهها  التي  التحديات  ب- 

احلكومية

عدم التفعيل احلقيقي لل�صراكة واحلوار مع القطاع اخلا�س، وخا�صة يف جانب ال�صيا�صات  	•
احلكومية، والقوانني والت�صريعات الناظمة لبيئة العمل واخلطط االقت�صادية املختلفة. 

عدم اإعطاء القطاع اخلا�س دور القيادة والريادة يف تطبيق خطط التنمية االقت�صادية  	•
واالجتماعية امل�صتدامة و�صيا�صاتها. 

اخلطط  يف  الواردة  والربامج  االإجراءات  وتنفيذ  لتطبيق  والتقييم  املتابعة  عدم  	•
واالإ�صرتاتيجيات املختلفة، نظرًا لوجود الكثري من اخلطط االقت�صادية واالإ�صرتاتيجيات 

واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  لتحقيق  اإجراءات  طياتها  يف  حملت  التي  التنموية 

اإليه لغياب املتابعة  اإلى ما ت�صبو  اأهدافها، ومل ت�صل  يف اململكة، لكنها مل تنجح بتحقيق 

اجلدية لتنفيذ هذه اخلطط واالإ�صرتاتيجيات. 

ت- تطلعات القطاع ال�صناعي لتفعيل االإ�صرتاتيجيات وامل�صاريع احلكومية وتنفيذها
التي  والظروف  جميعها،  االقت�صادية  القطاعات  تعت�صر  التي  التحديات  حجم  اإدراك  اإن 

يف  واحدة  بروح  والعمل  ال�صف  توحيد  اإلى  احلاجة  يوؤكدان  جانب،  كل  من  باالأردن  حتيط 

�صبيل اخلروج من هذه الظروف ال�صعبة، ومتهيد الطريق نحو م�صتقبل م�صرق لالأردن وقطاعه 

ال�صناعي. ومبا اأن االإ�صرتاتيجيات واخلطط التنموية ال�صابقة، مل حتقق ما �صعت اإليه، فاإن 

القطاع اخلا�س بعامة والقطاع ال�صناعي بخا�صة يتطلع للعمل على ما يلي: 

واخلطط  الربامج  تنفيذ  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  احلقيقية  ال�صراكة  حتقيق   .1

االقت�صادية املختلفة
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اخلا�س  القطاع  لقدرات  العنان  اإطالق  هو  ال�صيا�صات  جمل�س  ت�صكيل  اأ�ص�س  اأحد  كان  فقد 

التنموية، حيث اأ�صار كتاب التكليف امللكي للمجل�س �صراحة اإلى تطلع جاللة امللك عبداهلل 

»...ونحن على  �صريكًا يف تنفيذ برامج وخطط احلكومة:  القطاع اخلا�س  باأن يكون  الثاين 

قناعة تامة باأن تطور اقت�صاديات الدول وتوفر فر�س العمل يرتكز مبا�صرة على اإبداعات 

من  بد  فال  وهنا،  التنمية.  م�صرية  يف  النوعية  واإ�صهاماته  اخلا�س،  القطاع  ومبادرات  واأفكار 

التاأكيد على اأهمية الدور االأ�صا�صي للقطاع اخلا�س االأردين، وتعزيز م�صاركته مع القطاع العام 

يف ر�صم ال�صيا�صات االقت�صادية، ومتكينه من النهو�س بدوره يف عملية التنمية االقت�صادية 

واالجتماعية....«.

تطبيق احلوار بني القطاعني العام واخلا�س يف اأهم اأ�ص�س ال�صراكة احلقيقية  .2

تظهر اأهمية احلوار بني القطاعني العام واخلا�س على نطاق وا�صع من خالل تعزيز بيئة  	•
االأعمال وجذب اال�صتثمارات من خالل ما يحققه احلوار من حوكمة وتهيئة مناخ االأعمال 

املالئم، االأمر الذي ينعك�س ب�صكل رئي�صي على التنمية امل�صتدامة.

خالل  من  وتقويتها  ال�صيا�صات  �صنع  عملية  تعزيز  على  القطاعني  بني  احلوار  ي�صاعد  	•
لبيئة  والتطوير  االإ�صالح  ا�صتمرار  و�صمان  القّيمة  باإ�صهاماته  اخلا�س  القطاع  م�صاركة 

االأعمال ومبا ينعك�س على تناف�صية االقت�صاد.

املبادرات  باإ�صدار  ينعك�س  والذي  اخلا�س،  والقطاع  الدولة  اأجهزة  بني  الت�صابك  تعزيز  	•
التحتية  البنى  التنموية وم�صاريع  امل�صاريع  باإقامة  الطرفني، وخا�صة  امل�صرتكة من قبل 

وما �صابهها. 

االإجراءات  وتنفيذ  االقت�صادي،  النمو  حتفيز  خطة  لتطبيق  والتقييم  املتابعة  �صمان   .3

والربامج الواردة يف اخلطط املختلفة. 

ث- قرارات حكومية داعمة لل�صناعة االأردنية
اتخذت احلكومة االأردنية �صل�صلة من القرارات الهادفة اإلى دعم ال�صناعة الوطنية، وذلك 

العديدة  التحديات  مواجهة  من  ولتمكينها  ا�صتثنائية،  ظروف  من  البالد  به  متر  ملا  تقديرًا 

القائمة، والتي من اأهمها انخفا�س قيمة ال�صادرات اإلى االأ�صواق التقليدية، �صوريا والعراق، 

خطوط  وتعطل  الربية،  احلدودية  املعابر  اإغالق  اإلى  اأدت  والتي  الراهنة،  الظروف  ب�شبب 

العادلة  غري  واملناف�صة  واالإنتاج  الطاقة  تكاليف  ارتفاع  اإلى  باالإ�صافة  هذا  الب�صائع.  نقل 

التي تواجهها ال�صناعة الوطنية من قبل املنتجات امل�صتوردة. لذا اتخذت احلكومة عددًا من 

القرارات دعمًا لل�صناعة الوطنية ولزيادة ح�صتها يف ال�صوق املحلية، ومن اأهم هذه القرارت: 
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نهاية  حتى  الدخل  �صريبة  من  ال�صلعية  ال�صادرات  اأرباح  اإعفاء  بربنامج  العمل  متديد   .1

القرار  هذا  على  احل�صول  يف  جهودها  للحكومة  ال�صناعي  القطاع  ثّمن  وقد   .2018 عام 

العمل على و�صع برنامج  اأنه ال بد من  اإال  الراهنة،  التحديات  اال�صتثنائي، والذي راعى 

بديل لدعم ال�صناعة ل�صمان عدم حتميل القطاع ال�صناعي االأردين مزيدًا من االأعباء يف 

ظل هذه التحديات. 

واملوؤ�ص�صات  الر�صمية  والدوائر  الوزارات  باإلزام  قرارًا   2016 عام  يف  احلكومة  اأ�صدرت   .2

والهيئات العامة بح�صر م�صرتياتها من اللوازم مبنتجات ال�صناعة املحلية ما دامت قادرة 

على  منتجني  ثالثة  وجود  و�شريطة  املطلوبة،  وال�شروط  باملوا�شفات  ال�شلع  توفري  على 

االأقل من ال�صلع املطلوبة. كما متت املوافقة على متديد العمل بهذا القرار حتى نهاية عام 

يف  م�صاهمته  ن�صبة  زيادة  من  ولتمكينه  ال�صناعي  القطاع  ملطالب  ا�صتجابة  وذلك   ،2018

العطاءات التي تطرح يف ال�صوق املحلية. 

اال�صتهالكية  املوؤ�ص�صة  يف  املعرو�صة  ال�صلع  لدعم  دينار  ماليني   10 احلكومة  خ�ص�صت   .3

املدنية خالل عام 2018، �صريطة اأن تكون منتجات اأردنية، مع جتديد االأف�صلية ال�صعرية 

لل�صناعة الوطنية بن�صبة 15% يف مناق�صات ال�صراء ملوؤ�ص�صات الدولة جميعها.

مبنح  االأوروبي  واالحتاد  الها�صمية  االأردنية  اململكة  حكومة  بني  ما  اتفاق  اإلى  التو�صل   .4

االأردن تطبيق »تب�صيط قواعد املن�صاأ االأوروبية« التي متكن االأردن من الت�صدير اإلى دول 

االحتاد ب�شروط مب�شطة، وباعتماد قواعد من�شاأ اأكرث �شال�شة من قواعد املن�شاأ املطبقة 

عبداهلل  امللك  من  كبرية  وجهود  بدعم  وذلك  االأوروبية،  االأردنية  ال�صراكة  باتفاقية 

الثاين خالل موؤمتر لندن للمانحني الذي عقد يف بداية عام 2016، والذي مت فيه االتفاق 

على دعم االأردن لتمكينه من مواجهة اأزمة اللجوء ال�صوري على اأرا�صيه. 

نفاذ  لت�صهيل  امل�صري  اجلانب  مع  اتفاق  اإلى  التو�صل  من  اأي�صًا  االأردنية  احلكومة  متكنت   .5

فر�صتها  التي  اجلديدة  واال�صرتاطات  التعليمات  �صوء  يف  م�صر  اإلى  االأردنية  ال�صادرات 

م�صر على �صادراتها، حيث مت ت�صهيل منح ال�صركات االأردنية اإجراءات الت�صجيل لغايات 

الت�صدير.

ال�صادرات  العراقي الإعفاء  مع اجلانب  التفاو�س  والعمل على  فتح معرب طريبيل،  اإعادة   .6

التو�صل  مت  حيث  العراقية،  ال�صوق  اإلى  دخولها  عند  اجلمركية  الر�صوم  من  االأردنية 

موؤخرًا اإلى اإعفاء حوايل 540 �صلعة اأردنية من الر�صوم اجلمركية. 

االأ�صواق  اإلى  للتوجه  االأردن،  �صناعة  وغرفة  اال�صتثمار  هيئة  بني  ما  امل�صرتكة  اجلهود   .7

اإليها،  غري التقليدية، وا�صتك�صاف فر�س املنتجات االأردنية بداخلها وتوجيه ال�صناعيني 
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وخا�صة اإلى اأ�صواق �صرق اإفريقيا، حيث مت تنظيم عدد من الوفود التجارية اإلى كل من 

كينيا وتنزانيا واإثيوبيا، ملا حتتويه هذه االأ�صواق من فر�س متنوعة وحقيقية للمنتجات 

متتلك  ال�صناعية  القطاعات  جّل  اأن  الدرا�صات  اأثبتت  حيث  كافة،  باأ�صكالها  االأردنية 

فر�صًا حقيقية للدخول اإلى هذه االأ�صواق واملناف�صة فيها، والتوجه من خاللها نحو اأ�صواق 

اإفريقية اأخرى. 

وجتدر االإ�صارة يف هذا املجال، اإلى اأن هذه القرارات مل تاأِت مبا هو ماأمول منها ب�صكل كامل، 

فعلى �صبيل املثال تواجه بع�س ال�صناعات االأردنية اإ�صكاالت مع عدد من اجلهات واملوؤ�ص�صات 

احلكومية يف ما يتعلق بتنفيذ االأف�صلية ال�صعرية للمنتج املحلي، ف�صاًل عن اأن قرار تب�صيط 

اأن  االآن، يف حني  لغاية  املاأمول منه  االأوروبي مل يحقق  اإلى االحتاد  للت�صدير  املن�صاأ  قواعد 

قرار اإعفاء ال�صلع االأردنية من الدخول اإلى ال�صوق العراقية ما زال يواجه معيقات عديدة، 

وكل هذا اأدى اإلى عدم ا�صتفادة القطاع ال�صناعي من هذه القرارات ب�صكل كامل، على اأمل اأن 

حتمل الفرتة القادمة حلواًل واقعية وجذرية لهذه الق�صايا. 

تصور القطاع الصناعي ورؤيته

التنمية  عجلة  دفع  على  قادر  اإ�صرتاتيجي  كقطاع  ال�صناعي  القطاع  اأهمية  جليًا  ظهر 

االقت�صادية واالجتماعية يف اململكة، �صريطة توفري بع�س اأ�صكال الدعم احلكومي له للتغلب 

على حتدياته، وبالتايل حتفيز النمو والتنمية لالقت�صاد الوطني. ومن هذا املنطلق تتمحور 

اأبرز التو�صيات القادرة على النهو�س بالقطاع ال�صناعي وحتريك عجلة النمو االقت�صادي، 

على النحو التايل: 

الت�صديرية  القاعدة  وتو�صيع  الوطنية  ال�صادرات  تعزيز  على  للعمل  اجلهود  توحيد    .1

�صواء �صلعيًا اأو جغرافيًا، من خالل دعم اإن�صاء بيوت لل�صادرات االأردنية وخا�صة لالأ�صواق 

ترويج  ودعم  للم�صدرين،  متخ�ص�صة  فنية  خدمات  وتقدمي  واالإفريقية،  االأوروبية 

ال�صادرات من خالل هيئة اال�صتثمار مع االأولوية لل�صوق االأوروبية، ف�صاًل عن العمل على 

مراجعة بروتوكول باري�س، وتوجيه حوافز حمددة للقطاع امل�صريف لتعزيز عمل برنامج 

ائتمان ال�صادرات وتعظيم فائدة ال�صناعيني امل�صدرين منه.

االإ�صراع يف العمل على معاجلة التحديات التي تواجه قطاع النقل والبنية التحتية من   .2

�صكة  مب�صروع  وربطها  واملا�صونة  معان  من  كل  يف  الربية  املوانئ  اإن�صاء  يف  االإ�صراع  خالل 

احلديد الوطنية، وتو�صيع ميناء العقبة، ما �صيعمل على تعزيز البنية التحتية يف االأردن، 

ال�صادرات  زيادة  على  بالنفع  بالتايل  ويعود  واملنتجات،  الب�صائع  نقل  �صبكة  ويح�ّصن 
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الوطنية يف ظل البحث عن اأ�صواق بديلة.

للخطط  النجاح  حتقيق  ي�صمن  مبا  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  الفاعل  احلوار  تاأطري   .3

واالإ�شرتاتيجيات الوطنية، ويوؤ�ش�ص الإقامة بيئة اأعمال فاعلة وحمفزة وممّكنة الإقامة 

امل�صاريع وتنفيذ االأن�صطة بكل ي�صر و�صهولة. 

املق�صلة  ملفهوم  وفقًا  االأعمال،  لبيئة  الناظمة  االقت�صادية  الت�صريعات  �صاملة  مراجعة   .4

املنظومة  تعزيز  وبالتايل  تعار�صها،  وعدم  الت�صريعات  ا�صتقرار  ي�صمن  مبا  الت�صريعية 

الت�صريعية يف االأردن. 

 ،2022  2018- االقت�صادي  النمو  حتفيز  خطة  �صمن  االإ�صالحية  االإجراءات  تنفيذ   .5

وتطبيقها وفقًا الأولويات القطاع ال�صناعي وبال�صراكة مع القطاع اخلا�س، و�صمان متابعة 

وتقييم تنفيذ االإجراءات التي حملتها الأهميتها وانعكا�صاتها الفعلية على بيئة االأعمال. 

الوزراء  رئا�صة  يف  والتقييم  املتابعة  وحدات  عمل  وتاأ�صي�س  اإن�صاء  على  العمل  اإعادة   .6

تنفيذ  ومتابعة  االأداء،  تقييم  بهدف  تكاملية  بطريقة  وت�صكيلها  املختلفة،  والوزارات 

االإ�صرتاتيجيات املختلفة. 

توفري حوافز مميزة للبنوك لت�شهيل ح�شول امل�شانع على التمويل نظرًا لوجود مبادرات   .7

مميزة للبنك املركزي االأردين يف هذا املجال، اإال اأن البنوك التجارية ما زالت متحفظة 

قلياًل يف توجيه التمويل نحو هذه امل�صاريع. 

الرتابطات  وتعزيز  ال�صناعي  باملر�صد  البدء  خالل  من  ال�صناعية  ال�صيا�صة  تنفيذ   .8

ر�صد  خالل  من  اال�صتثمارات  وتوجيه  واحلوافز،  ال�صادرات  توجيه  ل�صمان  ال�صناعية، 

البيانات املختلفة وتوفريها، وتنفيذها ب�صراكة كاملة مع غرفة �صناعة االأردن، ف�صاًل عن 

ملعطيات  وفقًا  بها  مل�صاريع ترتبط  اأفكار  مع  اال�صتثمارية  م�صاريع اخلريطة  ربط  �صرورة 

و�صواًل  ال�صناعية  الرتابطات  م�صتوى  تعزيز  بق�صد  وخمرجاتها  ال�صناعية  ال�صيا�صة 

مل�صاريع ذات قيمة م�صافة عالية ومزايا ن�صبية وتناف�صية. ف�صاًل عن �صرورة تخ�صي�س 

املبالغ الالزمة لتنفيذها �صمن املوازنة العامة للدولة.

ملعطيات  وفقًا  بها  ترتبط  مل�صاريع  اأفكار  مع  اال�صتثمارية  اخلريطة  م�صاريع  ربط  �صرورة   .9

و�صواًل  ال�صناعية  الرتابطات  م�صتوى  تعزيز  بق�صد  وخمرجاتها  ال�صناعية  ال�صيا�صة 

امل�صروعات  دور  يعزز  ومبا  وتناف�صية  ن�صبية  ومزايا  عالية  م�صافة  قيمة  ذات  مل�صاريع 

ال�صغرية واملتو�صطة. 

10. زيادة حجم اال�صتثمار الراأ�صمايل يف املوازنة العامة، واإعطاء امل�صاريع االإنتاجية اأهمية 

كربى. 
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11. تعزيز املكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير، من خالل توجيه جهود �صناديق 

البحث العلمي القائمة وتوحيدها نحو تعزيز االبتكار والتطوير يف االأن�صطة ال�صناعية.

12. العمل على توفري بدائل رخي�صة للطاقة ال �صيما الطاقة املتجددة والنظيفة التي تعد 

مدخاًل اأ�صا�صيًا يف العملية االإنتاجية يف القطاعات االقت�صادية املختلفة.

13. تعزيز م�صتوى دعم �صندوق الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني لتهئية البيئة 

قطاعات  اأربعة  يف  وت�صغيلها  مهني  تدريب  مراكز  اأربعة  اإدارة  م�صروع  الإجناح  املالئمة 

م�صغلة للعمالة من ِقبل القطاع اخلا�س. 



التجارة
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ُيعّد القطاع التجاري من القطاعات الرئي�سية يف القت�ساد الوطني، وهو �سريك مهم يف احلياة 

اإلى دوره  اإ�سافة  الأمن القت�سادي،  اأ�سا�سي يف حتقيق  وله دور  القت�سادية والجتماعية، 

على ال�سعيد اخلارجي من خالل تعزيز عالقات الأردن القت�سادية مع دول العامل والرتويج 

لبيئة الأعمال وال�ستثمار واإبرام التفاقيات القت�سادية والتجارية بهدف ت�سهيل التبادل 

التجاري. 

التجارة  تعّب  حيث  الداخلية.  والتجارة  اخلارجية،  التجارة  ق�سمني:  اإلى  التجارة  ُتق�سم 

الداخلية عن حركة البيع وال�سراء لأنواع ال�سلع املحلية اأو امل�ستوردة املختلفة داخل الدولة، 

التجارة  ال�سرائية لالأفراد. يف حني متثل  ال�سلع يف الأ�سواق والقوة  وتعتمد على توفر تلك 

اخلارجية عملية التبادل التجاري من ال�سلع واخلدمات وغريها من عنا�سر الإنتاج املختلفة 

بني دول عدة بهدف حتقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل، وهى تختلف بذلك عن التجارة 

اأو  اإلى دول متعددة �سواء جماورة للدولة  اأنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة  الداخلية يف 

غري جماورة لها.

وعلى �سعيد قطاع التجارة الداخلية يف الأردن، فقد بلغت م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل 

ت�سابكاته  بف�سل  الثلث  من  اأكرث  اإلى  الن�سبة  هذه  وترتفع  مبا�سر،  ب�سكل   %8 من  اأكرث  اإلى 

وترابطاته مع القطاعات القت�سادية الأخرى من �سناعة ونقل وبنوك وغريها، كما يوظف 

�سغرية  باأنها  من�ساآته  وتتميز  الأردنية،  العاملة  القوى  اإجمايل  من   %37 يقارب  ما  القطاع 

اأهمية بارزة يف  القطاع  ومتو�سطة احلجم، وتنت�سر على نطاق جغرايف وا�سع، ما يعطي هذا 

الو�سول اإلى املناطق الأقل حظًا وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية القت�سادية داخلها. 

اأما على �سعيد قطاع التجارة اخلارجية، فقد قامت فل�سفة ال�سيا�سة التجارية لالأردن على 

النفتاح القت�سادي على العامل والإيجابية يف التعامل مع ال�سركاء التجاريني على اأ�س�س من 

التكافوؤ وحتقيق امل�سالح امل�سرتكة، حيث ان�سم الأردن اإلى ع�سوية منظمة التجارة العاملية، 

الدول والتكتالت القت�سادية املختلفة، ما مكن  العديد من  ووّقع اتفاقيات جتارة حرة مع 

املنتجات الأردنية من الو�سول اإلى ما يزيد على 130 �سوقًا حول العامل، لكن على الرغم من 

�سيا�سات النفتاح القت�سادي اإل اأن حجم امل�ستوردات ي�سكل ثالثة اأ�سعاف حجم ال�سادرات، 

ما اأدى اإلى خلق عجز كبري بامليزان التجاري لالأردن. 

تقدمي



تقرير حالة البالد: التجارة

257

وخالل الأعوام الأخرية، �سعت احلكومات املختلفة جاهدة اإلى تعزيز قطاع التجارة ب�سقيه 

الداخلي واخلارجي، من خالل و�سع الإ�سرتاتيجيات اخلا�سة بها، حيث تبز اأهمها يف كل من؛ 

الإ�سرتاتيجية الوطنية للتجارة اخلارجية، والإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سدير، كما ت�سّمنت 

لة لتعزيز التجارة  2025، وخطة حتفيز النمو القت�سادي برامج مف�سّ كل من روؤية الأردن 

ومل  منها،  املطلوب  الدور  توؤِد  مل  الإ�سرتاتيجيات  هذه  معظم  اأن  اإل  واخلارجية،  الداخلية 

حتقق النتائج املرجوة، كما اإنه ل يوجد حاليًا اأي اإ�سرتاتيجية خا�سة بال�سادرات اأو التجارة 

اخلارجية. 
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أوالً: واقع قطاع التجارة الداخلية )تجارة الجملة والتجزئة(

ي�ستعر�س هذا الق�سم اأبرز املوؤ�سرات القت�سادية والجتماعية للتجارة الداخلية التي تتمثل 

التجاري  القطاع  م�ساهمة  من  كاًل  املوؤ�سرات  هذه  وت�سمل  والتجزئة،  اجلملة  جتارة  بقطاع 

الئتمانية،  الت�سهيالت  التجاري،  القطاع  يف  العاملني  اأعداد  الإجمايل،  املحلي  الناجت  يف 

واأخريًا  القطاع،  يدفعها  التي  وال�سرائب  الأخرى،  القت�سادية  القطاعات  مع  والت�سابكات 

التجارة الإلكرتونية.

اأ- مـ�ســاهـمــة القــطـاع التـجـــاري فــي النـاتــج املحــلي الإجمايل 

حقق القطاع التجاري كما هو مبني يف ال�سكل رقم )1( منوًا حقيقيًا خالل عام 2017 بحوايل 

الأعوام  خالل  القطاع  منو  معدل  متو�سط  بلغ  حيث   ،2016 بعام  مقارنة   %2.2 ن�سبته  ما 

اخلم�سة املا�سية حوايل 2.9%، ويعزى منو القطاع التجاري ب�سكل رئي�سي اإلى منو كل من قطاع 

اخلدمات املالية والتاأمني بن�سبة 3%، وقطاع الت�سالت والنقل والتخزين مبا ن�سبته %2.7. 

ال�سكل رقم )1(: تطور منو القطاع التجاري والناجت املحلي الإجمايل احلقيقي خالل الفرتة 2012-
2017

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، احل�سابات القومية، اأعداد خمتلفة.

خالل  الإجمايل  املحلي  للناجت  املتحقق  النمو  يف  التجارية  القطاعات  م�ساهمة  �سعيد  وعلى 

يف  م�ساهمة  التجارية  القطاعات  كاأكرث  والتاأمني  املال  خدمات  قطاع  جاء  فقد   ،2017 عام 

منو الناجت املحلي بحوايل 0.61 نقطة مئوية من اإجمايل النمو، تاله قطاع النقل والتخزين 

والت�سالت بحوايل 0.4 نقطة مئوية، يف حني �ساهم كل من قطاع جتارة اجلملة والتجزئة 

وقطاع املطاعم والفنادق بحوايل 0.14 و0.01 نقطة مئوية على التوايل. 
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وعلى �سعيد الأ�سعار اجلارية، فقد بلغ حجم اإنتاج القطاع التجاري خالل عام 2017 ما يقارب 

12,567 مليون دينار، م�سجاًل بذلك منوًا مبا ن�سبته 3.9% مقارنة مع الإنتاج املتحقق للقطاع 

خالل عام 2016 والبالغ حوايل 12,094 مليون دينار.

الناجت  اإجمايل  يف   %44.2 واخلدمات  التجارة  قطاع  م�ساهمة  بلغت  التطورات،  هذه  وجراء 

ال�سكل رقم )2(. وجاء  ما هو مو�سح يف  2017، بح�سب  بالأ�سعار اجلارية خالل عام  املحلي 

قطاع خدمات املال والتاأمني كاأكرث القطاعات اخلدمية م�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل، 

مبا ن�سبته 18.7%، يليه قطاع النقل والت�سالت والتخزين بن�سبة بلغت 12.1%، ثم قطاع 

جتارة اجلملة والتجزئة مبا ن�سبته 9.2%، واأخريًا قطاع الإن�ساء بن�سبة م�ساهمة بلغت %4.2.

 ال�سكل رقم )2(: م�ساهمة القطاع التجاري واخلدمي يف الناجت املحلي الإجمايل 
خالل الفرتة 2017-2011

 

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، احل�سابات القومية، اأعداد خمتلفة.

ب- اأعــداد العاملــني يف القطاع التجاري

وفقًا لبيانات م�سح ال�ستخدام لعام 2015 ال�سادر عن دائرة الإح�ساءات العامة، يو�سح ال�سكل 

رقم )3( تطور حجم العمالة يف قطاع التجارة واخلدمات خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية، 

وُيبني اأن عدد العاملني يف القطاع التجاري قد بلغ 414,804 عاماًل وعاملة ي�سكلون ما ن�سبته 

36.5% من اإجمايل العاملني يف اململكة، ويعملون �سمن 126.3 األف من�ساأة، ليبلغ بذلك متو�سط 
عدد العمال 3.3 عامل لكل من�ساأة. 
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ال�سكل رقم )3(: عدد العاملني يف قطاع التجارة واخلدمات 2011-2015 )بالألف عامل(

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح ال�ستخدام، 2015.

وعلى �سعيد توزيع العاملني بح�سب القطاعات الفرعية للقطاع التجاري واخلدمي، ي�ستحوذ 

حيث  القطاع،  يف  العاملني  اإجمايل  من   %58 يقارب  ما  على  والتجزئة  اجلملة  جتارة  قطاع 

األف عامل وعاملة، يليه قطاع الفنادق واملطاعم الذي ي�ستحوذ على   240.6 يوظف حوايل 

ما يقارب 13% من اإجمايل العاملني يف القطاع حيث يوظف ما يقارب 53 األف عامل وعاملة، 

ويو�سح اجلدول رقم )1( توزيع العاملني بح�سب القطاعات الفرعية املتبقية. 

اجلدول رقم )1(: عدد العاملني يف القطاع التجاري واخلدمي بح�سب القطاعات الفرعية 
20112012201320142015  القطاع الفرعي

50.13048.79938.56939.95237.223الإن�ساءات
214.079219.091232.123239.349240.624جتارة اجلملة والتجزئة

22.25122.99722.48121.45523.114النقل والتخزين 
44.91746.85648.98650.71353.018الفنادق واملطاعم

15.81716.37516.45917.62018.414املعلومات والت�سالت
31.28231.45032.36033.20035.649اأن�سطة املالية والتاأمني 

6.7955.5226.1105.4846.762الأن�سطة العقارية 
385.271391.090397.088407.773414.804املجموع 

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح ال�ستخدام، اأعداد خمتلفة.
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ت- التــ�سهيـــالت الئــتمانيـــة.

ارتفع حجم الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�سة يف اململكة خالل عام 

2017 مبا ن�سبته 8% لي�سل اإجمايل الت�سهيالت اإلى ما يقارب 24.7 مليار دينار مقارنة مع 22.9 

مليار دينار خالل عام 2016. وعلى �سعيد الته�سيالت املمنوحة للقطاع التجاري، فقد وا�سلت 

ارتفاعها على مدار ال�سنوات الثالث الأخرية، حيث حققت ن�سبة منو خالل عام 2017 بلغت ما 

يقارب 3.8%، لي�سل حجمها، بح�سب ما هو مو�سح يف اجلدول رقم )2(، اإلى حوايل 4.2 مليار 

دينار، مقارنة مع حوايل 4.1 مليار دينار خالل عام 2016، لت�سكل بذلك ما ن�سبته 17.1% من 

اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية مقارنة مع ما ن�سبته 17.8% خالل عام 2016.

ويت�سح اأنه على الرغم من ارتفاع حجم الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة للقطاع التجاري اإل 

اأن ح�ستها من اإجمايل الت�سهيالت، قد انخف�ست مبقدار 0.7 نقطة مئوية، ويعزى ذلك ب�سكل 

رئي�سي اإلى اأثر مزاحمة احلكومة للقطاع اخلا�س والرتفاع ال�سخم حل�ستها من الت�سهيالت 

للحكومة  املمنوحة  الت�سهيالت  ح�سة  ارتفعت  حيث  الأخرية،  الأعوام  خالل  الئتمانية 

8.5% خالل عام  ن�سبته  ما  اإلى  لت�سل   2010 1% خالل عام  اأقل من  ن�سبته  ما  املركزية من 

 .2017

 اجلدول رقم )2(: حجم الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة للقطاع التجاري ون�سبتها 
خالل الأعوام 2017-2010

 2011201220132014201520162017
التجارة العامة 

)مليون دينار(
3.779.03.754.93.937.33.683.83.883.84.075.54.230.9

ح�ستها من اإجمايل 
17.1%17.8%18.4%19.1%20.8%21.1%23.8%الت�سهيالت )%(

امل�سدر: البنك املركزي، قطاع النقود والبنوك، اأعداد خمتلفة.

ث- الت�سابكات 

يرتبط قطاع التجارة الداخلية ويت�سابك ب�سكل قوي مع غريه من القطاعات املكونة لالقت�ساد 

تن�سيط  يف  الرتباطات  هذه  ت�ساهم  حيث  وغريها،  والنقل  والزراعة  كال�سناعة  الأردين 

حركة بع�س القطاعات القت�سادية الأخرى. 

ولعل اأبرز هذه الرتابطات تكمن يف العالقة ما بني القطاع التجاري وقطاع النقل، حيث اأن 

وبالتايل  )الأجنبية(،  وامل�ستوردة  املحلية  امل�سنعة  املنتجات  على  يعتمد  التجاري  القطاع 

يحتاج اإلى نقل مدخالت الإنتاج اأو احتياجاته عب و�سائط النقل املختلفة من �سحن بري اأو 

جوي وحتى بحري، وجتدر الإ�سارة يف هذا املجال اإلى جتارة الرتانزيت وارتباطاتها الوثيق 
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�سوريا  من  كل  مع  احلدود  اإغالقات  جراء  النقل  قطاع  ت�سرر  ذلك  ويوؤكد  النقل،  قطاع  مع 

الب�سائع  وخا�سة  ونقلها،  الب�سائع  �سحن  عمليات  توقف  جراء  الكبرية  وخ�سارته  والعراق 

املدخلة موؤقتًا لغايات اإعادة ت�سديرها. ويو�سح ال�سكل رقم )4( العالقات الت�سابكية للقطاع 

التجاري مع اأبرز القطاعات القت�سادية. 

ال�سكل رقم )4(: العالقات الت�سابكية للقطاع التجاري

ج- ال�سرائب التي يدفعها القطاع 

ور�سوم  ك�سرائب  �سنويًا  دينار  مليارات  اأربعة  يقارب  مبا  اخلزينة  التجاري  القطاع  يرفد 

على  العامة  ال�سريبة  من  كل  حجم  تطور  يو�سح  الذي   )5( رقم  ال�سكل  وبح�سب  جمركية. 

ال�سلع واخلدمات وال�سرائب على التجارة واملعامالت الدولية )الر�سوم اجلمركية(، فقد بلغ 

 ،2017 2,993 مليون دينار خالل عام  ال�سلع واخلدمات حوايل  العامة على  ال�سريبة  حجم 

2016. حيث توزعت هذه ال�سريبة على  2,884 مليون دينار خالل العام  مقارنة مع حوايل 

النحو التايل: ما يقارب 1,638 مليون دينار ك�سريبة املبيعات على ال�سلع امل�ستوردة، وحوايل 

 808.9 676.7 مليون دينار على ال�سلع املحلية، و469.5 مليون دينار على اخلدمات، وحوايل 
مليون دينار على القطاع التجاري. كما بلغ اإجمايل ال�سرائب على التجارة واملعامالت الدولية 

)الر�سوم اجلمركية( ما قيمته 286 مليون دينار خالل عام 2017، مقارنة مع حوايل 296.7 

مليون دينار خالل عام 2016.

القطاع املايل 
وامل�سريف

القطاع 
ال�سناعي

قطاع 
اخلدمات 
ال�سحية

القطاع 
الزراعي

القطاع 
املنزيل

قطاع النقل
القطاع 
التجاري
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 ال�سكل رقم )5(: تطور حجم ال�سريبة العامة على ال�سلع واخلدمات والر�سوم اجلمركية
 خالل الفرتة 2013-2017 )باملليون دينار(

امل�سدر: وزارة املالية، الن�سرات املالية احلكومية، املجلد الع�سرون، العدد الثالث، ني�سان 2018.

ال�سرائب على  رفع  اإلى  الرامية  ال�سيا�سات احلكومية  اأن  اإلى  املجال  الإ�سارة يف هذا  وجتدر 

ال�سلع، توؤثر �سلبيًا على مبيعات القطاع التجاري، اإذ توؤدي اإلى رفع الأ�سعار النهائية للمنتجات، 

وبالتايل اإ�سعاف القدرة ال�سرائية للم�ستهلكني. 

القت�سادي  املجل�س  عن  ال�سادرة  الأخرية  الدرا�سة  اإليه  اأ�سارت  ما  ذلك،  على  يوؤكد  وما 

الأ�سر«،  اإنفاق  2017 على منط  �شباط  ال�شريبية يف  القرارات احلكومية  »اأثر  واالجتماعي 

�سهر  يف  ال�سلع  من  جمموعة  على  احلكومة  فر�ستها  التي  ال�سرائب  حزمة  اأن  بّينت  حيث 

�شباط 2017، قد اأدت اإلى تغيري عدد من الأ�سر الأردنية من ذوي الدخل املحدود لأمناطها 

ال�ستهالكية، اإذ ا�ستبدلت تلك الأ�سر �سلعًا باأخرى، فيما تخّلت اأ�سر فقرية عن ا�ستهالك بع�س 

ال�سلع متامًا. وترّتب على هذا انخفا�س ا�ستهالك هذه الأ�سر من املواد وال�سلع املختلفة، تاأثر 

عدد من القطاعات القت�سادية الأخرى، اأبرزها قطاع جتارة اجلملة والتجزئة، حيث اأفاد 

ممثلوه بانخفا�س مبيعاتهم بن�سب تراوحت بني 10% و12%، وكل هذا من �ساأنه اأن ل حُتّقق 

450 مليون كجزء من خطة ت�سييق العجز يف املوازنة  احلكومة الغاية املرجوة بتاأمني مبلغ 

يف اإطار التفاهم مع �سندوق النقد الدويل، بل على العك�س، �سيوؤدي ذلك اإلى تراجع حركة 

الأن�سطة القت�سادية املختلفة. 
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ح- التجارة الإلكرتونية

التجارية  واملعامالت  الأن�سطة  اإلى  وت�سري  الأخرية،  الآونة  يف  الإلكرتونية  التجارة  ظهرت 

الرغم  وعلى  والإنرتنت،  الت�سال  وو�سائل  املعلومات  تقنيات  با�ستخدام  اإجراوؤها  يتم  التي 

اأنها اأحدثت نقلة نوعية على �سعيد التجارة، وانت�سرت ب�سكل �سريع،  من حداثة عهدها اإل 

اإليها.كما تبز  واأ�سبحت تاأخذ زخمًا متزايدًا واأهمية كبرية، ل�سهولة ا�ستخدامها والو�سول 

اأهميتها يف قدرة املنتجات املختلفة على الو�سول اإلى الأ�سواق العاملية وزيادة تناف�سيتها وخلق 

ح�سة لها عامليًا. 

اأما الأردن، فاإنه ما زال يخطو خطوات اإيجابية حمدودة يف جمال التجارة الإلكرتونية، حيث 

ارتفع حجم هذه التجارة خالل عام 2016 مبقدار 39 مليون دولر اأو ما ن�سبته 16% لت�سل 

اإلى ما يقارب 289 مليون دولر، مقارنة مع قيمتها امل�سجلة خالل عام 2015 والبالغة حوايل 

250 مليون دوالر، وذلك بح�شب بيانات تقرير »موؤ�شرات �شناعة املدفوعات االإلكرتونية يف 

�سركات  اإحدى   ،)PAYFORT( »بيفورت«  �شركة  عن  ال�شادر   »2017 لعام  العربي  العامل 

»اأمازون« )Amazon(، والذي يقدم اأحدث املعلومات والبيانات والتحليالت حول اجتاهات 

املدفوعات الإلكرتونية وعادات الت�سوق وال�سراء اإلكرتونيًا يف �سبع دول عربية، ت�سمل كاًل من 

م�سر والأردن والكويت ولبنان وقطر وال�سعودية والإمارات. 

كما ارتفع عدد امل�سرتين عب الإنرتنت يف الأردن خالل عام 2016 مبا ن�سبته 12.5% لي�سل 

 1.6 2015 ما يقارب  1.8 مليون ن�سمة، يف حني بلغ عددهم خالل عام  عددهم اإلى ما يقارب 

مليون ن�سمة. وجاءت اأعلى فئة �سراء يف منتجات املالب�س، ثم ال�ساعات والهواتف املحمولة، 

يف حني كانت اأقل الفئات يف ال�سلع الفرتا�سية ومقتنيات املنازل. 

اأنه بالرغم من ارتفاع حجم التجارة الإلكرتونية يف الأردن خالل عام  اإلى  وجتدر الإ�سارة 

العربية  الدول  يف  الإلكرتونية  التجارة  اإجمايل  من   %1 تتجاوز  مل  ح�سته  اأن  اإل   ،2016

ال�سبع امل�سمولة بالتقرير، والتي ُقّدرت بحوايل 30.4 مليار دولر خالل العام نف�سه. ومن هذا 

املنطلق، يحتاج مو�سوع التجارة الإلكرتونية يف الأردن املزيد من الدعم والنتباه، وخا�سة 

يف الأمور التنظيمية وحماية املنتجات الأردنية، حيث يجب الإ�سراع يف اإقرار قانون ينظم 

البيع الإلكرتوين. 

ثانياً: قطاع التجارة الخارجية )الصادرات واملستوردات(

تعد التجارة اخلارجية من القطاعات احليوية يف اأي اقت�ساد من املجتمعات �سواء اأكان متقدمًا 

تو�سيع  على  الدولة  وت�ساعد  بع�سًا،  بع�سها  مع  الدول  تربط  اخلارجية  فالتجارة  ناميًا.  اأو 
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القدرة الت�سويقية عن طريق فتح اأ�سواق جديدة اأمام منتجاتها، كما تعتب موؤ�سرًا جوهريًا 

على القدرة الإنتاجية والتناف�سية للدول يف الأ�سواق الدولية. 

ويف ما يخ�س حركة التجارة اخلارجية يف الأردن، فقد انخف�س حجم ال�سادرات الكلية مبا 

ن�سبته 1.1% خالل عام 2017 لي�سل بذلك حجم ال�سادرات الكلية اإلى ما يقارب 5,303 مليون 

دينار، مقارنة مع حوايل 5,359.5 مليون دينار خالل عام 2016. ويعزى هذا النخفا�س اإلى 

تراجع حجم املعاد ت�سديره مبا ن�سبته 14% لي�سل اإلى ما يقارب 829 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 963 مليون دينار خالل عام 2016. 

77.7 مليون  اأو ما مقداره   %2 يف حني حققت ال�سادرات الوطنية ارتفاعًا طفيفًا مبا ن�سبته 

حوايل  مع  مقارنة   ،2017 عام  خالل  دينار  مليون   4,474 حوايل  اإلى  حجمها  لي�سل  دينار 

4,397 مليون دينار خالل عام 2016. 

 768.2 مقداره  ما  اأو   2017 عام  خالل   %6 ن�سبته  مبا  ارتفاعًا  �سّجلت  فقد  امل�ستوردات،  اأما 

13,720 مليون دينار  14,488 مليون دينار مقارنة مع حوايل  مليون دينار لت�سل اإلى حوايل 

عام 2016.

ونتيجًة لهذه التطورات، ارتفع حجم العجز التجاري، كما هو مبني يف اجلدول رقم )3(، مبا 

2017، لي�سل بذلك حجم العجز يف  825 مليون دينار خالل عام  اأو ما مقداره   %10 ن�سبته 

امليزان التجاري اإلى حوايل 9,185 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 8,361 مليون دينار خالل 

عام 2016. 

اجلدول رقم )3(: تطور حجم ال�سادرات وامل�ستوردات ال�سلعية خالل الفرتة 2017-2013

معدل النمو )%(20132014201520162017مليون دينار

ال�سادرات 
الوطنية

4,805.25,163.04,797.64,396.54,474.22.0

-812.7790.1763.8963.0828.914.0املعاد ت�سديره

ال�سادرات 
الكلية

5,617.95,953.15,561.45,359.55,303.11.1-

15,667.316,280.214,537.213,720.414,488.66.0امل�ستوردات

10.0-9,185.5-8,360.9-8,975.8-10,327.1-10,049.4امليزان التجاري

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، تقارير التجارة اخلارجية ل�سنوات خمتلفة.
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ويو�سح اجلدول رقم )3( تطور حجم ال�سادرات وامل�ستوردات ال�سلعية لالأردن خالل اخلم�سة 

عام  منذ  الكلية  ال�سادرات  حجم  انخفا�س  ا�ستمرار  خالله  من  يتبني  حيث  املا�سية،  اأعوام 

2015 مدفوعًا باإغالقات احلدود البية مع كل من العراق و�سوريا اللتني كانتا �سوقًا جاذبة 

ومعبًا رئي�سيًا ملا يناهز 30% من ال�سادرات الوطنية، على اأمل اأن يتح�سن الو�سع خالل عام 

2018 بعد اإعادة فتح معب طريبيل احلدودي مع العراق موؤخرًا، وموافقة اجلانب العراقي 

يعزز  ما  العراقية،  ال�سوق  اإلى  املوردة  اجلمركية  الر�سوم  من  اأردنية  �سلعة   540 اإعفاء  على 

زيادة حجم ال�سادرات الأردنية اإلى ال�سوق العراقية، والتعاون القت�سادي بني البلدين. 

اأ- الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�سادرات وكمياتها
يبني اجلدول رقم )4( اخلا�س بالرقم القيا�سي لأ�سعار ال�سادرات وكمياتها، اأن الرقم القيا�سي 

العام لأ�سعار ال�سادرات خالل عام 2017، قد انخف�س مبا ن�سبته 1.4% مقارنة مع عام 2016. 

 ،%1.8 ن�سبته  الكيماوية مبا  املواد  وجاء هذا النخفا�س كمح�سلة لنخفا�س كل من قطاع 

0.1%، يف حني ارتفع الرقم  8.7%، واحليوانات والغذاء مبا ن�سبته  واملواد اخلام مبا ن�سبته 

القيا�سي لأ�سعار �سادرات كل من امل�سروبات والتبغ مبا ن�سبته 24.5%، والآلت ومعدات النقل 

ن�سبته  مبا  وال�سحوم  والزيوت   ،%22.8 ن�سبته  مبا  املتنوعة  وامل�سنوعات   %8.9 ن�سبته  مبا 

.%0.4

اأما على �سعيد الرقم القيا�سي العام لكميات ال�سادرات، فقد �سهد ارتفاعًا خالل عام 2017 مبا 

ن�سبته 3.3% مقارنة من عام 2016. وجاء هذا الرتفاع كمح�سلة لرتفاع الرقم القيا�سي لكل 

من قطاع احليوانات والغذاء مبا ن�سبته 0.5%، وقطاع املواد اخلام مبا ن�سبته 7.8%، وقطاع 

املواد الكيماوية مبا ن�سبته 3.9%، وب�سائع م�سنوعة مبا ن�سبته 1.5%، يف حني انخف�س الرقم 

القيا�سي لكميات �سادرات كل من امل�سروبات والتبغ مبا ن�سبته 22.7%، الزيوت وال�سحوم مبا 

ن�سبته  مبا  امل�سنوعة  والب�سائع   ،%19.4 ن�سبته  مبا  النقل  ومعدات  والآلت   ،%50.7 ن�سبته 

 .%17.5
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اجلدول رقم )4(: الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�سادرات وكمياتها

الرقم 
القيا�سي 

العام

م�سنوعات 
متنوعة

 اآلت
 ومعدات نقل

ب�سائع 
م�سنوعة

مواد 
كيماوية

زيوت 
و�سحوم

مواد 

خام

م�سروبات 
وتبغ

احليوانات 
والغذاء

ال�سنة

الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�سادرات

225.9 258.5 185.3 175.0 196.6 94.0 285.4 82.0 322.7 2016

222.6 317.5 201.8 179.7 193.0 94.4 260.7 102.0 322.3 2017

%1.4- %22.8 %8.9 %2.7 %1.8- %0.4 %8.7- %24.5 %0.1- ن�سبة التغري

الأرقام القيا�سية لكميات ال�سادرات

245.1 1271.8 283.3 249.5 205.2 10.7 119.7 2057.5 249.9 2016

253.2 1048.7 228.3 253.2 213.2 5.3 129.0 1590.6 251.1 2017

%3.3 %17.5- %19.4- %1.5 %3.9 %50.7- %7.8 %22.7- %0.5 ن�سبة التغري

امل�سدر: البنك املركزي، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية، قطاع التجارة اخلارجية، تقرير الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�سادرات 
وكمياتها، 2017، اجلدول رقم )44(.

جاء   ،2017 عام  خالل  الوطنية  لل�سادرات  الطفيف  الرتفاع  اأن  يظهر  �سبق،  ما  خالل  ومن 

نتيجة لرتفاع الكميات، وخا�سة يف قطاع املواد اخلام واأبرزها البوتا�س والفو�سفات، وقطاع 

املواد الكيماوية واأبرزها املح�سرات ال�سيدلنية.

ب- اأبرز ال�سلع امل�سدرة وامل�ستوردة

ت�سدرت منتجات الألب�سة وم�سنوعاتها قائمة اأبرز ال�سادرات الوطنية خالل عام 2017، كما 

هو مبني يف ال�سكل رقم )6(، حيث بلغ حجم �سادراتها حوايل 1,055 مليون دينار، اأو ما ن�سبته 

23.6% من اإجمايل ال�سادرات الوطنية. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سادرات الألب�سة قد حّققت 
103 ماليني دينار مقارنة مع عام  2017 اأو ما مقداره  10.8% خالل عام  ارتفاعًا مبا ن�سبته 

2016، وتعتب بذلك امل�ساهم الأبرز يف ارتفاع قيمة ال�سادرات الوطنية. 

مليون   446.9 حوايل  بلغت  بقيمة  الثانية  املرتبة  يف  ال�سيدلة  حم�سرات  منتجات  وجاءت 

حجم  انخفا�س  من  الرغم  على  الوطنية،  ال�سادرات  اإجمايل  من   %10 ن�سبته  ما  اأو  دينار، 

�سادراتها مبا ن�سبته 4.4% اأو ما مقداره 21 مليون دينار. وحلت يف املرتبة الثالثة �سادرات 

منتجات البوتا�س اخلام متقدمة على ح�ساب �سادرات منتجات الفو�سفات، مدفوعة بارتفاع 

اأو ما ن�سبته  333 مليون دينار  اإلى حوايل  31 مليون دينار لت�سل  حجم �سادراتها مبا يقارب 

مبا  الفو�سفات  منتجات  �سادرات  انخف�ست  حني  يف  الوطنية،  ال�سادرات  اإجمايل  من   %7.4
 267 حوايل  اإلى  �سادراتها  حجم  ولي�سل  الرابعة  املرتبة  يف  لتحل  دينار  مليون   64 مقداره 

مليون دينار اأو ما ن�سبته 6% من اإجمايل ال�سادرات الوطنية. 
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وجاء يف املرتبة اخلام�سة �سادرات منتجات اخل�سر والنباتات واجلذور والدرنات الغذائية 

على الرغم من تراجع حجم �سادراتها مبا يقارب 20 مليون دينار لت�سل اإلى حوايل 264 مليون 

دينار اأو ما ن�سبته %5.9. 

امل�سدرة  الأردنية  املنتجات  عدد  اأن  من  بالرغم  اأنه  اإلى  املجال  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر 

80% من  اأن ما يزيد على  اإل  92 منتجًا )ف�ساًل(،  ما يقارب  اإلى  2017، قد و�سل  خالل عام 

ال�سادرات الوطنية تركزت يف 15 �سلعة يذهب معظمها اإلى عدد حمدد من الدول، ما يجعلها 

عر�سة للتقلبات وال�سطرابات التي حتدث يف هذه الدول، ويعمل على تقليل تناف�سيتها بني 

القاعدة  والعمل على تو�سيع  اإلى �سرورة تكثيف اجلهود  الذي يدعو  الأمر  املختلفة،  ال�سلع 

اإلى  اأكب  ب�سكل  الو�سول  يف  الأقل  الن�سي  الوزن  ذات  املنتجات  دعم  خالل  من  الت�سديرية 

الأ�سواق العاملية، وا�ستك�ساف الفر�س الت�سديرية لها، والعمل على توفري البيانات والدرا�سات 

اخلا�سة باآلية الت�سدير والفر�س املتوقعة. 

ال�سكل رقم )6(: التوزيع الن�سبي لأبرز ال�سادرات ال�سلعية الوطنية خالل عام 2017

 

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، تقرير التجارة اخلارجية، 2017.

23.6% األب�سة وتوزيع األب�سة من م�سرنات

2.3% فواكه واأثمار �ساحلة2.2% األومنيوم وم�سنوعاته

2.6% لوؤلوؤ طبيعي اأو م�ستنبت، اأحجار كرمية

2.6% حيوانات حية

2.9% لدائن وم�سنوعاتها

3.6% منتجات كيماوية غري ع�سوية

6.0% الفو�سفات اخلام

5.9% خ�سر ونباتات وجذور ودرنات غذائية

10.0% حم�سرات ال�سيدلة

10.0% البوتا�س اخلام
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ال�سلع  اأهم  يو�سح  الذي   )5( رقم  اجلدول  فبح�سب  الوطنية،  امل�ستوردات  اأبرز  �سعيد  وعلى 

امل�ستوردة خالل عاَمي 2016و2017 ووزنها الن�سبي من اإجمايل امل�ستوردات الكلية، فقد حلت 

 ،2017 منتجات املركبات كال�سيارات واجلرارات والعربات كاأكرث ال�سلع امل�ستوردة خالل عام 

بقيمة بلغت حوايل 1,472.4 مليون دينار، اأو ما ن�سبته 10.2% من اإجمايل ال�سلع امل�ستوردة. 

تالها منتجات املفاعالت النووية، املراجل، الآلت، والأجهزة واأدوات اآلية بقيمة 1,431.9 

ارتفاعًا  م�سجلة  الوطنية،  امل�ستوردات  اإجمايل  من   %9.9 حوايل  ن�سبته  ما  اأو  دينار  مليون 

39.3%. وحل يف املرتبة الثالثة منتجات الآلت والأجهزة  2016 مبا ن�سبته  كبريًا عن عام 

واملعدات الكهربائية بقيمة بلغت حوايل 869.5 مليون دينار، اأو ما ن�سبته 6.0% من اإجمايل 

امل�ستوردات الوطنية خالل عام 2017. 

اجلدول رقم )5(: اأبرز امل�ستوردات ال�سلعية خالل عاَمي 2016 و 2017 )بالألف دينار(

20162017
الوزن 

الن�سبي

عربات �سيارة جرارات، دراجات وعربات اأر�سية 
10.2%1.370.565.81.472.486.3اأخرى، اأجزاوؤها ولوازمها

مفاعالت نووية، مراجل، اآلت، اأجهزة واأدوات 
9.9%1.027.505.61.431.908.0اآلية، اجزاوؤها

6.0%835.160.7869.577.8اآلت واأجهزة ومعدات كهربائية واأجزاوؤها

5.8%641.564.8841.346.0غازات نفطية
5.4%648.627.7776.774.3برتول خام

3.5%486.064.3502.716.6لدائن وم�سنوعاتها
3.4%681.362.2488.966.2حبوب

لوؤلوؤ طبيعي اأو م�ستنبت، اأحجار كرمية اأو �سبه 
كرمية، معادن ثمينة، معادن مك�سوة بق�سرة 

من معادن ثمينة وم�سنوعات هذه املواد، حلي 
الغواية )مقلدة(، نقود

422.476.8458.614.2%3.2

2.9%289.717.8427.389.9اأرواح النفط )بنزين(
2.7%418.595.8395.632.6حم�سرات ال�سيدلة

2.5%353.806.9365.686.6اأقم�سة م�سرنة
2.1%396.941.9300.139.2حديد �سب )ظهر(، حديد و�سلب )فولذ( 

1.9%301.341.3274.263.3 ديزل اأوبل )�سولر(
1.8%251.678.3264.496.7حلوم واأح�ساء واأطراف �ساحلة لالأكل

)ف�سل احتياطي ل�ستعمالت خا�سة لالأطراف 
1.7%215.648.5250.687.8املتعاقدة(

1.6%231.757.4226.474.4األب�سة وتوابع األب�سة من م�سرنات
م�سنوعات من حديد �سب )ظهر( اأو حديد اأو 

1.5%211.708.0219.511.1�سلب )فولذ(

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، تقرير التجارة اخلارجية، 2017.
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ت- اأبرز ال�سركاء التجاريني لالأردن 

و�سلت ال�سادرات الأردنية اإلى ما يقارب 140 دولة حول العامل خالل عام 2017، لكن بالرغم 

من التنوع اجلغرايف الكبري للمنتجات الأردنية اإل اأنها ترتكز يف دول حمددة، حيث ا�ستحوذت 

حوايل 14 دولة فقط على ما يزيد على 80% من ال�سادرات الأردنية، ما يعني حاجة الأردن 

ال�سادرات  من  املزيد  لو�سول  اجلهود  وتكثيف  الأخرى،  الأ�سواق  اإلى  و�سوله  ا�ستثمار  اإلى 

الوطنية اإلى هذه الأ�سواق ذات الوزن الن�سبي الأقل، حتى ن�سل اإلى م�ستويات ت�سديرية اأعلى 

وبتنوع جغرايف اأكب يحد من تاأثري ال�سدمات اخلارجية واإغالق الأ�سواق غري التقليدية. 

وكما يو�سح ال�سكل رقم )7(، فقد جاءت �سوق الوليات املتحدة الأمريكية يف املرتبة الأولى 

اإجمايل  من   %24.9 يقارب  ما  على  ا�ستحوذت  حيث  الأردنية،  للمنتجات  جذبها  حيث  من 

اإلى  الوطنية  ال�سادرات  بارتفاع  2017، وجاء ذلك م�سحوبًا  الوطنية خالل عام  ال�سادرات 

ال�سوق الأمريكية مبا يقارب 71 مليون دينار ولي�سل حجمها الإجمايل اإلى ما يقارب 1,112.5 

 %12.8 يقارب  ما  على  با�ستحواذها  الثانية  باملرتبة  ال�سعودية  ال�سوق  وحلت  دينار.  مليون 

من اإجمايل ال�سادرات الوطنية، على الرغم من النخفا�س الكبري يف ال�سادرات الأردنية اإلى 

ال�سوق ال�سعودية مبا يقارب 75 مليون دينار لي�سل حجم ال�سادرات الوطنية لل�سوق ال�سعودية 

ما يقارب 571.6 مليون دينار. 

�سجلت  حيث   ،%8.2 يقارب  ما  على  با�ستحواذها  الثالثة  باملرتبة  الهندية  ال�سوق  وجاءت 

20 مليون دينار لي�سل حجمها اإلى  ال�سادرات الأردنية اإلى ال�سوق الهندية ارتفاعًا بحوايل 

على  با�ستحواذها  الرابعة  املرتبة  يف  العراقية  ال�سوق  وحلت  دينار.  مليون   367 يقارب  ما 

بحوايل  ارتفاعًا  العراقية  ال�سوق  اإلى  الوطنية  ال�سادرات  حققت  حيث   ،%8.17 يقارب  ما 

365.4 مليون دينار، مدفوعًة باإعادة فتح معب  35 مليون دينار لي�سل حجمها اإلى ما يقارب 

طريبيل احلدودي مع نهاية عام 2017. 
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ال�سكل رقم )7(: التوزيع الن�سبي لأبرز ال�سركاء التجاريني لل�سادرات الوطنية خالل عام 2017 

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، تقرير التجارة اخلارجية، 2017.

لالأردن  )امل�سدرين(  التجاريني  ال�سركاء  اأبرز  يو�سح  الذي   )6( رقم  اجلدول  اإلى  وبالنظر 

خالل عام 2017، فقد حّلت جمهورية ال�سني ال�سعبية يف املرتبة الأولى كاأكرث الدول امل�سدرة 

اإلى الأردن خالل عام 2017، بقيمة بلغت 1,962.1 مليون دينار، اأو ما ن�سبته حوايل %13.6 

من اإجمايل امل�ستوردات الأردنية. وحلت ثانيًا ال�سعودية بقيمة 1,955.9 مليون دينار، اأو ما 

ن�سبته حوايل 13.5% من اإجمايل امل�ستوردات الكلية، م�سجلًة بذلك منوًا مبا ن�سبته %16.9 

عن قيمتها خالل عام 2016.

1,420 مليون و705 اآلف دينار  ثم جاء كل من الوليات املتحدة والإمارات العربية بقيمة 

على التوايل، اأو ما ن�سبته حوايل 9.8% و4.9% من اإجمايل حجم امل�ستوردات الكلية. 

24.9% الوليات املتحدة

1.4% م�سر
1.5% اجلزائر

1.5% تركيا
1.5% ال�سودان

1.9% لبنان

2.2% ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

2.3% اأندوني�سيا

2.6% قطر

4.5% الكويت

8.17% العراق

12.8% ال�سعودية

8.20% الهند
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اجلدول رقم )6(: اأبرز ال�سركاء التجاريني للم�ستوردات خالل عاَمي 2016-2017 )بالألف دينار(

الوزن الن�سبي20162017

13.5%1,911,672.01,962,180.2ال�سني ال�سعبية
13.5%1,673,840.21,955,959.3ال�سعودية

9.8%952,204.41,420,246.4الوليات املتحدة الأمريكية
4.9%623,746.6705,571.9الإمارات العربية املتحدة

4.4%625,680.7639,259.6اأملانيا
4.0%597,191.4573,878.6اإيطاليا

3.3%472,241.8484,052.8تركيا
2.8%449,241.0404,704.0اليابان

2.7%440,827.7396,169.9كوريا اجلنوبية
2.5%331,915.2355,829.8الهند

2.4%324,739.9342,302.1اإ�سبانيا
2.3%336,492.3335,757.0م�سر

2.1%276,988.3309,540.1 تايوان
1.9%331,153.5280,611.7فرن�سا

1.8%197,414.2255,004.8اململكة املتحدة
1.5%131,423.2223,998.2املك�سيك

1.5%207,969.2214,630.3الأرجنتني
1.5%203,376.2211,913.6هولندا

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، تقرير التجارة اخلارجية، 2017.

ث- اأثر اإغالق املعابر احلدودية على التجارة الأردنية واحلاجة اإلى اأ�سواق جديدة

اأُغلق معب طريبيل خالل �سهر متوز 2015 بعد اأن �شيطر مقاتلو »تنظيم الدولة« على مدينة 

الرمادي العراقية، ما اأدى اإلى توقف ال�سادرات الأردنية البية اإلى العراق ب�سكل �سبه كامل؛ 

العراقية يف عّمان، قد توقفت  القن�سلية  البحر. وكانت  التي متر عب  ال�سادرات  با�ستثناء 

لأ�سباب  طريبيل  معب  طريق  عن  العراق  اإلى  املتجهة  الت�سدير  فواتري  ت�سديق  عن  نهائيًا 

اأمنية، يف 13 من متوز 2015، الأمر الذي اأدى اإلى وقف عملية التبادل التجاري من الناحية 

العملية بريًا، واإغالق احلدود ر�سميًا.

كما اأُغلق معب جابر احلدودي خالل عام 2015، واأُغلقت املنطقة احلرة الأردنية ال�سورية 

التي كانت تعد �سريانًاحيويًامهمًاللتبادل التجاري بني البلدين وف�ساًء وا�سعًا لتجارة الرتانزيت 

ملعظم  رئي�سيًا  مق�سدًا  ومتثل  واأوروبا،  اجلوار  ودول  املوؤ�س�سني  البلدين  بني  الت�سدير  واإعادة 
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الب�سائع الأ�سا�سية والإ�سرتاتيجية. 

يعتب الأردن من اأكرث الدول ت�سررًا جراء اإغالق املعب، وخا�سة على �سعيد حركة التجارة 

اخلارجية وتاأثر ما يقارب 30% من ال�سادرات الوطنية، حيث اأدى اإغالق املعابر احلدودية 

البية اإلى كل من العراق و�سوريا اإلى اآثار �سلبية عديدة اأبرزها: 

اإلى خ�سائر  الأردنية  ال�سادرات  البي وتعر�س  ال�سحن  البينية وحركة  التجارة  توقف   -

كبرية حلقت بها، حيث مل تكن ال�ستفادة تقت�سر على كل من ال�سوقني العراقية وال�سورية، 

لبنان  من  كل  اإلى  الأردنية  لل�سادرات  معبًا  ت�سكل  ال�سورية  البية  الأرا�سي  كانت  بل 

وتركيا وبع�س الدول الأوروبية.

اأحلقت خ�سائر بالعديد من القطاعات القت�سادية، كال�سناعة والنقل وال�سياحة وغريها.   -

حّدت من رفد اململكة بالعملة الأجنبية، ما ينعك�س �سلبيًا على احتياطيات البنك املركزي   -

من العملة الأجنبية، ويقلل من تغطيتها مل�ستوردات اململكة بالأ�سهر.

اأثرها على النمو القت�سادي والإنتاج.   -

 ويو�سح ال�سكل رقم )8( الأثر املتوقع يف حال اإعادة فتح املعابر احلدودية ب�سكل خا�س 
وزيادة ال�سادرات الوطنية ب�سكل عام: 

ال�سكل رقم )8( الآثار القت�سادية والجتماعية يف حال فتح املعابر احلدودية وزيادة ال�سادرات

ما  كبري  ب�سكل  تاأثرت  التي  )الرتانزيت(  العبور  جتارة  اإلى  املجال  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر 

مهمة  الرتانزيت  جتارة  تعد  حيث  و�سوريا،  العراق  من  كل  مع  البية  احلدود  اإغالقات  بعد 

اقت�ساديًا نظرًا لأن الأردن يقع يف منطقة اإ�سرتاتيجية وحيوية، ويعد معبًا لعدد من دول 

النقل  اأخرى كقطاع  الدولة وتعد حمركًا لقطاعات  اإيرادات  اجلوار، ف�ساًل عن كونها تدعم 
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ن�سبة  اأن  يف  يكمن  القطاع  هذا  تاأثر  على  يوؤكد  ما  ولعل  الت�سنيع.  عمليات  وبع�س  والتجارة 

5% فقط من  ما يقارب  اإلى  لت�سل  ب�سكل كبري  ما بعد الأحداث  انخف�ست  الرتانزيت  ب�سائع 

اإجمايل املناولة عب مرافق موانئ العقبة. 

العراق  لكل من  ل�سادراته  الآونة الأخرية  الوا�سح يف  الأردن بالنخفا�س  تاأثر  ميكن تعليل 

اإلى هذه  التقليدي على �سادراته  اإغالقات احلدود املجاورة، واعتماد الأردن  و�سوريا جراء 

الدول واخرتاقهما اإلى دول اأوروبا، وعدم �سعيه م�سبقًا نحو الو�سول اإلى اأ�سواق غري تقليدية 

تعو�س ما ميكن اأن يلحق به جراء مثل ظروف كهذه. وما يوؤكد على ذلك اأنه بالرغم من و�سول 

اأنها ما زالت  اإل   ،2017 140 دولة حول العامل خالل عام  اإلى ما يقارب  ال�سادرات الأردنية 

يزيد  ما  على  فقط  دولة   14 حوايل  ا�ستحوذت  حيث  حمددة،  دول  يف  وا�سح  ب�سكل  ترتكز 

80% من ال�سادرات الأردنية، ما يعني حاجة الأردن اإلى ا�ستثمار و�سوله اإلى الأ�سواق  على 

الأخرى وتكثيف اجلهود لإي�سال املزيد من �سادراته الوطنية اإلى هذه الأ�سواق ذات الوزن 

الن�سبي الأقل، من اأجل الو�سول اإلى م�ستويات ت�سديرية اأعلى وبتنوع جغرايف اأكب يحد من 

تاأثري ال�سدمات اخلارجية، واإغالق الأ�سواق التقليدية. 

نحو  اجلهود  التجاري  بالقطاع  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  كّثفت  العامني،  مدار  وعلى 

ا�ستغالل اأ�سواق �سرق اإفريقيا، ف�ساًل عن حماولة ا�ستغالل اتفاقية تب�سيط قواعد الت�سدير 

اإلى الحتاد الأوروبي، اإل اأن القت�ساد الأردين مل يلم�س لغاية الآن الأثر الإيجابي املرجو 

من هذه اجلهود. 

ثالثاً: أبرز املشاكل والتحديات

الأو�ساع  جراء  جمة،  اقت�سادية  وحتديات  ب�سعوبات  �سنوات  منذ  مير  الوطني  القت�ساد 

الإقليمية املتوترة التي األقت بظاللها ب�سكل �سلبي على القت�ساد الوطني وم�ستويات النمو 

القت�سادي، وانعك�س هذا بدوره على القطاع التجاري واأدائه خالل الأعوام املا�سية. 

ولعل اأبرز التحديات التي يواجهها القطاع التجاري، تكمن يف عدم وجود بيئة اأعمال حمّفزة 

و�سيا�سات  البريوقراطية،  الإجراءات  كرثة  جراء  وال�ستثمار،  الأعمال  لأداء  ومريحة 

احلدود  اإغالقات  عن  ف�ساًل  الأخرى.  والــر�ســـوم  ال�ســريبــية  النــ�سب  رفــع  من  اجلباية 

عن  عدا  هذا  الوطنية،  ال�سادرات  حتفز  تقليدية  غري  اأ�سواق  نحو  التوجه  و�سعف  البية، 

الأردين  بالن�سبة لالقت�ساد  التي مل تثبت جدواها  التجارية  العديد من التفاقيات  وجود 

ومنتجاته والتي من اأبرزها؛ اتفاقية الأردن مع كل من تركيا والحتاد الأوروبي. 
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وميكن تلخي�س اأبرز امل�ساكل والتحديات التي واجهت القطاع التجاري خالل الأعوام املا�سية 

يف النقاط التالية: 

�سعف املتابعة احلكومية لل�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات القت�سادية التي تقوم باإعدادها،   .1

هذه  حتقيق  عدم  من  حالة  يخلق  ما  وتداخلها،  الإ�سرتاتيجيات  هذه  كرثة  عن  ف�ساًل 

القطاعات القت�سادية  �سلبيًا على  ويوؤثر  املبذولة،  ال�سيا�سات لأهدافها، وي�سيع اجلهود 

كافة، وعلى القطاع التجاري ب�سكل خا�س. 

على  �سلبيًا  توؤثر  ال�سلع  على  والر�سوم  ال�سرائب  رفع  اإلى  الرامية  احلكومية  ال�سيا�سات    .2

واإ�سعاف  للمنتجات،  النهائية  الأ�سعار  رفع  اإلى  بالتايل  وتوؤدي  التجاري،  القطاع  مبيعات 

القدرة ال�سرائية للم�ستهلكني، وهذا ما اأثبته العديد من الدرا�سات بهذا اخل�سو�س. 

الرتكز ال�سلعي واجلغرايف يف فئات ودول حمددة لل�سادرات الوطنية، ب�سبب �سعف التوجه   .3

الأ�سواق  بع�س  يف  املفاجئة  بال�سطرابات  التاأثر  من  تخفف  تقليدية  غري  اأ�سواق  نحو 

التقليدية، بالإ�سافة اإلى �سعف القاعدة الإنتاجية لل�سادرات. 

القوانني  �سياغة  جمال  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  احلقيقية  ال�سراكة  �سعف    .4

والأنظمة ب�سكل عام، والت�سريعات القت�سادية التي مت�س القطاع التجاري ب�سكل خا�س، 

ف�ساًل عن وجود ت�سريعات واأنظمة بحاجة اإلى مراجعة وتعديل نظرًا ملا تلحق من اأ�سرار 

وتعليمات  واأنظمة  وقوانني  وامل�ستاأجرين،  املالكني  قانون  غرار؛  على  التجاري  بالقطاع 

موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�س، وموؤ�س�سة الغذاء والدواء، ونظام الأبنية اجلديد. 

�سعف البنية التحتية لقطاع النقل ب�سكل عام، ف�ساًل عن وجود بع�س امل�ساكل املتخ�س�سة يف   .5

قطاع النقل اأبرزها؛ نظام التاأمني اللزامي للمركبات، والفح�س الفني لل�سيارات وامل�ساكل 

التي يواجهها �سمنه، وفر�س �سريبة املبيعات على الإطارات اخلا�سة بالنقل لت�سبح %16، 

واإيقاف �سمول �سركات ال�ستثمار بالإعفاءات اجلمركية، وارتفاع ر�سوم الفح�س بالأ�سعة 

ال�سينية يف املطارات. 

ازدياد  على  ال�سلبي  واأثرها  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  وخا�سة  الإنتاج،  تكاليف  ارتفاع   .6

التكاليف الت�سغيلية، رغم تفاوت الأ�سعار العاملية بن�سب اأقل من ن�سب رفع الأ�سعار حمليًا، 

ف�ساًل عن التعقيدات املتعلقة باإعفاء الأجهزة املُوّفرة للطاقة، واقت�سار الإعفاءات على 

الأجهزة املُوّفرة بن�سبة 60% بدًل من %20.

7. �سعوبة احل�سول على التمويل ونق�س ال�سيولة، خا�سة اأن غالبية القطاع التجاري تتاألف من 

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، ف�ساًل عن ارتفاع الفوائد البنكية على القرو�س واأثره ال�سلبي 

على احلركة التجارية يف ال�سوق املحلية، وتعقيدات البنوك املحلية يف منح الئتمان. 
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والر�سوم  الإجراءات  بع�س  جراء  خالله،  احلا�سل  والركود  العقاري،  القطاع  م�ساكل   .8

التي  املعامالت  القطاع يف �ستى  التي يواجهها  الكبرية  البريوقراطية  غري املبرة، وجراء 

يحتاجها. 

9. تو�سع فروع )املولت( الأجنبية ب�سكل كبري وغري مدرو�س، ما يوؤثر على املحالت التجارية 

ال�سغرية، ف�ساًل عن عدم وجود اآلية تفر�س على هذه )املولت( تخ�سي�س ن�سب معينة من 

املنتجات املحلية وت�سغيل الأردنيني. 

10. التخبط الوا�سح يف ال�سيا�سات احلكومية، ما يوؤثر على جممل القطاعات وال�ستثمارات، 

واآخر مثال على ذلك ما حدث لل�سريبة على ال�سيارات الهجينة )الهايبد(. 

رابعاً: الترشيعات الناظمة للقطاع واتفاقيات التجارة 

اأ- الت�سريعات
القوانني  -

هنالك العديد من القوانني والت�سريعات القت�سادية التي ترتبط بالقطاع التجاري، فمنها 

باجلهات  يتعلق  ما  ومنها  القطاع،  عن  امل�سوؤولة  واجلهات  املوؤ�س�سات  عمل  بتنظيم  يتعلق  ما 

الأعمال  ببيئة  يتعلق  ما  ومنها  ومتنوعة،  كثرية  وهي  القطاع  على  والتفتي�سية  الرقابية 

ا�سترياد  من  الب�سائع  بحركة  يتعلق  ما  ومنها  عام،  ب�سكل  وال�سرائب  ال�ستثمارات  واإقامة 

وت�سدير، ف�ساًل عن الأنظمة والتعليمات ال�سادرة مبوجب هذه القوانني. 

ال�سركات،  القطاع وتعمل على تنميته، تكمن يف قانون  التي تنظم عمل  القوانني  اأبرز  ولعل 

وقانون املناف�سة ومنع الحتكار، بالإ�سافة اإلى قانون حماية امل�ستهلك. وتنبع اأهمية قانون 

املناف�سة ومنع الحتكار من كونه ي�سّكل �سمانة للم�ستثمرين وحافزًا لرفع القدرة التناف�سية 

القت�سادية  بال�سوق  الثقة  وزيادة  امل�ستهلك،  رفاهية  حتقيق  اإلى  يوؤدي  مثلما  لل�سركات، 

الهيمنة،  و�سعّية  ا�ستغالل  اإ�ساءة  يف  بالقانون  املخّلة  التحالفات  حظر  خالل  من  الأردنية، 

والتاأكيد على اأحقية امل�شتهلك يف االأ�شعار التف�شيلّية، واحلد من خطورة »الرتّكز االقت�شادي«، 

البتكار،  وزيادة  الإنتاج،  خالل  زيادة  من  التجاري  القطاع  تنمية  يف  بدوره  ُي�سهم  هذا  وكل 

واإدخال منتجات جديدة وعمليات جديدة يف الإنتاج، اإ�سافة اإلى خف�س الأ�سعار، وكل ذلك 

يوؤدي اإلى رفع موؤ�سرات التناف�سية على امل�ستويني الداخلي واخلارجي. 
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ويف ما يلي اأهم القوانني الناظمة لعمل القطاع التجاري: 

قانون معدل لقانون ال�سناعة والتجارة رقم )14( ل�سنة 2016.  -

قانون ال�سناعة والتجارة وتعديالته رقم )18( ل�سنة 1998.  -

قانون الأ�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006.  -

قانون الوكالء والو�سطاء التجاريني رقم )28( ل�سنة 2001.  -

قانون ال�سترياد والت�سدير وتعديالته رقم )21( ل�سنة 2001.  -

قانون التاأجري التمويلي رقم )45( ل�سنة 2008.   -

قانون غرف التجارة املوؤقت رقم )70( ل�سنة 2003.   -

قانون التجارة رقم )12( ل�سنة 1966.  -

ين ل�سنة 2012. قانون و�سع الأموال املنقولة تاأمينًا للدَّ  -

قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتعديالته رقم )46( ل�سنة 2007.  -

قانون ال�سركات وتعديالته رقم )22( ل�سنة 1997.  -

-  قانون ت�سديق ان�سمام الأردن اإلى منظمة التجارة العاملية رقم )4( ل�سنة 2000.

قانون املناف�سة وتعديالته رقم )33( ل�سنة 2004.  -

-  قانون العالمات التجارية وتعديالته رقم )33( ل�سنة 1952.

قانون املعامالت الإلكرتونية املوؤقت رقم )85( ل�سنة 2001.  -

قانون اجلمارك وتعديالته رقم )20( ل�سنة 1998.    -

قانون حماية امل�ستهلك رقم )7( ل�سنة 2017.  -

قانون ال�ستثمار رقم )30( ل�سنة 2014.   -

قانون �سريبة الدخل رقم )34( ل�سنة 2014.   -

قانون العمل رقم )6( ل�سنة 1996.  -

قانون الرقابة والتفتي�س على الأن�سطة القت�سادية رقم )33( ل�سنة 2017.  -

الأنظمة  -

جتدر الإ�سارة اإلى اأن القوانني الناظمة لعمل القطاع التجاري ينبثق عنها الكثري من الأنظمة 

والتعليمات، وجميعها مرتبطة بعمل القطاع التجاري، ومن اأبرزها: 

-   نظام رخ�س وبطاقات ال�سترياد والت�سدير. 

-   نظام ت�سجيل الوكالء والو�سطاء التجاريني. 

-   نظام الأ�سماء التجارية. 

-   نظام ر�سوم القيد يف ال�سجل التجاري. 

-  التعليمات  تعليمات ال�سترياد رقم )109( ل�سنة 2015.
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-   قائمة املواد الأردنية املراقبة اخلا�سعة لرخ�سة ت�سدير غري تلقائية. 

-   تعليمات الوكالء والو�سطاء التجاريني. 

-   تعليمات ت�سدير واإعادة ت�سدير املواد ثنائية ال�ستخدام. 

ب- التفاقيات التجارية

ت�ستمد ال�سيا�سة التجارية اخلارجية الأردنية اإطارها العام من فل�سفة النفتاح القت�سادي 

امل�سالح  لتحقيق  على  التجاريني  ال�سركاء  مع  التعامل  يف  الإيجابية  ومن  العامل،  على 

اإلى  والتجاري  القت�سادي  التحرير  طريق  على  طوياًل  �سوطًا  الأردن  خطا  امل�سرتكة. وقد 

جانب تعزيز اآليات ال�سوق، حيث تبلور ذلك من خالل ان�سمام الأردن لع�سوية منظمة التجارة 

العاملية والتي دخلت حيز النفاذ يف 2000/4/11، وتنفيذًا ملتطلباتها فقد اأدخل الأردن جملة 

التجاري  لنظامه  القانونية  البيئة  يف  تغيريات  �سملت  التجاري  نظامه  على  الإ�سالحات  من 

مبا ين�سجم مع اتفاقيات املنظمة، حيث عّدل وا�ستحدث عددًا من القوانني خا�سة يف جمال 

امللكية الفكرية. كما عّدل القوانني املتعلقة باملوا�سفات واملقايي�س والزراعة وحماية الإنتاج 

نظام  جانب  اإلى  والت�سدير،  وال�سترياد  واجلمارك  املبيعات  على  العامة  وال�سريبة  املحلي 

ا�ستثمارات غري الأردنيني.

اأمام  دولة   150 من  اأكرث  اأ�سواق  فتح  العاملية  التجارة  منظمة  اإلى  الأردن  ان�سمام  ويوفر 

ال�سادرات الأردنية من ال�سلع واخلدمات �سمن بيئة وا�سحة و�سفافة من الإجراءات والقوانني 

الأردن  عقد  كما  املنظمة.  واتفاقيات  لقواعد  وفقًا  التجاري  التبادل  حتكم  التي  والأنظمة 

جمموعة من التفاقيات التجارية احلرة الثنائية اأو مع التكتالت القت�سادية، ما وفر من 

ويو�سح  العاملية.  الأ�سواق  يف  م�ستهلك  مليار   1.5 من  اأكرث  اإلى  للو�سول  ارتكاز  نقطة  خاللها 

اجلدول رقم )8( اأبرز التفاقيات التي وّقع عليها الأردن. 

اجلدول رقم )8(: اأبرز اتفاقيات التجارة احلرة التي وّقع عليها الأردن
تاريخ دخول التفاقية 

حيز التنفيذ
تاريخ التوقيع  التفاقية

1998/01/01 1997/02/19 )GAFTA( منطقة التجارة احلرة العربية الكبى

2001/12/17 2000/10/24 منطقة التجارة احلرة مع الوليات املتحدة الأمريكية

2002/01/01 2001/06/21 )EFTA( منطقة التجارة احلرة مع رابطة دول الإفتا

2002/05/01 1997/11/24 ال�سراكة الأردنية الأوروبية

2005/08/22 2004/05/16 منطقة التجارة احلرة مع �سنغافورة

2006/07/06 2004/02/25 منطقة التجارة احلرة العربية املتو�سطية )اأغادير(

اتفاقية التجارة احلرة مع تركيا 2009/12/01 2011/03/01

2012/10/01 2009/06/28 اتفاقية التجارة احلرة مع كندا
دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

2016/7/19 ولغاية 
2026/12/31

اتفاقية تب�سيط قواعد املن�ساأ/ الحتاد الأوروبي

 https://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=141 ،امل�سدر: وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
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اإلى مدى ا�ستفادة الأردن من اتفاقيات التجارة احلرة التي م�سى على دخولها  وعند النظر 

امليزان  مييل  التفاقيات  هذه  من  العظمى  الغالبية  اأن  جند  عديدة،  �سنوات  التنفيذ  حيز 

التجاري فيها للبلد اأو التكتل الآخر، ما يعني اأن م�ستوردات الأردن منها اأعلى من �سادراته. 

نزيف  على  وعملت  الأخرى،  اجلهات  ا�ستفادة  على  �ساعدت  قد  التفاقيات  هذه  تكون  بهذا 

احتياطات الأردن من العمالت الأجنبية، وزادت من عجز امليزان التجاري لالأردن.

ويوؤكد على ذلك، توجه احلكومة الأردنية موؤخرًا لإعادة النظر يف التفاقيات التجارية التي 

مل توؤد اإلى تو�سيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات القت�سادية املختلفة، ول اإلى زيادة التنوع 

يف قاعدة ال�سادرات الوطنية وجذب ال�ستثمارات النوعية ذات القيمة امل�سافة العالية على 

القت�ساد الأردين، حيث متثل اأول قرارات هذا التوجه يف اإيقاف العمل باتفاقية ال�سراكة 

لإقامة منطقة جتارة حرة بني الأردن وتركيا. 

وبالنظر اإلى الإح�ساءات الر�سمية، فمنذ دخول اتفاقية التجارة احلرة بني الأردن وتركيا 

الأردن من تركيا مبا  ارتفعت م�ستوردات   ،2017 2011 ولغاية عام  التنفيذ خالل عام  حيز 

ن�سبته 23% لت�سل اإلى ما يقارب 485 مليون دينار، يف حني ارتفعت ال�سادرات الأردنية الكلية 

اإلى تركيا مبا ن�سبته 3% فقط لت�سل اإلى حوايل 72 مليون دينار، ما اأدى اإلى رفع قيمة عجز 

خ�سارة  وبالتايل  دينار.  مليون   412 يقارب  ما  اإلى  لي�سل   %27 ن�سبته  مبا  التجاري  امليزان 

الأردن ملزيد من العمالت الأجنبية، وتو�سيع فجوة العجز يف امليزان التجاري. 

كما زاد حجم العجز يف امليزان التجاري بني الأردن والحتاد الأوروبي ما بعد توقيع اتفاقية 

ال�سراكة الأردنية الأوروبية ودخولها حيز التنفيذ خالل عام 2002، حيث و�سل العجز اإلى 

ما يقارب ثالثة مليار دينار خالل عام 2017 مقارنًة مع ما يقارب مليار دينار خالل عام 2002، 

الحتاد  من  الأردن  م�ستوردات  ارتفاع  نتيجة  وذلك  دينار،  مليارا  قدرها  �سخمة  بزيادة  اأي 

الأوروبي خالل هذه الفرتة مبا يزيد على ما ن�سبته 200%، يف حني اأن ال�سادرات الأردنية اإلى 

الحتاد الأوروبي زادت مبا ن�سبته حوايل 150% لكنها متثل ما قيمته 75 مليون دينار فقط. 

وتو�سح املالحق ذوات الأرقام )1، 2، 3( تطور حجم كل من ال�سادرات وامل�ستوردات الأردنية 

والعجز التجاري وتوزيعها بح�سب اأبرز التفاقيات التجارية التي وّقعت عليها الأردن. 

خامساً: الجهات املعنية بالقطاع التجاري 

التجاري  القطاع  بعمل  املعنية  احلكومية  اجلهة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزراة  ُتعّد 

وتطوير  القطاع،  ودعم  القت�سادية،  ال�سيا�سة  ب�سياغة  الوزارة  تعنى  حيث  مبا�سر،  ب�سكل 
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تناف�سيته، اإلى جانب ا�ستقطاب ال�ستثمارات اخلارجية، ودعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 

وتبني �سيا�سة تاأهيل البيئة املالئمة لذلك، ف�ساًل عن ربط اململكة بالقت�ساد العاملي والعمل 

على تعزيز النمو القت�سادي. 

وبالإ�سافة اإلى دور العديد من اجلهات احلكومية، فاإن هنالك دورًا رياديًا للقطاع اخلا�س يف 

هذا املجال من خالل الغرف التجارية التي ت�سعى لتحقيق م�سالح اأع�سائها وتوفري املعلومات 

وال�ست�سارات لهم، وتوفري الإح�ساءات القت�سادية حول اأو�ساع القطاع التجاري وتطوراته 

التجارة  وت�سهيل  الأجنبية  ال�ستثمارات  ت�سجيع  يف  امل�ساهمة  عن  ف�ساًل  الكبى،  واأهميته 

الدولية. 

ويف ما يتعلق بباقي اجلهات احلكومية واخلا�سة التي يرتبط القطاع التجاري معها، فتختلف 

وميكن  الرقابة،  اأو  اخلدمات،  تزويد  حيث  من  امل�سرتكة  العالقة  طبيعة  بح�سب  وتتنوع 

ح�سرها يف اجلهات التالية: 

اأ- اجلهات احلكومية: 
والتموين: والتجارة  ال�سناعة  • وزارة 

- املوؤ�س�سة ال�ستهالكية املدنية.

- موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�س.

املالية:  • وزارة 
- دائرة اجلمارك الأردنية.

- دائرة �سريبة الدخل واملبيعات.

العمل: • وزارة 
- املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي.

الأردنية. ال�ستثمار  • هيئة 
ال�سحة:  • وزارة 

- املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.

عمان الكبى. • اأمانة 

ب- اجلهات اخلا�سة: 
التجارة  الرتباط  نظرًا  بالتنوع،  التجاري  القطاع  بها  يرتبط  التي  اخلا�شة  اجلهات  متتاز 

بالعديد من املجالت. وتتمتع غرفة جتارة الأردن ب�سفتها املعنية بالقطاع التجاري الأردين 

الهيئات واملنظمات الدولية واملحلية، وتتلخ�س هذه اجلهات يف ما  العديد من  بالع�سوية يف 

يلي: 
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املحلية:  التجارية  • الغرف 
- 19 غرفة موزعة على اأنحاء اململكة جميعها. 

والإ�سالمية.  التجارية  • البنوك 
واجلغرافية.  القطاعية  • اجلمعيات 

العمالية.  • النقابات 
امل�سرفية.  غري  التمويلية  • املوؤ�س�سات 

سادساً: إسرتاتيجيات القطاع التجاري

طياتها  يف  حملت  والتي  الأردن،  يف  التنموية  والإ�سرتاتيجيات  القت�سادية  اخلطط  تتنوع 

اإجراءات لتحقيق التنمية القت�سادية، من خالل تق�سيمها اإلى قطاعات حمددة تتمثل ببيئة 

الكثري  الفرعية ب�سكل خا�س، حيث ترتبط  ب�سكل عام، وبالقطاعات القت�سادية  الأعمال 

له �سمنها،  اإدراج حيز  التجاري وتعمل على حتفيزه من خالل  بالقطاع  الإ�سرتاتيجيات  من 

ومن الأمثلة عليها، البامج التنموية التنفيذية، وروؤية الأردن 2025، وخطة حتفيز النمو 

القت�سادي، وغريها من الإ�سرتاتيجيات اخلا�سة بالتجارة اخلارجية ب�سكل عام وال�سادرات 

ث اأو ُي�ستحَدث غريها.  ب�سكل خا�س، والتي تعتب قدمية ومل حُتدَّ

تنفيذي  كبناج   2022-2018 لالأعوام  القت�سادي  النمو  حتفيز  خطة  موؤخرًا،  جاءت  كما 

لل�سنوات اخلم�س املقبلة. وت�ستمل هذه اخلطة على اإ�سرتاتيجيات اقت�سادية ومالية موزعة 

قطاعيًا، مع ت�سور لالإجراءات املطلوبة، على �سكل �سيا�سات اأو م�ساريع حكومية اأو ا�ستثمارات 

بال�سراكة مع القطاع اخلا�س. 

بيئة  تخ�س  اإجراء   95 عددها  بلغ  اإ�سالحية  اإجراءات  من  اخلطة  حملته  ما  اإلى  وبالنظر 

العمل وال�ستثمار ب�سكل عام والقطاعات القت�سادية ب�سكل خا�س، وهي يف جمملها اإجراءات 

مهمة ونوعية حتمل يف طياتها احللول جلل امل�ساكل التي تواجه بيئة الأعمال خ�سو�سًا التي 

توؤثر مبجملها على عمل القطاع التجاري. 

ومل  منها،  الهدف  حتقق  مل  ال�سابقة،  واخلطط  الإ�سرتاتيجيات  جل  اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 

ترتِق اإلى ما هو ماأمول منها، على الرغم من كرثتها، حيث اأن تداخل امل�سالح يف ما بني اجلهات 

اإلى  باملح�سلة  اأدى  تنفيذها،  متابعة  و�سعف  الإ�سرتاتيجيات،  هذه  عن  وامل�سوؤولة  املنفذة 

�سعف يف خمرجاتها. 

تقييم  اإعادة  اإلى  التجاري  القطاع  يتطلع  القت�سادي،  النمو  حتفيز  خطة  يخ�س  ما  ويف 
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القرارات احلكومية ال�سابقة؛ فهل ا�ستطاعت هذه القرارات حتفيز النمو القت�سادي لتفادي 

�سريع،  ب�سكل  تفعيلها  يتطلب  القت�سادي  التحفيز  خطة  جناح  اإن  كما  م�ستقباًل؟  خلل  اأي 

ع�سرية  قيا�س  موؤ�سرات  و�سمن  باأول  اأوًل  التطبيق  يف  خلل  اأي  ملعاجلة  الإجناز  ومتابعة 

تن�سجم مع متطلبات هذه اخلطة املرحلية املهمة. 

وميكن تلخي�س اخلطط والإ�سرتاتيجيات املوؤثرة على اأداء القطاع ال�سناعي مبا يلي: 

:2025 الأردن  روؤية   •
فتح اأ�سواق جديدة للمنتجات الأردنية من �سلع وخدمات وتعظيم ا�ستفادة القطاع اخلا�س   -

من التفاقيات القت�سادية والتجارية التي ترتبط بها اململكة، وذلك من خالل:

التجارية. ال�سيا�سة  وثيقة  حتديث   −
وتنفيذها. للت�سدير  وطنية  اإ�سرتاتيجية  اإقرار   −

دول  الأوروبي،  )الحتاد  التجاريني  ال�سركاء  من  عدد  مع  التفاو�س  جولت  ا�ستكمال   −
جمل�س التعاون اخلليجي، املك�سيك(.

ال�سادرات. ترويج  وبعثات  التجارية  والوفود  املعار�س  تنظيم   −
اإعداد من�سورات وبرامج توعية للقطاع اخلا�س باأوجه ال�ستفادة الكامنة من التفاقيات   −

التجارية.

دوليًا. ون�سرها  حمليًا  امل�سنعة  للمنتجات  مميزة  جتارية  عالمة  ا�ستحداث   −
املبدعني. الأعمال  لرجال  حديثة  �سادرات  ترويج  خدمات  توفري   −

التجارية  العالقة  لتنظيم  قانوين  اإطار  اإعداد  على  والعمل  التجارية  العالقات  تطوير   −
مع الأ�سواق غري التقليدية.

اإعداد خطة وتنفيذها لتعزيز ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات يف القطاعات الواعدة التي   −
تتمتع بالفر�س الت�سديرية.

توجيه برامج الدعم الفني لل�سركات القائمة لتمكينها من الو�سول اإلى اأ�سواق جديدة.  −
واخلدمات  للنقل  التحتية  البنية  ذلك  يف  مبا  التجارة  تي�سري  اإجراءات  وحت�سني  تطوير   −

اللوج�ستية. وكذلك توحيد مرجعيات الفح�س للمواد الغذائية امل�ستوردة.

للتجارة. املعيقة  التعريفية  غري  لالإجراءات  �ساملة  حتليلية  درا�سة  اإعداد   −
العام  القطاعني  لدى  التخزين  وم�ستودعات  ال�سوامع  وحتديث  التخزين  �سعات  زيادة   −

واخلا�س. 

معايري  باعتماد  الأ�سيكودا  نظام  على  الغذائية  للمواد  ال�ستهداف  ن�سب  معايري  تطوير   −
اإ�سافية ترتكز على التاجر وبلد املن�ساأ ب�سكل متوا�سل.
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واملقايي�س. املوا�سفات  لقانون  املعدل  القانون  اإقرار   −
خمتبات الغذاء لـ 15 فح�سًا ملواد غذائية )جرثومي وكيميائي(. اعتماد   −

حت�سني ان�سياب املنتجات املحلية ونفاذها اإلى الأ�سواق العاملية من خالل اإن�ساء �سبكة ربط   −
مع املوردين املحليني واخلارجيني.

العاملية.  الأ�سواق  يف  الأردنية  املنتجات  جودة  رفع   −
اإحداث التوازن يف الأ�سواق يف حال ارتفاع الأ�سعار يف ال�سوق املحلية ب�سكل غري مبر من   −

خالل تعزيز دور كل من املوؤ�س�سة ال�ستهالكية املدنية والع�سكرية.

التنموي 2016 - 2019/ تعزيز تناف�سية التجارة  التنفيذي  البنامج   •
الأهداف الفرعية:

ت�سجيع ال�سناعات الوطنية.  −  

تنمية التجارة اخلارجية.  −  

تنمية التجارة يف اخلدمات.  −  

تعزيز �سيا�سة املناف�سة وحماية امل�ستهلك.  −  

من خالل العمل على حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية التالية:

للنقل  التحتية  البنية  ذلك  يف  مبا  وحت�سينها  التجارة  تي�سري  اإجراءات  تظوير   −  

واخلدمات اللوج�ستية. وكذلك توحيد مرجعيات الفح�س للمواد الغذائية امل�ستوردة.

حت�سني ان�سياب املنتجات املحلية ونفاذها اإلى الأ�سواق العاملية.  −  

رفع جودة املنتجات املحلية يف الأ�سواق العاملية.  −  

�سمان اأق�سى قدرة من املناف�سة يف الأ�سواق املحلية.  −  

اإحداث التوازن يف الأ�سواق يف حال ارتفاع الأ�سعار يف ال�سوق املحلية ب�سكل غري مبر.  −  

خطة حتفيز النمو القت�سادي 2018 - 2022.  •  

الأ�سواق  اإلى  الوطنية  ال�سادرات  وزيادة  اخلارجية،  التجارة  تنمية  اإلى  احلكومة  ت�سعى 

اأ�سواق جديدة وواعدة لل�سادرات، وتقلي�س العجز يف امليزان التجاري،  التقليدية، وفتح 

حيث و�سعت الكثري من الإ�سرتاتيجيات التي تهدف اإلى حتفيز قطاع التجارة اخلارجية 

ومنها:

الالزمة  الدرا�سات  اإعداد  خالل  من  وذلك  املوقعة،  التجارية  التفاقيات  مراجعة   .1  

اخلا�س  القطاع  توعية  اإلى  اإ�سافة  املوقعة،  التفاقيات  من  القت�سادي  الأثر  لتقييم 

باأوجه ال�ستفادة الكامنة من التفاقيات القت�سادية والتجارية.

فتح اأ�سواق ت�سديرية جديدة للمنتجات الأردنية، وذلك با�ستكمال جولت التفاو�س   .2  
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اإطار  اإعداد  على  والعمل  التجارية،  العالقات  وتطوير  التجاريني،  ال�سركاء  من  عدد  مع 

قانوين لتنظيم العالقة التجارية مع الأ�سواق غري التقليدية.

تعزيز نفاذ ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات اإلى الأ�سواق الواعدة:  .3  

اإن�ساء �سندوق متخ�س�س لتقدمي الدعم املايل والفني ومتويل ال�سادرات.  −  

تعزيز دور ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�س.  −  

.)Coaching Export( اإن�ساء برنامج متخ�س�س لدعم ال�سادرات  −  

اإعداد برامج بديلة لبنامج اإعفاء اأرباح ال�سادرات من �سريبة الدخل.  −  

قبل  من   ))Export & Trade Houses وطنية  ت�سدير  وحدات  اإن�ساء  دعم   −   

القطاع اخلا�س.  

تب�سيط وتقليل اإجراءات الت�سدير، وزيادة كفاءة عمليات احلدود الأردنية.  −  

تناف�سية قطاع اخلدمات يف الأ�سواق اخلارجية:  .4  

تعزيز عمل القطاعات اخلدمية �سبه املنظمة اأو غري املنظمة.  −  

تعزيز دور غرف التجارة يف دعم القطاعات اخلدمية من الناحية املوؤ�س�سية.  −  

تو�سيع ت�سنيفات املهن املنزلية اخلدمية وحتفيز العمل من املنازل.  −  

حت�سني البيانات والإح�ساءات املتعلقة بالتجارة وتوفريها.  −  

ماأ�س�سة تطبيق معايري اجلودة يف القطاعات اخلدمية.  −  

بناء اإطار موؤ�س�سي ت�ساركي مع القطاع اخلا�س لتخاذ القرارات التي تي�سر العمل    .5  

التجاري:  

تعزيز قنوات الت�سال والتفاعل لتح�سني الأداء املوؤ�س�سي.  −  

تفعيل دور البحث العلمي يف جمال ال�سيا�سة التجارية من خالل التعاون مع الكليات   −  

واجلامعات واملعاهد املهنية.

حتفيز  خطة  �سمن  حكومي  كم�سروع  دينار  ماليني  خم�سة  يقارب  ما  احلكومة  و�سعت  كما 

النمو القت�سادي لقطاع التجارة اخلارجية من اأجل تفعيل اتفاقية التجارة احلرة ومتكني 

ال�سركات املحلية من زيادة �سادراتها. 

2014-2010 اخلارجية  للتجارة  الوطنية  • الإ�سرتاتيجية 

هدفت الإ�سرتاتيجية الوطنية اإلى تعظيم املكا�سب واملنافع الناجمة عن النفتاح القت�سادي 

والتجارة اخلارجية، اإ�سافة اإلى تعزيز الإجراءات التي من �ساأنها اأن تو�سع التجارة وال�ستثمار 

وتنوّعهما يف اإطار ال�سيا�سة التجارية الأردنية، حيث ت�سمنت العديد من املحاور والأهداف 

الإ�سرتاتيجية اأبرزها؛ تعزيز تناف�سية القت�ساد الوطني، وتطوير الأداء التجاري، وتطوير 

الأداء املوؤ�س�سي. 
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وجتدر الإ�سارة اإلى اأن جل الإ�سرتاتيجيات واخلطط ال�سابقة، مل تلبِّ الطموحات، ومل حتقق 

الهدف منها، حيث انتهت مدة اأكرث من اإ�سرتاتيجية دون وقوع نتائج اإيجابية تذكر. ولعل اأبرز 

اأ�سباب عدم الو�سول اإلى الأهداف املحددة، وخا�سة يف ما يتعلق بقطاع التجارة اخلارجية، 

يكمن يف تاأثري الأحداث اجليو�سيا�سية يف املنطقة واإغالقات احلدود البية مع كل من العراق 

�سعف  اإلى  التنويه  يجدر  لكن  الوطنية،  ال�سادرات  على  كبري  ب�سكل  اأثرت  والتي  و�سوريا، 

التوجه اإلى اأ�سواق بديلة وغري تقليدية كان له دور بارز يف تاأثر ال�سادرات ب�سكل كبري. 

وبالنظر اإلى خمرجات وخطط عمل هذه الإ�سرتاتيجيات، والتي تت�سابه وتتداخل كثريًا يف 

ما بينها، واإلى مدى انعكا�سها على اأر�س الواقع، جند اأن خطة حتفيز النمو القت�سادي، قد 

دخلت حيز التنفيذ موؤخرًا، لكن مل مي�س وقت كاٍف لتقييم ما اإذا حققت النتائج املرجوة منها، 

اأم ل. 

لقطاع  امل�ستهدفة  ال�سيناريوهات  على  الطالع  وعند   ،2025 الأردن  بروؤية  يتعلق  ما  يف  اأما 

التجارة والتناف�سية، جند اأنها ت�ستهدف الو�سول اإلى منو ال�سادرات الوطنية مبا ن�سبته %5 

خالل عام 2017، لكن ال�سادرات الوطنية حّقفت منوًا على اأر�س الواقع مل يتجاوز ما ن�سبته 

2%، وهو ما يعني عدم حتقيق ما هو متوقع منها. 

اأهدافها،  حتقق  مل  اخلارجية  للتجارة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر  كما 

الت�ساوؤلت حول  يثري  ما  الواقع،  اأر�س  تنفذ على  للت�سدير مل  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  واأن 

جدوى اإعداد املزيد من الإ�سرتاتيجيات دون متابعة وتنفيذ فعلي وحقيقي لالإ�سرتاتيجيات 

القدمية. 

تطلعات القطاع التجاري

يعّد القطاع التجاري الأردين من القطاعات املهمة والرئي�سية يف القت�ساد الوطني، ويلعب 

دورًا رئي�سيًا يف حتريك عجلة القت�ساد الوطني وحتفيز التنمية القت�سادية والجتماعية 

امل�ستدامة، و�سهد على مدى عقود طويلة تطورًا مهمًا يف خدمة القت�ساد الوطني ب�سكل عام، 

تعزيز  خالل  من  اخلارجي  ال�سعيد  على  دوره  اإلى  اإ�سافة  خا�س،  ب�سكل  الأردين  واملواطن 

وال�ستثمار  الأعمال  لبيئة  والرتويج  املختلفة  العامل  دول  مع  القت�سادية  الأردن  عالقات 

واإبرام التفاقيات القت�سادية والتجارية بهدف ت�سهيل التبادل التجاري. 
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لكن من خالل التحديات واملعيقات التي تواجه قطاع التجارة ب�سقيها اخلارجية والداخلية، 

والتي ُتعيق منوه وتطوره، فاإنه يتعني على احلكومة �سرورة العمل على حتقيق مطالب القطاع 

ان  يجب  لها  امللكية  الروؤية  وفق  القت�سادي  الإ�سالح  عملية  اأن  اإلى  ت�ستند  التي  التجاري 

منا�سبة  اأعمال  بيئة  ليجاد  القت�سادية  القوانني  ملختلف  جذري  تطوير  من  اوًل  تنطلق 

اأبرز  وتتمثل  وخارجيًا.  داخليًا  اململكة  تناف�سية  على  ينعك�س  مبا  والإنتاج  الإبداع  حتفز 

مطالب القطاع التجاري يف ما يلي: 

ال�سيا�سات  جمال  يف  وخا�سة  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  مبداأ  تفعيل   .1

روؤية تنموية حتقق ال�ستقرار والنمو لالقت�ساد  اإلى  للو�سول  والت�سريعات القت�سادية 

الوطني. 

التي  امل�سالح  تداخل  واإلغاء  بالقطاع،  اخلا�سة  والإ�سرتاتيجيات  اخلطط  عمل  تفعيل   .2

خمرجاتها  ومتابعة  الأمثل  بال�سكل  تطبيقها  على  والعمل  املتنوعة،  اخلطط  حتملها 

بال�سكل الذي ي�سمن تطبيقها، من خالل تعميق الرقابة واملتابعة وربطها مبوؤ�سرات قيا�س 

وا�سحة ومعلنة، وتاأهيل الكوادر املتخ�س�سة بعملية الر�سد واملتابعة. 

مراجعة جميع اتفاقيات التجارة احلرة التي وّقعها الأردن ب�سكل ثنائي، واإعادة النظر يف   .3

بنود التفاقيات التي مل توؤد اإلى رفع وزيادة التنوع يف قاعدة ال�سادرات الوطنية وجذب 

ال�ستثمارات النوعية ذات القيمة امل�سافة العالية لالقت�ساد الأردين. 

تخفي�س معدلت ال�سريبة املفرو�سة على القطاع التجاري، والتي تعتب عالية ول ت�سهم   .4

بتحفيز الن�شاط االقت�شادي وت�شجع يف الوقت نف�شه على عمليات التهرب ال�شريبي، من 

خالل اإلغاء اخلف�س التدريجي لالإعفاء من �سريبة املبيعات، واقرتاح توحيد ر�سم خدمات 

جتربة  اأخذ  املجال  هذا  يف  وميكن  امل�ستوردة.  والب�سائع  ال�سلع  على   %5 بن�سبة  وبدلت 

دول اخلليج العربي كحالة تعمل على حتفيز الن�شاط االقت�شادي ككل والقطاع التجاري 

على وجه خ�سو�س، ف�ساًل عن �سرورة اإعادة درا�سة حد الت�سجيل لل�سريبة العامة على 

املبيعات.

البتعاد عن �سيا�سة اجلباية املبا�سرة لالأموال، و�سرورة التوجه نحو حتريك عجلة النمو   .5

على  تعمل  عملية  و�سيا�سات  اأ�ساليب  اإيجاد  خالل  من  املحلي  الإنتاج  وزيادة  القت�سادي 

تب�سيط وت�سهيل اآليات بيئة الأعمال وال�ستثمار.

اآ�سيا الو�سطى و�سرق  اأ�سواق  اأ�سواق ت�سديرية جديدة للمنتجات الأردنية، وخا�سة  فتح   .6

اآ�سيا، و�سرق اإفريقيا، ل�سمان تنوع ال�سادرات. 
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الإ�سراع يف �سّن قانون ينظم البيع الإلكرتوين، لتنظيم عملية التجارة الإلكرتونية وحفظ   .7

حقوق املنتجات الأردنية، وان�ساء اأنظمة رقابية اإح�سائية حولها. 

الإ�سراع يف اإقرار واإ�سدار الأنظمة والتعليمات اخلا�سة بقانون الإع�سار، ملا له من اأثر كبري   .8

يف حل امل�ساكل لل�سركات املتعرثة. 

اإعادة النظر مبتطلبات ت�سجيل ال�سركات التجارية )احلد الأدنى للت�سجيل(، ما  وجوب   .9

يعزز العمل الر�سمي واحلد من التهرب ال�سريبي. 

10. تطوير وحت�سني اإجراءات تي�سري التجارة مبا يف ذلك البنية التحتية للنقل واخلدمات 

اللوج�ستية. وكذلك توحيد مرجعيات الفح�س للمواد الغذائية امل�ستوردة.

ال�سادرات،  لتمويل  والفني  املايل  الدعم  لتقدمي  متخ�س�س  �سندوق  اإن�ساء  على  العمل   .11

اإن�ساء  ودعم   .)Coaching Export( ال�سادرات  لدعم  متخ�س�س  برنامج  واإن�ساء 

اخلا�س. القطاع  قبل  من   ))Export & Trade Houses وحدات ت�سدير وطنية

12. احلد من التو�سع غري املدرو�س لـ)املولت( الأجنبية، واإلزامها بن�سب معينة من املنتجات 

املحلية وت�سغيل الأردنيني. 

13. �سرورة اأن تعمل احلكومة على خلق تكامالت وترابطات يف ما بني القطاعني ال�سناعي 

امل�ستوردة،  املنتجات  )املنتج( والتجاري )امل�سوق( يف الأردن، بهدف تقليل الإعتماد على 

ومبا يعزز مكانة املنتجات املحلية ويوؤدي اإلى تقليل العجز التجاري. 



288

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

نة
ل�س

ا

2,
07

2.
2

2,
14

1.
9

2,
44

4.
0

2,
65

6.
4

2,
57

1.
7

2,
30

7.
0

2,
26

2.
2

2,
12

7.
7

1,
84

6.
6

1,
84

9.
3

1,
39

3.
5

1,
24

8.
8

1,
09

5.
8

94
6.

3
69

1.
9

74
0.

8
68

0.
9

رة 
جا

لت
ة ا

طق
من

ة 
بي

عر
 ال

رة
حل

ا
ى 

ب
لك

ا

1,
11

2.
5

1,
04

1.
2

1,
00

2.
1

92
9.

9
84

7.
6

78
8.

5
73

3.
8

65
5.

9
61

2.
0

73
6.

2
87

5.
0

90
7.

8
79

0.
2

72
2.

2
46

8.
6

30
4.

4
16

4.
6

رة 
حل

ة ا
جار

لت
ا

ت 
يا

ل
لو

ع ا
م

دة 
ح

ملت
ا

ية
ريك

لأم
ا

1.
7

2.
6

2.
9

8.
0

9.
2

21
.0

57
.1

99
.6

78
.7

39
.5

32
.3

19
3.

7
3.

3
34

.8
14

2.
6

34
.5

8.
4

رة 
جا

لت
ة ا

طق
من

ة 
ط

اب
ع ر

ة م
حلر

ا
فتا

لإا
ل ا

دو

12
4.

3
11

6.
7

12
1.

5
21

6.
5

17
1.

4
21

5.
8

22
0.

1
15

5.
6

10
7.

0
18

2.
2

11
0.

5
10

7.
7

10
0.

3
80

.6
75

.0
50

.2
54

.0
ة 

اك
سر

ل�
ا

ة 
ني

رد
لأ

ا
ية

وب
ور

لأ
ا

1.
87

7.
56

16
.1

0
3.

79
1.

28
5.

04
10

.6
1

3.
37

1.
26

2.
44

0.
41

1.
35

1.
62

0.
40

1.
41

1.
28

1.
88

رة 
جا

لت
ة ا

طق
من

مع 
رة 

حل
ا

رة
فو

غا
�سن

96
.6

89
.4

10
5.

2
12

0.
2

11
1.

3
11

5.
1

11
5.

4
13

0.
1

11
4.

1
13

8.
5

69
.3

50
.0

42
.4

31
.5

25
.2

20
.5

23
.5

رة 
حل

ة ا
جار

لت
ا

ة 
بي

عر
ال

ة 
طي

و�س
ملت

ا
ر(

دي
غا

)اأ

65
.8

64
.5

71
.5

12
0.

9
73

.1
95

.1
69

.6
43

.1
27

.8
23

.4
17

.8
12

.2
18

.1
12

.7
10

.1
14

.3
9.

9
ة 

قي
فا

ات
رة 

حل
ة ا

جار
لت

ا
كيا

تر
مع 

43
.3

6
41

.6
9

38
.4

8
35

.1
2

24
.2

7
10

.2
6

9.
68

9.
58

7.
39

7.
37

8.
00

7.
56

3.
28

2.
25

2.
12

1.
38

0.
83

ة 
قي

فا
ات

رة 
حل

ة ا
جار

لت
ا

دا
كن

مع 

ة، 
جي

خلار
ة ا

جار
للت

يف 
را

جلغ
ع ا

زي
تو

 ال
ير

قر
، ت

ي
كز

ملر
ك ا

بن
 ال

ر:
اد

�س
 امل

ر(
ينا

ن د
يو

املل
)ب

ة 
ري

جا
لت

ت ا
قيا

فا
لت

ز ا
بر

ب اأ
ح�س

ة ب
ني

ط
لو

ت ا
درا

�سا
 ال

جم
ح

ور 
ط

: ت
)1

( 
قم

ق ر
ح

املل
ة.

لف
خمت

ت 
وا

�سن
ة.

لف
خمت

ت 
وا

�سن
ة، 

جي
خلار

ة ا
جار

لت
، ا

مة
عا

 ال
ت

ءا
�سا

ح
لإ

ة ا
ئر

دا
ة. 

ملي
عا

 ال
رة

جا
لت

ة ا
ظم

من
 ،h

ttp
s:

//
w

w
w

.tr
ad

em
ap

.o
rg

/I
nd

ex
.a

sp
x ين

رتو
لك

لإ
ع ا

وق
امل



تقرير حالة البالد: التجارة

289

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

نة
ل�س

ا

3,4
70

.4
3,1

38
.2

3,7
14

.5
4,8

88
.8

4,8
09

.3
5,2

60
.9

4,9
47

.7
3,8

49
.9

3,2
38

.3
4,0

00
.0

3,2
10

.6
2,9

30
.3

2,5
16

.0
1,7

76
.0

1,1
21

.8
3,4

70
.4

3,1
38

.2
رة 

جا
الت

ة 
طق

من
ة 

بي
عر

 ال
رة

حل
ا

ى 
ب

لك
ا

1,4
20

.2
95

2.2
89

4.7
93

7.6
96

9.3
97

7.5
86

1.4
61

5.6
70

7.3
55

1.1
44

9.0
39

3.3
41

7.0
39

3.9
27

6.2
27

8.6
28

0.7
مع 

رة 
حل

ة ا
جار

الت
دة 

تح
 امل

ات
لي

لو
ا

ية
ريك

لأم
ا

21
6.7

22
9.6

47
6.5

38
5.1

37
1.8

11
6.0

12
3.2

98
.2

90
.1

19
8.1

86
.0

68
.7

10
1.1

83
.8

56
.6

46
.3

42
.7

رة 
جا

الت
ة 

طق
من

ل 
دو

ة 
بط

 را
مع

رة 
حل

ا
فتا

الإ

3,1
53

.3
3,2

88
.4

3,1
37

.2
3,2

05
.5

3,3
98

.8
2,5

78
.8

2,7
42

.9
2,2

77
.9

2,1
25

.4
2,5

41
.5

2,3
66

.2
1,9

28
.2

1,8
34

.7
1,4

18
.5

1,1
09

.6
1,0

63
.9

1,1
13

.9
ة 

دني
لأر

ة ا
اك

�سر
ال

ية
وب

ور
الأ

17
.77

33
.72

94
.11

65
.49

15
0.4

6
18

.27
17

.92
37

.33
14

.24
36

.53
60

.78
13

.24
8.8

8
8.6

2
5.1

3
7.2

8
4.1

3
رة 

جا
الت

ة 
طق

من
رة

فو
نغا

 �س
مع

رة 
حل

ا

36
4.5

36
3.2

37
1.0

41
1.9

56
7.5

60
8.5

55
6.0

52
2.9

64
6.8

57
1.7

44
1.2

35
8.3

27
3.0

22
5.1

95
.2

63
.0

45
.5

رة 
حل

ة ا
جار

الت
ة 

طي
و�س

املت
ة 

بي
عر

ال
ر(

دي
غا

)اأ

48
4.0

47
1.3

53
6.6

60
2.1

53
5.0

67
4.3

38
9.2

39
5.9

29
2.8

31
0.1

27
3.2

21
5.6

17
9.1

13
2.7

98
.7

87
.4

86
.4

رة 
جا

الت
ة 

قي
فا

ات
كيا

تر
مع 

رة 
حل

ا

42
.7

39
.4

36
.9

42
.8

56
.1

44
.3

60
.6

53
.8

34
.8

54
.5

39
.5

27
.8

23
.9

14
.8

9.1
10

.9
12

.1
رة 

جا
الت

ة 
قي

فا
ات

دا
كن

مع 
رة 

حل
ا

ر( 
ينا

ن د
يو

املل
)ب

ة 
ري

جا
لت

ت ا
قيا

فا
لت

ز ا
بر

ب اأ
ح�س

ة ب
ني

رد
لأ

ت ا
دا

ور
�ست

 امل
جم

ح
ور 

ط
: ت

)2
( 

قم
ق ر

ح
املل

 
ة.

لف
خمت

ت 
وا

�سن
ة، 

جي
خلار

ة ا
جار

للت
يف 

را
جلغ

ع ا
زي

تو
 ال

ير
قر

، ت
ي

كز
ملر

ك ا
بن

 ال
ر:

اد
�س

امل
ة.

لف
خمت

ت 
وا

�سن
ة، 

جي
خلار

ة ا
جار

لت
، ا

مة
عا

 ال
ت

ءا
�سا

ح
لإ

ة ا
ئر

دا
ة. 

ملي
عا

 ال
رة

جا
لت

ة ا
ظم

من
 ،h

ttp
s:

//
w

w
w

.tr
ad

em
ap

.o
rg

/I
nd

ex
.a

sp
x ين

رتو
لك

لإ
ع ا

وق
امل



290

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

نة
ل�س

ا

1,
39

8-
99

6-
1,

27
1-

2,
23

2-
2,

23
8-

2,
95

4-
2,

68
6-

1,
72

2-
1,

39
2-

2,
15

1-
1,

81
7-

1,
68

2-
1,

42
0-

83
0-

43
0-

2,
73

0-
2,

45
7-

رة 
حل

ة ا
جار

لت
ة ا

طق
من

ى 
ب

لك
ة ا

بي
عر

ال

30
8-

89
10

7
8-

12
2-

18
9-

12
8-

40
95

-
18

5
42

6
51

5
37

3
32

8
19

2
26

11
6-

مع 
رة 

حل
ة ا

جار
لت

ا

دة 
ح

ملت
ت ا

يا
ل

لو
ا

ية
ريك

لأم
ا

21
5-

22
7-

47
4-

37
7-

36
3-

95
-

66
-

1
11

-
15

9-
54

-
12

5
98

-
49

-
86

12
-

34
-

مع 
رة 

حل
ة ا

جار
لت

ة ا
طق

من

فتا
لإ

ل ا
دو

ة 
ط

اب
ر

3,
02

9-
3,

17
2-

3,
01

6-
2,

98
9-

3,
22

7-
2,

36
3-

2,
52

3-
2,

12
2-

2,
01

8-
2,

35
9-

2,
25

6-
1,

82
1-

1,
73

4-
1,

33
8-

1,
03

5-
1,

01
4-

1,
06

0-
ة 

ني
رد

لأ
ة ا

اك
سر

ل�
ا

ية
وب

ور
لأ

ا

16
-

32
-

93
-

65
-

14
9-

17
-

18
-

35
-

13
-

33
-

50
-

8-
8-

5-
11

0
2-

مع 
رة 

حل
ة ا

جار
لت

ة ا
طق

من

رة
فو

غا
�سن

26
8-

27
4-

26
6-

29
2-

45
6-

49
3-

44
1-

39
3-

53
3-

43
3-

37
2-

30
8-

23
1-

19
4-

70
-

43
-

22
-

ة 
بي

عر
 ال

رة
حل

ة ا
جار

لت
ا

ر(
دي

غا
)اأ

ة 
طي

و�س
ملت

ا

41
8-

40
7-

46
5-

48
1-

46
2-

57
9-

32
0-

35
3-

26
5-

28
7-

25
5-

20
3-

16
1-

12
0-

89
-

73
-

77
-

رة 
حل

ة ا
جار

لت
ة ا

قي
فا

ات

كيا
تر

مع 

1
2

2
8-

32
-

34
-

51
-

44
-

27
-

47
-

32
-

20
-

21
-

13
-

7-
10

-
11

-
رة 

حل
ة ا

جار
لت

ة ا
قي

فا
ات

دا
كن

مع 

ر( 
ينا

ن د
يو

املل
)ب

ة 
ري

جا
لت

ت ا
قيا

فا
لت

ز ا
بر

ب اأ
ح�س

ي ب
جار

لت
ن ا

زا
ملي

م ا
ج

ح
ور 

ط
: ت

)3
( 

قم
ق ر

ح
املل

ة.
لف

خمت
ت 

وا
�سن

ة، 
جي

خلار
ة ا

جار
للت

يف 
را

جلغ
ع ا

زي
تو

 ال
ير

قر
، ت

ي
كز

ملر
ك ا

بن
 ال

ر:
اد

�س
امل

ة.
لف

خمت
ت 

وا
�سن

ة، 
جي

خلار
ة ا

جار
لت

، ا
مة

عا
 ال

ت
ءا

�سا
ح

لإ
ة ا

ئر
دا

ة.
ملي

عا
 ال

رة
جا

لت
ة ا

ظم
من

 ،h
ttp

s:
//

w
w

w
.tr

ad
em

ap
.o

rg
/I

nd
ex

.a
sp

x ين
رتو

لك
لإ

ع ا
وق

امل



املنشآت 

الصغرية 

واملتوسطة



292



تقرير حالة البالد: املنشآت الصغرية واملتوسطة

293

تقديم............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 294

أوالً: واقع قطاع املنشآت امليكروية والصغرية واملتوسطة............................................................................................................... 296

اأ. العم�لة يف قط�ع املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة.............................................................................................................................................................................................. 298

301 ................................................................................................................................................................................ ب. التوزيع اجلغرايف للمن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة

ت. التوزيع القط�عي للمن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة................................................................................................................................................................................. 302

ثانياً: الجهات املعنية بقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة.............................................................................................................. 304

اأ. املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�س�ريع االقت�س�دية )جيدكو(......................................................................................................................................... 305

ب. �سندوق التنمية والت�سغيل................................................................................................................................................................................................................................................................... 307

ت. اجله�ت احلكومية واخل��سة االأخرى........................................................................................................................................................................................................................... 308

ثالثاً: إسرتاتيجيات قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة ....................................................................................................................................... 310

رابعاً: القوانني الناظمة لعمل املنشآت الصغرية واملتوسطة...................................................................................................... 318

خامساً: املعيقات التي تواجه املنشآت الصغرية واملتوسطة..................................................................................................... 318

الخالصة والتوصيات................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 321



294

االقت�س�دية  التنمية  اأرك�ن  دعم  يف  وب�رزًا  مهمً�  دورًا  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع  تلعب 

واالجتم�عية يف دول الع�مل ب�سكل ع�م والدول الن�مية على وجه اخل�سو�ص نظرًا مل� تتمتع 

من  كثري  ويرى  الكبرية.  امل�س�ريع  يف  نظريه�  قل  وخ�س�ئ�ص  ميزات  من  امل�س�ريع  هذه  به 

الدور  منحه�  و�سرورة  امل�س�ريع  هذه  وتطوير  دعم  اأهمية  ال�سي��س�ت  و�س�نعي  االقت�س�ديني 

االأبرز يف �سي��س�ت التنمية االقت�س�دية امل�ستدامة، ب�عتب�ره� منطلقً� اأ�س��سيً� لزي�دة القدرة 

الفقر  م�سكلتي  حل  يف  امل�س�همة  على  الكبرية  وقدرته�  الوطنية،  لالقت�س�دات  االإنت�جية 

والبط�لة، وتعزيز مبداأ التوزيع الع�دل للدخل، وتنمية املجتمع�ت املحلية يف املن�طق االأقل 

حظً�، وغريه� العديد من امل�س�هم�ت املتنوعة. 

وي�أتي الرتكيز واالهتم�م مبثل هذه امل�س�ريع الأنه� تو�سف ب�أنه� العمود الفقري للقط�ع اخل��ص 

�س�ئر  االقت�س�دية يف  امل�س�ريع  اإجم�يل  من   %90 من  اأكرث  امل�س�ريع  ت�سّكل هذه  اإذ  الع�مل،  يف 

اأنح�ء الع�مل، وت�سغل 50%-60% من اإجم�يل القوى الع�ملة يف الع�مل، ونحو 66% من اإجم�يل 

الع�ملني يف الدول الن�مية)1(.

ومن هذا املنطلق، اأولت غ�لبية دول الع�مل اأهمية كبرية لهذه امل�س�ريع، وعملت على ت�سميم 

ال�سي��س�ت والربامج املختلفة اله�دفة اإلى تعزيز عمله� وحتفيزه، واإزالة العوائق التي تعرت�ص 

طريقه� وحتد من منوه� وازده�ره�، ولعل م� اأ�س�رت اإليه االأمم املتحدة �سمن اأهدافه� الع�ملية 

للتنمية من �سرورة دعم هذه امل�س�ريع واإزالة العقب�ت من اأم�مه�، يوؤكد على اأهميته� وقدرته� 

يف حتقيق التنمية االقت�س�دية واالجتم�عية ال�س�ملة. 

بقية  يف  واقعه�  عن  كثريًا  االأردن  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع  ح�ل  واقع  يختلف  وال 

 ،2015 لع�م  الع�مة  االإح�س�ءات  دائرة  اأجرته  الذي  اال�ستخدام  مل�سح  فوفقً�  الع�مل،  دول 

99.5% من اإجم�يل عدد املن�س�آت االقت�س�دية  �سّكلت املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة)2( حوايل 

تقدمي

(1)  IFC Jobs Study, Assessing private sector contributions to job creation and poverty 
reduction, International Finance Corporation, Washington, DC20433, 2121Pennsylvania 
Avenue

)2(  مت اعتم�د ت�سنيف امل�س�ريع امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة وفقً� لتعريف دائرة االح�س�ءات الع�مة والتي تعرفه� ب�أنه� 
امل�س�ريع التي توظف م� بني ع�مل واحد و99 ع�ماًل. 
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الع�ملني  عدد  اإجم�يل  من   %48 يق�رب  م�  وت�سغل  واخل��ص،  الع�م  القط�عني  من  االإجم�لية 

يف املن�س�آت االقت�س�دية االإجم�لية، وتزداد هذه الن�سبة لت�سل اإلى حوايل 68% من اإجم�يل 

عدد الع�ملني يف من�س�آت القط�ع اخل��ص. 

ولعل ت�أخر االأردن يف تنفيذ وو�سع ال�سي��س�ت والربامج الرامية لتعزيز دور امل�س�ريع ال�سغرية 

واملتو�سطة، واحلد من املعيق�ت التي تواجهه�، ك�ن له دور ب�رز يف امل�س�همة برتاجع معدالت 

النمو االقت�س�دي، وعدم حتقيقه التنمية االقت�س�دية امل�ستدامة املن�سودة. 

ال�سنوات  �سهدت  االأردن،  يواجهه�  التي  االقت�س�دية  والتغريات  ال�سي��سية  لالأزم�ت  ونتيجًة 

ال�سغرية  وامل�س�ريع  الري�دية  االإنت�جية  امل�س�ريع  دعم  جم�ل  يف  ملحوظً�  تطورًا  امل��سية 

واملتو�سطة، وقد اأوليت هذه امل�س�ريع اأهمية كبرية يف ال�سي��س�ت والربامج احلكومية املختلفة، 

على الرغم من اأن هذه الربامج وال�سي��س�ت مل ترتِق اإلى م�ستوى طموح هذه امل�س�ريع وتلبيته�. 

وانعك�ص هذا التوجه احلكومي يف كل من وثيقة االأردن 2025، والربن�مج التنموي التنفيذي 

ال�سغرية واملتو�سطة، والعمل على  امل�س�ريع  مل� حماله من برامج مف�سلة لدعم   ،2018-2016

)جيدكو(  االقت�س�دية  امل�س�ريع  لتطوير  االأردنية  املوؤ�س�سة  واأعّدت  عمله�.  بيئة  حت�سني 

ال�سغر(  )متن�هية  امليكروية  امل�س�ريع  وتنمية  االأعم�ل  لري�دة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية 

2020، والتي توفر من خالله� اإط�رًا وتوجهً�  وال�سغرية واملتو�سطة يف االأردن للفرتة -2016 

اأ�سح�ب  من  اأو  احلكومة  قبل  من  �سواء  به�  والعمل  اتب�عه�  الواجب  امل�ستقبلية  لالإجراءات 

اأجل  من  واملتو�سطة،  وال�سغرية  امليكروية  امل�س�ريع  وتعزيز  تنمية  بهدف  االآخرين،  ال�س�أن 

يف  االقت�س�دي  النمو  بتحفيز  وامل�س�همة  امل�س�فة،  القيمة  وزي�دة  العمل،  فر�ص  ا�ستحداث 

االأردن، لكنه� مل تقر وتدخل حيز التنفيذ لغ�ية االآن.

2018-2022 كربن�مج تنفيذي  النمو االقت�س�دي لالأعوام  كم� ج�ءت موؤخرًا، خطة حتفيز 

لل�سنوات اخلم�ص املقبلة. وت�ستمل على اإ�سرتاتيجي�ت اقت�س�دية وم�لية موزعة قط�عيً�، من 

�سمنه� قط�ع املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة، مع ت�سور لالإجراءات املطلوبة، على �سكل �سي��س�ت 

اأو م�س�ريع حكومية اأو ا�ستثم�رات ب�ل�سراكة مع القط�ع اخل��ص.
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أوالً: واقع قطاع املنشآت امليكروية والصغرية واملتوسطة

ال يختلف واقع املن�س�آت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة يف االأردن عّم� هو �س�ئد يف بقية اأنح�ء 

2015، والذي نّفذته دائرة االإح�س�ءات الع�مة، �سّكلت  الع�مل، فوفقً� مل�سح اال�ستخدام لع�م 

املن�س�آت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة حوايل 99.5% من اإجم�يل عدد املن�س�آت االقت�س�دية 

االقت�س�دية  املن�س�آت  يف  الع�ملني  عدد  من   %48 يق�رب  م�  املن�س�آت  هذه  وت�سغل  الع�ملة، 

االإجم�لية، يف حني تزداد هذه الن�سبة لت�سل اإلى حوايل 68% من اإجم�يل عدد الع�ملني يف 

من�س�آت القط�ع اخل��ص. وت�ستحوذ هذه املن�س�آت على م� يق�رب ن�سف فر�ص العمل امل�ستحدثة 

30% من  اإلى اأن هذه امل�س�ريع ت�س�هم مب� ن�سبته  يف االقت�س�د االأردين. كم� ت�سري الدرا�س�ت 

الن�جت املحلي االإجم�يل يف الدول الن�مية)3(.

ويو�سح ال�سكل رقم )1( م�س�همة املن�س�آت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة يف كل من االإنت�ج 

والت�سغيل يف االأردن، حيث اأنه ب�لرغم من م�س�همته� الكبرية يف الت�سغيل اإال اأن ن�سبة م�س�همته� 

يف االإنت�ج م� زالت متدنية، وبح�جة اإلى مزيد من الدعم وتقوية �سال�سل القيمة امل�س�فة من 

خالل ربطه� ب�سكل اأكرب مع املن�سىاآت الكبرية. 

 ال�سكل رقم )1(: م�س�همة املن�س�آت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة يف كل من االإنت�ج والت�سغيل يف االأردن 

امل�سدر: الدعم املوؤ�س�سي ومتويل امل�سروع�ت ال�سغرية واملتو�سطة، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2016.

)3( انظر: الدعم املوؤ�س�سي ومتويل امل�سروع�ت ال�سغرية واملتو�سطة، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2016. 

الت�سغيل

%70
االإنت�ج

%30
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وعلى م�ستوى التوزيع القط�عي، ت�سكل امل�س�ريع التج�رية واخلدمية الن�سبة االأكرب من املن�س�آت 

80% منه�، تليه� امل�س�ريع ال�سن�عية ومن ثم الزراعية  ال�سغرية واملتو�سطة، حيث تبلغ نحو 

بن�سبة 15% و5% على التوايل، حيث ج�ء توزيعه� كم� يف ال�سكل رقم )2(.

ال�سكل رقم )2(: التوزيع الن�سبي للم�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة بح�سب الت�سنيف القط�عي لع�م 2015

امل�سدر: دائرة االإح�س�ءات الع�مة، م�سح اال�ستخدام، 2015.

دائرة  قبل  من  املعتمد  لتعريفه�  وفقً�  حجمه�  حيث  من  املن�س�آت  هذه  توزيع  �سعيد  على  اأم� 

االإح�س�ءات الع�مة، فهن�ك الفئ�ت الت�لية: 

امل�س�ريع امليكروية توظف 1-4 عم�ل.  -

امل�س�ريع ال�سغرية توظف 5-19 ع�ماًل.  -

امل�س�ريع املتو�سطة توظف -20 99 ع�ماًل.  -

امل�س�ريع الكبرية توظف اأكرث من 100 ع�مل.  -

اإجم�يل  من   %88.3 يق�رب  م�   )3( رقم  ال�سكل  يف  مبني  هو  كم�  امليكروية  املن�س�آت  وت�سّكل 

املن�س�آت االقت�س�دية الع�ملة يف اململكة، تليه� املن�س�آت ال�سغرية التي ت�سّكل م� يق�رب 9.9%، ثم 

املن�س�آت املتو�سطة التي ت�سّكل م� يق�رب 1.3%، يف حني اأن املن�س�آت الكبرية ال تتج�وز ن�سبته� 

0.5% فقط من اإجم�يل عدد املن�س�آت االقت�س�دية يف االأردن. 

15% ال�سن�عية

5% الزراعية

80% التج�رية اخلدمية
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ال�سكل رقم )3(: التوزيع الن�سبي الأعداد املن�س�آت االقت�س�دية بح�سب حجمه� خالل ع�م 2015

امل�سدر: دائرة االإح�س�ءات الع�مة، م�سح اال�ستخدام، 2015.

اأ. العم�لة يف قط�ع املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة
بح�سب بي�ن�ت م�سح اال�ستخدام لع�م 2015، يعمل لدى املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة يف االأردن 

اإجم�يل عدد الع�ملني يف  48% من  األف ع�مل وع�ملة، م�سّكلني بذلك م� يق�رب   544 حوايل 

املن�س�آت االقت�س�دية يف القط�عني الع�م واخل��ص كم� م� هو مبني يف ال�سكل رقم )4(، وتزداد 

هذه الن�سبة لت�سل اإلى حوايل 68% من اإجم�يل عدد الع�ملني يف من�س�آت القط�ع اخل��ص، اأو 

م� جمموعه 541.6 األف ع�مل وع�ملة، منوهً� اإلى اأن م� ن�سبته 99.6% من اإجم�يل الع�ملني 

ال�سغرية  املن�س�آت  ب�أن  القط�ع اخل��ص، وهذا م� يوؤكد على مقولة  املن�س�آت يعملون يف  يف هذه 

واملتو�سطة هي العمود الفقري للقط�ع اخل��ص. 

ال�سكل رقم )4(: التوزيع الن�سبي للع�ملني يف املن�س�آت االقت�س�دية الن��سطة يف القط�عني الع�م واخل��ص 
بح�سب حجم املن�س�آت خالل ع�م 2015

امل�سدر: دائرة االإح�س�ءات الع�مة، م�سح اال�ستخدام، 2015.

0.6% الكبرية
1.3% املتو�سطة

9.9% ال�سغرية

88.3% امليكروية

 53.1% الكبرية25.9%امليكروية

13.0% ال�سغرية

8.9% املتو�سطة
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الع�ملة  )امليكروية(  ال�سغر  متن�هية  املن�س�آت  ب�أن  اأي�سً�   )4( رقم  ال�سكل  خالل  من  ويت�سح 

يف القط�عني الع�م واخل��ص، ت�سغل حوايل 26% من القوى الع�ملة يف االأردن، تليه� املن�س�آت 

ال�سغرية التي ت�سّغل حوايل 13%، ثم املن�س�آت املتو�سطة التي ت�سّغل م� يق�رب %9. 

فيو�سح  القط�ع اخل��ص،  الع�ملة يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�س�آت  الع�ملني يف  �سعيد  اأم� على 

ال�سكل رقم )5( الذي يبني توزيع الع�ملني يف املن�س�آت االقت�س�دية الع�ملة يف القط�ع اخل��ص، 

ب�أن املن�س�آت متن�هية ال�سغر )امليكروية( ت�سغل م� يق�رب 37% من اإجم�يل القوى الع�ملة يف 

19%، واملن�س�آت املتو�سطة  القط�ع اخل��ص، يف حني ت�سغل كل من املن�س�آت ال�سغرية م� يق�رب 

حوايل %12. 

 ال�سكل رقم )5(: التوزيع الن�سبي للع�ملني يف املن�س�آت االقت�س�دية اخل��سة 
بح�سب حجم املن�س�آت خالل ع�م 2015

امل�سدر: دائرة االإح�س�ءات الع�مة، م�سح اال�ستخدام، 2015.

الرئي�سية  املجموع�ت  بح�سب  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�س�آت  يف  الع�ملني  توزيع  �سعيد  وعلى 

من   %32 ن�سبته  م�  على  االأ�سواق  يف  والب�عة  اخلدم�ت  يف  الع�ملني  مهنة  ا�ستحوذت  للمهن، 

اإجم�يل الع�ملني يف املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة يف القط�عني الع�م واخل��ص، يف حني ج�ءت 

�سني ث�نيً� مب� ن�سبته 16% من اإجم�يل الع�ملني، تاله� كل من مهنة الع�ملني يف  مهنة املتخ�سّ

احلرف واملهن االأولية مب� ن�سبته 15.5% و 9.2% على التوايل. ويو�سح ال�سكل رقم )6( توزيع 

ب�قي املهن الع�ملة يف هذه املن�س�آت. 

31.9% الكبرية37.1% امليكروية

18.9% ال�سغرية

12.2% املتو�سطة
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 ال�سكل رقم )6(: توزيع الع�ملني يف املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة بح�سب املجموع�ت الرئي�سية للمهن 
ع�م 2015 

امل�سدر: دائرة االإح�س�ءات الع�مة، م�سح اال�ستخدام، 2015.

اخلدم�ت  يف  الع�ملني  مهنة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�س�آت  يف  الع�ملون  الذكور  وين�سط 

�سني واملهن  والب�عة يف االأ�سواق واملحالت، ومن ثم مهنة الع�ملني يف احلرف تليه� مهنة املتخ�سّ

مهنة  تليه�  �سني،  املتخ�سّ مهنة  يف  املن�س�آت  هذه  يف  الع�مالت  الن�س�ء  تن�سط  حني  يف  االأولية، 

�سني امل�س�عدين، ومن ثم ج�ءت كل من مهنة الع�ملني يف اخلدم�ت والب�عة يف  الفنّيني واملتخ�سّ

االأ�سواق واملحالت ومهنة الكتبة. 

فقد  جديدة،  عمل  فر�ص  ا�ستحداث  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�س�آت  قدرة  �سعيد  على  اأم� 

لت�ستحوذ  وع�ملة  ع�ماًل   3,187 حوايل   2015 ع�م  خالل  فيه�  اجلدد  امل�ستخدمني  عدد  بلغ 

بذلك على م� ن�سبته 43% من اإجم�يل امل�ستخدمني اجلدد �سمن من�س�آت القط�ع اخل��ص. ويبني 

ال�سكل رقم )7( توزيع امل�ستخدمني اجلدد بح�سب حجم املن�س�أة. 

  32% الع�ملون يف اخلدم�ت والب�عة يف االأ�سواق

  15% الع�ملون يف احلرف وم� اإليه� من املهن

  9% املهن االأولية

  16% املتخ�س�سون

  7% الفنيون واملتخ�س�سون امل�س�عدون

  6% كتبة

  7% م�سغلو االآاالت وجممعوه�

  8% امل�سرعون وموظفو االإدارة العلي�

  11% املن�س�آت ال�سغرية

  13.3% املن�س�آت امليكروبة

  19.1% املن�س�آت املتو�سطة
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ال�سكل رقم )7(: توزيع امل�ستخدمني اجلدد يف القط�ع اخل��ص بح�سب حجم املن�س�أة خالل ع�م 2015

امل�سدر: دائرة االإح�س�ءات الع�مة، م�سح اال�ستخدام، 2015.

ن�سبة  بلغت  حيث  العمل،  لفر�ص  امل�ستحدثة  املن�س�آت  ك�أكرث  املتو�سطة  املن�س�آت  وج�ءت 

القط�ع  يف  اجلدد  امل�ستخدمني  عدد  اإجم�يل  من   %19.1 ن�سبته  م�  فيه�  اجلدد  امل�ستخدمني 

يليه قط�ع  التحويلية،  ال�سن�ع�ت  امل�ستحدثة يف قط�ع  الفر�ص  اأكرث  اخل��ص، حيث تركزت 

من   %13.3 حوايل  ال�سغرية  املن�س�آت  يف  اجلدد  امل�ستخدمني  ن�سبة  بلغت  حني  ويف  التعليم. 

يف  امل�ستحدثة  الفر�ص  اأكرث  تركزت  اخل��ص،  القط�ع  يف  اجلدد  امل�ستخدمني  عدد  اإجم�يل 

ثم  ومن  والتجزئة؛  اجلملة  جت�رة  قط�ع  تاله  والتقنية،  والعلمية  املهنية  االأن�سطة  قط�ع 

امليكروية،  املن�س�آت  �سعيد  وعلى  الن�رية.  والدّراج�ت  املحرك�ت  ذات  املركب�ت  اإ�سالح  قط�ع 

فقد ا�ستحدثت حوايل 811 فر�سة عمل، ج�ء اأغلبه� يف قط�ع جت�رة اجلملة والتجزئة؛ تاله 

قط�ع ال�سن�ع�ت التحويلية. 

ب. التوزيع اجلغرايف للمن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة
يوؤكد التوزيع اجلغرايف للمن�س�آت االقت�س�دية الع�ملة يف االأردن على اأهمية املن�س�آت ال�سغرية 

واملتو�سطة ب�سكل ع�م، ويف جم�ل تقليل التف�وت التنموي بني املن�طق ب�سكل خ��ص.

فبح�سب تعداد املن�س�آت لع�م 2011 ال�س�در عن دائرة االإح�س�ءات الع�مة )اآخر تعداد متوفر(، 

ظهر ب�أن املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة تتوزع جغرافيً� ب�سكل اأو�سع واأكرب من امل�س�ريع الكبرية، 

حيث يرتكز م� يق�رب 78% من اإجم�يل املن�س�آت االقت�س�دية الكبرية )اأكرث من 100 ع�مل( يف 

حم�فظة الع��سمة، وترتفع الن�سبة لت�سل اإلى م� يق�رب 92% اإذا م� اأ�سفن� للع��سمة كل من 

  11% املن�س�آت ال�سغرية

  13.3% املن�س�آت امليكروبة

  19.1% املن�س�آت املتو�سطة

  56.6% املن�س�آت الكبرية
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حم�فظتي الزرق�ء واإربد، يف حني اأن كاًل من حم�فظتي عجلون والطفيلة ال يتواجد فيه� اأي 

م�سروع كبري. 

ال�سغرية  االقت�س�دية  املن�س�آت  اإجم�يل  من   %55 يق�رب  م�  يرتكز  ذلك،  من  النقي�ص  وعلى 

توزعً�  االأكرث  هي  املن�س�آت  هذه  اأن  يعني  م�  الع��سمة،  حم�فظة  خ�رج  احلجم  ومتو�سطة 

هذه  اأن  على  يوؤكد  هذا  وكل  ال�سغري(،  )متن�هية  منه�  امليكروية  املن�س�آت  وخ��سة  وانت�س�رًا 

امل�س�ريع هي الق�درة على الو�سول اإلى جيوب الفقر، واحلد منه�، والعمل على توظيف اأبن�ء 

املن�طق الن�ئية، على عك�ص املن�س�آت الكبرية، وهذا م� يت�سح من خالل ال�سكل رقم )8( والذي 

يبني التوزيع اجلغرايف للمن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة. 

ال�سكل )8(: التوزيع اجلغرايف للم�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة خالل ع�م 2011

امل�سدر: دائرة االإح�س�ءات الع�مة، تعداد املن�س�آت، 2011.

ت. التوزيع القط�عي للمن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة
تن�سط املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة ب�سكل كبري يف اأن�سطة جت�رة اجلملة والتجزئة واإ�سالح 

املركب�ت، حيث ت�سكل م� يق�رب 57% من اإجم�يل هذه امل�س�ريع، وذلك لطبيعة هذه امل�س�ريع 

تليه�  اجلغرافية،  املن�طق  �ستى  ويف  واإق�مته�،  ت�أ�سي�سه�  و�سهولة  املنخف�ص،  امل�ل  راأ�ص  ذات 

االأن�سطة ال�سن�عية ب��ستحواذه� على م� يق�رب 14% من اإجم�يل امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة 

يف االأردن، كم� هو مبني يف ال�سكل رقم )9(. 

  3.0% املفرق

  2.3% جر�ص

  1.7% عجلون

  3.4% الكرك
  1.1% الطفيلة

  1.6% مع�ن

  44.8% الع��سمة

  2.2% العقبة

  17.2% اربد
  2.3% م�أدب�

  15.3% الزرق�ء

  5.2% البلق�ء

  14.1% ال�سن�عي

  11.2% اأخرى

  1.8% الت�سييد
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ال�سكل رقم )9(: التوزيع القط�عي للمن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة خالل ع�م 2015

امل�سدر: دائرة االإح�س�ءات الع�مة، م�سح اال�ستخدام، 2015.

وعلى �سعيد توزيع املن�س�آت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة بح�سب االأن�سطة االقت�س�دية التي 

وال�سغرية  امليكروية  للمن�س�آت  الن�سبي  التوزيع   )1( رقم  اجلدول  يو�سح  منه�،  كل  يف  تن�سط 

واملتو�سطة بح�سب االأن�سطة االقت�س�دية. 

  2.3% م�أدب�

  15.3% الزرق�ء

  5.2% البلق�ء

  14.1% ال�سن�عي

  11.2% اأخرى

  17.2% جت�رة اجلملة 
والتجزئة وا�سالح املركب�ت

  1.8% الت�سييد

  3.9% االأن�سطة يف جم�ل ال�سحة
  1.4% التعليم

  1.9% اأن�سطة اخلدم�ت االإدارية وخدم�ت الدعم

  3.6% االأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية

  5.6% اأن�سطة خدم�ت االإق�مة والطع�م
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اجلدول رقم )1(: التوزيع القط�عي للمن�س�آت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة خالل ع�م 2015 )%(
امل�س�ريع املتو�سطةامل�س�ريع ال�سغريةامل�س�ريع امليكرويةالقط�ع االقت�س�دي

12.326.720.8ال�سن�عي

1.15.211الت�سييد
جت�رة اجلملة والتجزئة واإ�سالح 

61.333.419.9املركب�ت

0.52.23.1النقل والتخزين

5.28.36.2اأن�سطة خدم�ت االإق�مة والطع�م

0.60.25.5املعلوم�ت واالّت�س�الت

0.11.01.0االأن�سطة امل�لية واأن�سطة الت�أمني

3.34.95.8االأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية
اأن�سطة اخلدم�ت االإدارية وخدم�ت 

1.92.14.5الدعم

االإدارة الع�مة والدف�ع وال�سم�ن 
0.00.01.8االجتم�عي االإلزامي

0.56.115.2التعليم

13.29.85.2اأخرى

100100100املجموع

امل�سدر: دائرة االإح�س�ءات الع�مة، م�سح اال�ستخدام، 2015.

ثانياً: الجهات املعنية بقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة

وذلك  مب��سر،  وغري  مب��سر  ب�سكل  اجله�ت  من  ب�لعديد  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�س�آت  ترتبط 

نظرًا لعدم وجود ق�نون خ��ص بهذه املن�س�آت يحدد اجلهة امل�سوؤولة عنه� والراعية مل�س�حله� 

كانت  �سواء  امل�ساريع  ن�ساط  طبيعة  بح�سب  اجلهات  هذه  وتتنوع  تختلف  حيث  عام،  ب�سكل 

اأو زراعة، فعلى �سبيل املث�ل تتع�مل امل�س�ريع الزراعية منه� مع  اأو خدم�ت  اأو جت�رة  �سن�عة 

وغريه�.  الزراعي  االإقرا�ص  وموؤ�س�سة  الزراعة  وزارة  من  الزراعة  لقط�ع  الن�ظمة  اجله�ت 

الفني  الدعم  له�  يقدم  م�  فمنه�  تقدمه�،  التي  اخلدم�ت  طبيعة  بح�سب  اجله�ت  تتنوع  كم� 

من تدريب وا�ست�س�رات وغريه�، ومنه� م� يقدم له� الدعم امل�يل �سواء ك�نت بنوكً� جت�رية اأو 

موؤ�س�س�ت متويل وم� �س�به ذلك، ومنه� م� تكون جهة اإ�سرافية ورق�بية عليه�. ويف م� يلي عر�ص 

الأبرز اجله�ت املعنية بهذه املن�س�آت �سواء ب�سكل مب��سر اأو غري مب��سر، و�سواء ك�نت حكومية 

اأو خ��سة: 
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اأ. املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�س�ريع االقت�س�دية )جيدكو(
تعّد )جيدكو( املظلة الرئي�سية لقط�ع املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة يف االأردن، الأنه� موؤ�س�سة 

حكومية ُتعنى بتطوير امل�س�ريع االقت�س�دية الن��سئة وال�سغرية واملتو�سطة يف اململكة، وتتمتع 

ب�سخ�سية اعتب�رية ذات ا�ستقالل م�يل واإداري بح�سب ق�نونه� رقم )33( ل�سنة 2008، ويتولى 

اأعدادًا  ال�سن�عة والتج�رة والتموين، وي�سم يف ع�سويته  اإدارة يراأ�سه وزير  اإدارته� جمل�ص 

مت�س�وية من املمثلني عن اجله�ت ذات العالقة من القط�عني الع�م واخل��ص.

ال�سن�عية  القط�ع�ت  �سمن  املنتجة  االقت�س�دية  امل�س�ريع  تطوير  اإلى  املوؤ�س�سة  وتهدف 

فنيً� وم�ليً� بح�سب  اململكة من خالل رع�يته� ودعمه�  الزراعية يف  وال�سن�ع�ت  واخلدم�تية 

اخلدم�ت  خالل  من  وع�مليً�،  حمليً�  والنمو  والتطور  املن�ف�سة  من  لتمكينه�  املت�حة  املوارد 

الرئي�سية الت�لية:

وال�سغرية  الن��سئة  االقت�س�دية  للم�س�ريع  الالزمة  والبي�ن�ت  املعلوم�ت  وتوفري  امل�سورة   -1

واملتو�سطة.

بهدف  االقت�س�دية  للم�س�ريع  واملعلوم�تية  واالإح�س�ئية  البحثية  اال�ست�س�رات  تقدمي   -2

تطوير اأعم�له� يف ال�سوقني املحلية والع�ملية.

املوؤ�س�سة  اإمك�ني�ت  �سوء  يف  االقت�س�دية  للم�س�ريع  الالزم  املت�ح  وامل�يل  الفني  الدعم   -3

والفنية  االإدارية  وقدراته�  مه�راته�  وتعزيز  املن�ف�سة،  من  ومتكينه�  تطويره�  لغ�ي�ت 

والت�سديرية.

تن�سيق ال�سي��س�ت اخل��سة بقط�ع امل�س�ريع الن��سئة وال�سغرية واملتو�سطة.  -4

تعزيز ثق�فة ري�دة االأعم�ل.  -5

ت�سهيل ح�سول امل�س�ريع الن��سئة وال�سغرية واملتو�سطة على التمويل.  -6

ومع بداية ع�م 2016، ب�درت املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�س�ريع االقت�س�دية بت�أ�سي�ص مر�سد 

للموؤ�س�س�ت ال�سغرية واملتو�سطة)4( ليكون االأول من نوعه يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سم�ل 

اإفريقي�. وقد ج�ء ت�أ�سي�سه �سمن برن�مج منو املوؤ�س�س�ت ال�سغرية واملتو�سطة املدعوم من قبل 

ّمم ليكون وحدة حتري تهدف اإلى مراقبة ري�دة االأعم�ل  بنك اال�ستثم�ر االأوروبي، حيث �سُ

�سلوك  توثيق  وكذلك  اململكة،  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�س�ت  وقط�ع  الن��سئة  وامل�س�ريع 

املوؤ�س�س�ت، وتوثيق الق�س�ي� املتعلقة ب�ل�سي��س�ت واأثره�.

)4( انظر: درا�سة حتليلية عن واقع املن�س�ت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة يف االأردن حتى نه�ية ع�م 2015، مر�سد امل�س�ريع 
ال�سغرية واملتو�سطة، املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�س�ريع االقت�س�دية، عم�ن، االأردن، 2017.
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ومن اأهدافه اأي�سً� اقتن��ص فر�ص االأعم�ل املحتملة، وحلق�ت االت�س�ل، وحتري�ت املعلوم�ت، 

ودرا�س�ت ال�سوق لتوفري اأفك�ر بّن�ءة الأن�سطة املوؤ�س�سة اال�ستهدافية االأخرى، ف�ساًل عن اإ�س�فة 

وجمعية  والتج�رة  ال�سن�عة  غرف  مثل  اخل��ص،  القط�ع  من  امل�سلحة  الأ�سح�ب  ودعم  قيمة 

رج�ل االأعم�ل االأردنيني.

ال�سغرية  املوؤ�س�س�ت  قط�ع  عن  وحمّدثة  �س�ملة  بي�ن�ت  ق�عدة  توفري  على  املر�سد  ويعمل 

يقدم  كم�  واحتي�ج�ته،  اخل��ص  القط�ع  اأداء  ت�سخي�ص  عملية  يف  اأ�س��سيً�  ويعّد  واملتو�سطة، 

دلياًل ملمو�سً� حول الو�سع احل�يل للموؤ�س�س�ت ال�سغرية واملتو�سطة وري�دة االأعم�ل يف االأردن. 

والالزمة  الك�فية  ب�ملعلوم�ت  القرار  ومتخذي  املوؤ�س�سة  يف  العلي�  االإدارة  املر�سد  يزود  بهذا 

وتقييم  ملراقبة  وكذلك  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�س�ت  لقط�ع  اأف�سل  دعم  برامج  لت�سميم 

فع�لية هذه الربامج.

وُكّلفت املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�س�ريع االقت�س�دية يف اآذار 2012 بدرا�سة املقرتح االأويل 

املح�فظ�ت  لتنمية  �سندوق  ب�إن�س�ء  املرتبطة  املحلية  التنمية  جم�ل  يف  امللكية  للمب�درة 

براأ�سم�ل يبلغ 150 مليون دين�ر مب�س�همة من احلكومة وب�ل�سراكة مع القط�ع اخل��ص، حيث 

متحورت االأهداف الرئي�سية لهذا ال�سندوق يف م� يلي: 

دعم امل�س�ريع االإنت�جية الري�دية واملب�درة التي توفر فر�ص عمل جديدة ب�سكل م�ستدام. 	•

تنمية  يف  املدين  املجتمع  وموؤ�س�س�ت  واخل��ص  الع�م  القط�عني  بني  م�  ال�سراكة  تعزيز  	•
املح�فظ�ت.

املحلية. االقت�س�دية  التنمية  اإ�سرتاتيجي�ت  وتطوير  اإعداد  يف  املحلية  امل�س�ركة  تعزيز  	•

االجتم�عية،  امل�سوؤولية  يف  اخل��ص  القط�ع  �سرك�ت  مل�س�همة  امل�س�فة  القيمة  تعظيم  	•
وتعزيز فر�سة و�سول هذه امل�س�هم�ت اإلى من�طق اململكة جميعه�.

ويعمل �سندوق تنمية املح�فظ�ت على اال�ستثم�ر يف امل�س�ريع االإنت�جية على اأن ال يقل حجم 

امل�سروع امل�ستثمر به عن 100 األف دين�ر، كم� يتم حتديد مدة م�س�همة ال�سندوق يف امل�س�ريع 

بعد حتديد احتي�ج�ت امل�س�ريع وتقدير التدفق�ت النقدية للم�س�ريع على اأن ترتاوح م� بني 3 

و8 �سنوات، منه� �سنت�ن فرتة �سم�ح، وي�ستهدف ال�سندوق الفئ�ت الت�لية:

اأي مواطن اأو جمموعة من االأ�سخ��ص لديهم فكرة اإبداعية وعندهم الرغبة واملقدرة على  	•
اإن�س�ء م�س�ريع اإنت�جية جديدة يف املح�فظ�ت اأو التو�سع وفتح فروع جديدة يف املح�فظ�ت 

مل�س�ريع ق�ئمة، ولديهم القدرة العلمية والعملية على مت�بعة واإدارة هذه امل�س�ريع.
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اإنت�جية ذات قيمة وا�سحة وع�لية  اإن�س�ء م�س�ريع  جمعي�ت لديه� الرغبة واملقدرة على  	•
على االقت�س�د املحلي وعلى م�ستوى املح�فظ�ت.

م�س�ريع جديدة. اإق�مة  اأو  ب�لتو�سع  ترغب  ق�ئمة  موؤ�س�س�ت  اأو  �سرك�ت  	•

ومّول ال�سندوق 7 م�س�ريع بحجم متويل 1.99 مليون دين�ر خالل ع�م 2016، ونحو 8 م�س�ريع 

ع�م  خالل  دين�ر  مليون   16.2 بلغ  ُكّلي  ا�ستثم�ر  وبحجم  دين�ر،  مليون   6.1 بلغ  متويل  بحجم 

م�س�همة  بلغت  حني  يف  دين�ر،  مليون   36.1 بلغ  ا�ستثم�ر  بحجم  م�سروعً�   41 ونحو   ،2015

ال�سندوق بهذه امل�س�ريع 22 مليون دين�ر خالل ع�م 2014. ويف ع�م 2013 مّول ال�سندوق 34 

م�سروعً� بحجم ا�ستثم�ر بلغ 51.7 مليون دين�ر وبقيمة متويل بلغت 23.1 مليون دين�ر، يف حني 

مّول 10 م�س�ريع يف ع�م 2012، بحجم متويل بلغ 7.4 مليون دين�ر، وبحجم ا�ستثم�ر كلي بلغ 

26.1 مليون دين�ر.

الت�يل:  النحو  على  املح�فظ�ت  يف  اإطالقه  منذ  ال�سندوق  مّوله�  التي  امل�س�ريع  توزيع  وج�ء 

العقبة: 5 م�س�ريع بحجم متويل 3 ماليني دين�ر؛ الكرك: 17 م�سروعً� بحجم متويل 15 مليون 

 1 م�س�ريع بحجم متويل   5 دين�ر؛ جر�ص:  5 ماليني  م�س�ريع بحجم متويل   6 املفرق:  دين�ر؛ 

مليون دين�ر؛ عجلون: 5 م�س�ريع بحجم متويل 1 مليون دين�ر؛ م�دب�: 6 م�س�ريع بحجم متويل 

3 ماليني دين�ر؛ مع�ن: 8 م�س�ريع بحجم متويل 5 ماليني دين�ر. اأم� عدد امل�س�ريع التي ُمّولت 

يف حم�فظة الع��سمة خ�رج حدود اأم�نة عم�ن، فهي 4 م�س�ريع بحجم متويل 5 ماليني دين�ر.

ب. �سندوق التنمية والت�سغيل
ت�أ�س�ص ال�سندوق بقرار من جمل�ص الوزراء ع�م 1989، وب��سر عملي�ته االإقرا�سية ع�م 1991 

كمديرية يف بنك االإمن�ء ال�سن�عي، وبعد �سدور ق�نون �سندوق التنمية والت�سغيل رقم )33( 

لع�م 1992، تكّر�ص وجوده كموؤ�س�سة حكومية ذات ا�ستقالل م�يل واإداري ُتعنى بتنمية ومتويل 

امل�س�ريع امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة من خالل اإيراداته الذاتية. 

وتتمثل روؤية ال�سندوق بـ الري�دة يف متويل امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة للفقراء والب�حثني 

عن العمل لتكون املوؤ�س�سة االأقدر على حتقيق اأعلى ن�سبة م�س�ركة يف احلد من ظ�هرتي البط�لة 

والفقر وتعزيز التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى الوطني واال�ستمرار يف تقدمي اخلدم�ت بتميز 

لهذه الفئ�ت والتفوق على تطلع�ته�. 

تلك  اأو  الدخل  املتدنية  اأو  الفقرية  واجلم�ع�ت  واالأ�سر  االأفراد  متكني  اإلى  ال�سندوق  يهدف 

الفقر  حم�ربة  يف  االإ�سه�م  اأجل  من  وذلك  واالإنت�ج،  العمل  مم�ر�سة  من  العمل  عن  الع�طلة 

والبط�لة. ويتولى ال�سندوق لتحقيق اأهدافه امل�س�همة مب� يلي:
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اأ . توفري التمويل الالزم ب�سورة مب��سرة اأو غري مب��سرة لالأفراد واالأ�سر واجلم�ع�ت من الفئ�ت 

املنتفعة ب�سروط مي�سرة.

وحت�سني  امله�رات  �سقل  اأو  له�  االإعداد  ي�سبق  مل  مهن  الحرتاف  الت�أهيل  واإع�دة  ب . الت�أهيل 

االأداء يف املهن التي ينت�سب املنتفع اإليه�.

املحلية على تطوير قدرته�  التطوعية  ت. م�س�عدة االأفراد واجلمعي�ت واملوؤ�س�س�ت االأهلية 

لتحديد وحت�سري امل�س�ريع ال�سغرية املوجهة للفئ�ت املنتفعة من ال�سندوق.

املنتفع من  التي متّكن  امل�س�ريع  اإلى  للتعرف  امليدانية  العلمية والدرا�س�ت  البحوث  ث. اإجراء 

حتقيق االأهداف املتعلقة ب�ل�سندوق واأوجه ن�س�طه.

ج. تن�سيق اجلهود مع املوؤ�س�س�ت الع�ملة يف مي�دين العمل االجتم�عي االإنت�جي مب� يوؤدي اإلى 

منع االزدواجية يف التمويل واإق�مة امل�س�ريع.

من  منحه�  مت  التي  القرو�ص  اإجم�يل  بلغ  فقد  ومنجزاته،  ال�سندوق  م�س�هم�ت  �سعيد  وعلى 

قبل ال�سندوق خالل ع�م 2016، م� يق�رب 42 مليون دين�ر، مّولت حوايل 5085 م�سروعً�، وقد 

وّفرت هذه امل�س�ريع حوايل 13 األف فر�سة عمل. 

ت. اجله�ت احلكومية واخل��سة االأخرى
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع  بقط�ع  املعنية  واخل��سة  احلكومية  اجله�ت  ب�قي  ح�سر  ميكن 

معه�، يف م� يلي: 

1. اجله�ت احلكومية 

وزارة امل�لية:   -1

دائرة اجلم�رك.  -

دائرة �سريبة الدخل واملبيع�ت.  -

وزارة ال�سن�عة والتج�رة والتموين:  -2

املوؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية.  -

موؤ�س�سة املوا�سف�ت واملق�يي�ص.  -

دائرة مراقبة ال�سرك�ت.  -

وزارة العمل:  -3

املوؤ�س�سة الع�مة لل�سم�ن االجتم�عي.  -
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موؤ�س�سة التدريب املهني.  -

�سندوق ا�ستثم�ر اأموال ال�سم�ن االجتم�عي.  -

وزارة الزراعة:   -4

املركز الوطني للبحث واالإر�س�د الزراعي.  -

موؤ�س�سة االإقرا�ص الزراعي.  -

وزارة الط�قة والرثوة املعدنية:  -5

هيئة تنظيم قط�ع الط�قة واملع�دن.  -

البنك املركزي:  -6

ال�سركة االأردنية ل�سم�ن القرو�ص.   -

وزارة التخطيط والتع�ون الدويل.  -7

وزارة ال�سحة:  -8

املوؤ�س�سة الع�مة للغذاء والدواء.  -

هيئة اال�ستثم�ر االأردنية.  -9

10- اأم�نة عم�ن الكربى.

11- املجل�ص االأعلى للعلوم والتكنولوجي�.

2. اجله�ت اخل��سة 

متت�ز اجله�ت اخل��سة التي يرتبط به� قط�ع امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة ب�أنه� جه�ت تقدم 

خدم�ت متنوعة من دعم فني وم�يل، ف�ساًل عن اأن بع�سه� اأن�سئ كمظلة راعية وداعمة مل�س�لح 

قط�ع اقت�س�دي معني، وتتلخ�ص هذه اجله�ت يف م� يلي: 

الغرف ال�سن�عية:  -1

غرفة �سن�عة االأردن.   -

الغرف املحلية )عم�ن، الزرق�ء، اإربد(.  -

الغرف التج�رية:  -2

غرفة جت�رة االأردن.  -

غرف التج�رة املحلية )19 غرفة حملية(.  -

البنوك التج�رية واالإ�سالمية.   -3

اجلمعي�ت القط�عية واجلغرافية.   -4

املوؤ�س�س�ت التمويلية غري امل�سرفية، ومنه� على �سبيل املث�ل:   -5

�سركة التمويل االأردنية )متويلكم(.  -
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البنك الوطني لتمويل امل�س�ريع ال�سغرية )الوطني(.  -

فينك� االأردن.  -

�سندوق املراأة.  -

االأهلية لتنمية ومتويل امل�س�ريع ال�سغرية.  -

اإثم�ر للتمويل االإ�سالمي.  -

مزودو اخلدم�ت الفنية والتقنية.   -6

ثالثاً: إسرتاتيجيات قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة 

ال�سنوات  �سهدت  االأردن،  يواجهه�  التي  االقت�س�دية  والتغريات  ال�سي��سية  لالأزم�ت  نتيجة 

ال�سغرية  وامل�س�ريع  الري�دية  االإنت�جية  امل�س�ريع  دعم  جم�ل  يف  ملحوظً�  تطورًا  االأخرية 

واملتو�سطة، واإيالءه� اأهمية كبرية يف ال�سي��س�ت والربامج احلكومية املختلفة، على الرغم من 

كون هذه الربامج وال�سي��س�ت مل ترتِق اإلى م�ستوى طموح هذه امل�س�ريع وتلبيته�. 

وانعك�ص هذا التوجه احلكومي يف كل من وثيقة االأردن 2025، وخطة حتفيز النمو االقت�س�دي 

وال�سغرية  امليكروية  امل�س�ريع  لدعم  لة  مف�سّ برامج  من  �سمنه�  اأدرجته  مل�   ،2022-2018

واملتو�سطة، والعمل على حت�سني بيئة عمله�، ومتكينه� يف ظل ال�سعوب�ت التي تعرت�ص طريقه�. 

امل�س�ريع االقت�س�دية )جيدكو( االإ�سرتاتيجية الوطنية  املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير  واأعّدت 

-2016 االأردن  يف  واملتو�سطة  وال�سغرية  ال�سغر  متن�هية  امل�س�ريع  وتنمية  االأعم�ل  لري�دة 

2020، والتي توّفر من خالله� اإط�رًا وتوجهً� لالإجراءات امل�ستقبلية الواجب اتب�عه� والعمل 

هذه  اأن  اإلى  االإ�س�رة  جتدر  لكن  االآخرين.  ال�س�أن  اأ�سح�ب  اأو  احلكومة  قبل  من  �سواء  به� 

االإ�سرتاتيجية مل تقر لغ�ية االآن على الرغم من اأهميته� لقط�ع امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة، 

م� يتطلب من احلكومة االإ�سراع يف اإقراره� و�سم�ن مواءمة غ�ي�ته� واأهدافه� مع م� ورد �سمن 

خطة حتفيز النمو االقت�س�دي، وروؤية االأردن 2025. 

وميكن تلخي�ص اخلطط واالإ�سرتاتيجي�ت املرتبطة مع قط�ع املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة، مب� 

يلي: 

وال�سغرية  ال�سغر  متن�هية  امل�س�ريع  وتنمية  االأعم�ل  لري�دة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  	•
واملتو�سطة يف االأردن 2016-2020 )مل ُتَقّر بعد(.

حددت االإ�سرتاتيجية جمموعة من الغ�ي�ت واالأهداف التي ترمي ب�سكل رئي�سي اإلى تنمية 

عمل،  فر�ص  ا�ستحداث  اأجل  من  وتعزيزه�،  واملتو�سطة  وال�سغرية  ال�سغر  متن�هية  امل�س�ريع 
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النمو  بتحفيز  وامل�س�همة  امل�س�فة،  القيمة  وزي�دة  مبتدئة،  جديدة  م�س�ريع  دخول  وترويج 

االقت�س�دي. 

وترّكز االإ�سرتاتيجية ب�سكل رئي�سي على:

تعزيز ثق�فة ري�دة االأعم�ل.  .1

تخفيف العبء الق�نوين والتنظيمي لتعزيز دخول امل�س�ريع اجلديدة، والتو�سع يف امل�س�ريع   .2

ال�سغرية واملتو�سطة الق�ئمة.

واإمك�ن�ت  ع�لية  م�س�فة  قيمة  ذات  جديدة  مب�س�ريع  البدء  على  االأردنيني  قدرة  تعزيز   .3

خللق فر�ص عمل.

حت�سني ا�ستدامة امل�س�ريع يف املراحل املبكرة، وتنمية اإمك�ن�ته� من خالل تقدمي دعم م�   .4

بعد الت�أ�سي�ص.

تعزيز قدرة امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة الق�ئمة )ال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة( على   .5

حت�سني االإنت�جية والقدرة التن�ف�سية، واالنفت�ح على امل�ستوى الدويل وخلق فر�ص عمل 

وم�س�رات منو.

تعزيز ن�سبة اأعلى لتلك الق�درة على النمو ال�سريع من امل�س�ريع االإبداعية، و�سم�ن ح�سول   .6

جميع هذه امل�س�ريع على املوارد امل�لية الالزمة لالنطالق والتطوير.

اأ�سح�ب  عدد  وزي�دة  اأقوى،  ري�دي  جمتمع  اإلى  االإ�سرتاتيجية  تنفيذ  يوؤدي  اأن  املتوقع  ومن 

وال�سغرية  ال�سغر  متن�هية  للم�س�ريع  اأعلى  وكث�فة  امل�ستدامة،  واملبتدئة  اجلديدة  امل�س�ريع 

واملتو�سطة لكل األف ن�سمة، وحتول يف توزيع امل�س�ريع من متن�هية ال�سغر اإلى �سغرية ومتو�سطة، 

الت�سغيل، وحتقيق قيمة  واملتو�سطة يف  وال�سغرية  ال�سغر  متن�هية  امل�س�ريع  وم�س�همة قط�ع 

م�س�فة للن�جت املحلي االإجم�يل من خالله�.

2018-2022 )اجلزء اخل��ص بقط�ع امل�س�ريع متن�هية  االقت�س�دي  النمو  حتفيز  خطة  	•
ال�سغر واملن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة(. 

الن��سئة  امل�س�ريع  دعم  خالل  من  ودخل  عمل  فر�ص  اإيج�د  تعزيز  اإلى  اخلطة  هذه  ت�سعى 

وال�سغرية واملتو�سطة، والتو�سع يف امل�س�ريع الق�ئمة، وتخفيف االأعب�ء الق�نونية والتنظيمية 

الداعمة  اال�ست�س�رية  اخلدم�ت  وتوفري  امل�س�ريع،  من  النوع  هذا  يف  والتو�سع  النمو  لت�سريع 

لزي�دة قدراته� االإنت�جية والتن�ف�سية، وتوفري �سبل التمويل املي�سر وامل�ستدام، لرفع امل�س�همة 

الواعدة والقيمة امل�س�فة لهذا القط�ع يف االقت�س�د الوطني.
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وترتكز ال�سي��سة الع�مة للقط�ع على م� يلي: 

ت�سريع االإ�سالح�ت املتعلقة ب�لبيئة الق�نونية والتنظيمية.  .1

توفري التمويل الالزم ب�سروط مي�سرة ومالئمة.   .2

تدريب اأ�سح�ب امل�س�ريع على امله�رات الفنية واالإدارية.   .3

ت�سهيل اإجراءات ت�سجيل براءة االخرتاع�ت.   .4

ت�سجيع الري�دة واالإبداع وحتفيزهم�.  .5

تعزيز امل�س�ريع الق�ئمة وتطويره�.  .6

توفري الت�سويق املن��سب ملنتج�ت القط�ع وم�س�ريعه.  .7

2025 )اجلزء اخل��ص مبحور املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة(. االأردن  روؤية  	•

ب�لنظر اإلى خمرج�ت وخطط عمل هذه االإ�سرتاتيجي�ت ومدى انعك��سه� على اأر�ص الواقع، 

يالَحظ اأن كاًل من االإ�سرتاتيجية الوطنية لري�دة االأعم�ل وتنمية امل�س�ريع متن�هية ال�سغر 

النمو  ُتقر بعد، فيم� دخلت خطة حتفيز  2016-2020، مل  وال�سغرية واملتو�سطة يف االأردن 

االقت�س�دي حيز التنفيذ ابتداء من بداية ع�م 2018، اأي اأنه ال ميكن تقييم اأدائهم� واحلكم 

عليهم�. 

اأم� يف م� يتعلق بروؤية االأردن 2025، ف�إن االّطالع على ال�سين�ريو امل�ستهدف لقط�ع ال�سرك�ت 

ال�سغرية واملتو�سطة، ُيبنّي اأن الوقت الالزم الإن�س�ء ال�سرك�ت متوقع انخف��سه خالل ع�م 2017 

اإلى 10 اأي�م، وعند مق�رنته مع الواقع، جند ب�أن متو�سط الوقت الالزم لبدء امل�سروع، بح�سب 

تقرير مم�ر�سة االأعم�ل 2018، يبلغ 12 يومً� لدى الذكور، و13 يومً� لدى الن�س�ء، وب�لت�يل ف�إن 

الهدف املن�سود يف هذا املج�ل مل يتحقق. 

يف حني اأن ال�سين�ريو امل�ستهدف واخل��ص مبوقع االأردن على موؤ�سر بيئة ري�دة االأعم�ل، قد 

تقريره  يف  وا�سنطن  يف  االأعم�ل  ري�دة  لتنمية  الع�ملي  للمعهد  فوفقً�  ُمر�ٍص،  نحو  على  حتقق 

حول موؤ�سرات جودة وحجم عملي�ت ري�دة االأعم�ل يف اململكة، تقّدم االأردن ليحّل ب�ملرتبة 

49 يف ع�م 2018 بعد اأن ك�ن يحتل املرتبة 56 يف ع�م 2017، وذلك من بني 137 دولة.

غري اأن اأداء االأردن على �سعيد موؤ�سر اجل�هزية ال�سبكية )NRI( والذي احتّل املرتبة 60 

ع�مليً�، ال يّتفق مع ال�سين�ريو امل�ستهدف والرامي اإلى و�سول االأردن اإلى املرتبة 42 ع�مليً� على 

هذا املوؤ�سر خالل ع�م 2017. 
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 2020-2018 االأردن  يف  امل�يل  ال�سمول  •	اإ�سرتاتيجية 

يعني  والذي  االأردن،  يف  امل�يل  ال�سمول  تعزيز  على  ال�سنوات  مدار  على  املركزي  البنك  عمل 

من  املختلفة  املجتمع  لفئ�ت  وا�ستخدامه�  جميعه�  امل�لية  اخلدم�ت  جميع  وا�ستخدام  اإت�حة 

خالل القنوات الر�سمية مب� يف ذلك احل�س�ب�ت امل�سرفية والتوفري، وخدم�ت الدفع والتحويل، 

وخدم�ت الت�أمني، وخدم�ت التمويل واالئتم�ن.

ومتخ�ست هذه اجلهود عن اإطالق االإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سمول امل�يل يف اأواخر ع�م 2017. 

وت�ستند هذه االإ�سرتاتيجية اإلى جمموعة من ال�سي��س�ت ذات االأولوية، ثالثة منه� تعّد رك�ئز 

اأ�س��سية: التمويل االأ�سغر، واخلدم�ت امل�لية الرقمية، ومتويل ال�سرك�ت ال�سغرية ومتو�سطة 

القدرات  وبن�ء  امل�ليني،  امل�ستهلكني  )حم�ية  متكينية  عوامل  اأربعة  هن�لك  اإن  كم�  احلجم. 

القدرات امل�لية والتكنولوجي� امل�لية، والبي�ن�ت والبحوث، والقوانني والت�سريع�ت(، تتق�طع 

ب�سكل كبري مع الرك�ئز االأ�س��سية، م� ي�سهم بت�سهيل تطبيق االإ�سرتاتيجية ويجعله� متك�ملة.

ال�سغرية  ال�سرك�ت  قط�ع  اأبرزه�  من  القط�ع�ت،  من  جمموعة  االإ�سرتاتيجية  وت�ستهدف 

واملتو�سطة، حيث ت�سعى اإلى زي�دة ن�سبة التمويل )معدل االإقرا�ص( املقدمة من ِقبل البنوك 

 %8.5 من  واملتو�سطة  وال�سغرية  ال�سغرى  واملن�س�آت  للم�س�ريع  التمويلية  امل�لية  واملوؤ�س�س�ت 

لدخوله�  نظرًا  اإجن�زه�  مدى  على  احلكم  ميكن  ال  وب�لت�يل،   .2020 ع�م  بحلول   %15 اإلى 

2018 على اأمل اأن ت�سهم يف رفع معدالت اإقرا�ص امل�س�ريع ال�سغرية  حيز التنفيذ خالل ع�م 

واملتو�سطة وامل�س�همة يف حل م�سكلة الو�سول اإلى التمويل. 

دور احلكومة يف دعم امل�س�ريع امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة ورع�يته� 	•

يحر�ص البنك املركزي على دعم امل�س�ريع امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة يف جم�ل متكينه� من 

احل�سول على التمويل الالزم ملم�ر�سة اأعم�له�، من خالل حثه البنوك التج�رية على متويل 

هذه امل�س�ريع بتقدمي بع�ص احلوافز لهم. وعمل البنك املركزي ب�لتع�ون مع وزارة التخطيط 

امل�س�ريع، وفق  لهذه  التمويل  واإقليمية على ح�سد  وموؤ�س�س�ت متويل دولية  الدويل  والتع�ون 

اأ�سع�ر ف�ئدة من�ف�سة ولفرتات �سداد من��سبة، مع �سم�ن�ت للقرو�ص املمنوحة، والتي من اأبرزه� 

ل من قرو�ص من البنك الدويل، وال�سندوق العربي لالإمن�ء االقت�س�دي واالجتم�عي،  م� ُح�سّ

وبنك االإعم�ر االأوروبي بهدف دعم برامج متويل امل�س�ريع امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة يف 

البنوك الع�ملة يف االأردن )جمعية البنوك يف االأردن، 2016(. 
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واأطلقت وزارة العمل من خالل �سندوق التنمية والت�سغيل خالل ع�م 2016 برن�مج الت�سغيل 

الذاتي اجلم�عي مببلغ 25 مليون دينار يتم اإقرا�سها ب�سروط �سهلة ومي�سرة مل�ساريع ريادية 

يف الت�سغيل الذاتي اجلم�عي لل�سب�ب املتعطلني عن العمل يف املن�طق الريفية والن�ئية وجيوب 

ال�سب�ب،  االأعم�ل بني  وري�دة  العمل احلر  ن�سر ثق�فة  اإلى  الربن�مج  الفقر، حيث يهدف هذا 

وحتفيز قط�ع ال�سب�ب من اجلن�سني الإق�مة م�س�ريع منتجة ومدرة للدخل، وتوجيه ال�سب�ب 

الفقر  م�سكلتي  من  ولالإ�سه�م يف احلد  الوظيفة احلكومية،  انتظ�ر  للعمل اخل��ص كبديل عن 

والبط�لة. 

الوزراء،  رئ��سة  قرار  مبوجب  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع  لتمويل  علي�  جلنة  �ُسّكلت  وقد 

اجلل�سة رقم )183( ت�ريخ 2015/2/14 برئ��سة وزير التخطيط والتع�ون الدويل وع�سوية 

كل من وزير امل�لية، ووزير ال�سن�عة والتج�رة والتموين، وحم�فظ البنك املركزي االأردين، 

ورئي�ص غرفة جت�رة االأردن ورئي�ص غرفة �سن�عة االأردن، على اأن تكون املوؤ�س�سة االأردنية 

املتعلقة  امل�س�ريع االقت�س�دية �سكرترية للجنة. وتعمل اللجنة على تن�سيق اجلهود  لتطوير 

بتوفري التمويل للم�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة �سواء من اجله�ت اخل�رجية اأو املحلية، وبحث 

االآف�ق املمكنة لتوفري املح�فظ االإقرا�سية الالزمة، خ��سة يف ظل مع�ن�ته� من تراجع معدالت 

متويله�. وجتدر االإ�س�رة اإلى اأن هذه اللجنة مل ُتفّعل ب�ل�سكل املطلوب، وم� يوؤكد ذلك ا�ستمرار 

اإط�ر دعم ري�دة االأعم�ل  ال�سنوات امل��سية. ويف  تراجع معدالت متويل هذه امل�س�ريع خالل 

اأن�س�أت  واملتو�سطة،  وال�سغرية  امليكروية  للم�س�ريع  االأ�س��سية  واللبنة  النواة  ُتعّد  والتي 

احلكومة عددًا من ح��سن�ت االأعم�ل يف العديد اجل�مع�ت االأردنية واملح�فظ�ت املختلفة. 

وميكن ح�سر اأبرز مب�درات البنك املركزي يف دعم امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة يف م� يلي: 

 Innovative Startups( 2017/08/21 مت اإطالق �سندوق الري�دة االأردين بت�ريخ  	•
قدره 98 مليون دوالر، بقر�ص من البنك الدويل يبلغ 50 مليون دوالر،  براأ�سم�ل   )Fund
و48 مليون دوالر ي�س�هم به� البنك املركزي. ويهدف ال�سندوق اإلى توفري متويل للم�س�ريع 

الذين  املحتملني  االأعم�ل  لرواد  الدعم  وتقدمي  احلجم،  ومتو�سطة  ال�سغرية  الري�دية 

لديهم اأفك�ر جديدة مل�س�عدتهم على تطوير اأفك�رهم االإبداعية والتوا�سل مع ح��سن�ت 

االأعم�ل واجله�ت املعنية االأخرى، وامل�س�همة يف راأ�سم�ل امل�سروع�ت املوؤهلة والتي تثبت 

جدواه� وقدرته� على اال�ستدامة من خالل اال�ستثم�ر يف راأ�ص م�ل هذه امل�س�ريع.

ال�سغرية  ال�سرك�ت  دعم  بخ�سو�ص  املرخ�سة  للبنوك  تعميمً�  املركزي  البنك  اأ�سدر  	•
تلك  متويل  على  البنوك  فيه  ي�سجع   ،2011/01/12 ت�ريخ   )458/10( رقم  واملتو�سطة 

100% من االأر�سدة الق�ئمة للت�سهيالت االئتم�نية  ال�سرك�ت من خالل حترير م� ن�سبته 

مبلغ  من  احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية  ال�سرك�ت  لتمويل  ب�لدين�ر  املمنوحة  املب��سرة 
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الحتياطي النقدي الإلزامي بالدينار والتي تتوفر فيها �سروط حمددة.

اأ�سدر البنك املركزي االأردين بت�ريخ 2012/03/27 تعميمه رقم )3516/2/10( للبنوك  	•
املرخ�سة، والذي ن�ص على ا�ستثن�ء اجلزء من الت�سهيالت االئتم�نية املمنوحة لل�سرك�ت 

 )OPIC( ال�سغرية واملتو�سطة املكفول من قيل موؤ�س�سة اال�ستثم�ر اخل��ص مل� وراء البح�ر

من احتي�طي املخ�طر امل�سرفية الع�مة، ومن خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتم�نية حتت 

املراقبة، ومن خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتم�نية غري الع�ملة لل�سنة االأولى فقط من 

ت�سنيفه� كت�سهيالت غري ع�ملة، وبحيث يحت�سب البنك هذا املخ�س�ص على اجلزء املكفول 

اعتب�رًا من ال�سنة الث�نية بن�سبة 25% للو�سول اإلى 100% يف ال�سنة اخل�م�سة.

كم� قرر البنك املركزي يف التعميم نف�سه ترجيح الت�سهيالت االئتم�نية املمنوحة لل�سرك�ت 

لغ�ي�ت   )% )�سفر  بن�سبة  خم�طر  بوزن   )OPIC( قبل  من  واملكفولة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

8% يف  احت�س�ب ن�سبة كف�ية راأ�ص امل�ل، على اأن يتم اإخ�س�ع الكف�لة لن�سبة خ�سم مقداره� 

ح�ل اختالف عملة الكف�لة عن العملة املمنوح به� الت�سهيالت.

متويل  وموؤ�س�س�ت  الدويل  والتع�ون  التخطيط  وزارة  مع  ب�لتع�ون  املركزي  البنك  ق�م  	•
دولية واإقليمية بح�سد متويل لقط�ع ال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة واأ�سع�ر ف�ئدة من�ف�سة 

والآج�ل من��سبة، وكذلك �سم�ن�ت للقرو�ص املمنوحة وذلك على النحو الت�يل:

قرو�ص البنك الدويل: مت احل�سول على قر�ص من البنك الدويل مببلغ 70 مليون دوالر،   -1

ُوّزعت على البنوك التي مت توقيع اتف�قي�ت معه�، والتي بلغ عدده� اثني ع�سر بنكً� )منه� 

ف�ئدة  ب�أ�سع�ر  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سرك�ت  اإقرا�سه  ب�إع�دة  لتقوم  اإ�سالمي�ن(  بنك�ن 

من��سبة والآج�ل متو�سطة وطويلة، وقد مت ا�ستغالل ك�مل مبلغ القر�ص الب�لغ 70 مليون 

دوالر من ِقبل البنوك امل�س�ركة يف متويل ال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة، وا�ستف�د من هذا 

76% خ�رج الع��سمة عّم�ن. ويف �سوء جن�ح  9000 م�سروع منه� حوايل  القر�ص اأكرث من 

الدويل  البنك  من  اإ�س�يف  قر�ص  على  للح�سول  اتف�قية  على  التوقيع  مت  االأول،  القر�ص 

بقيمة 50 مليون دوالر، حيث مت ا�ستكم�ل االإجراءات الالزمة ال�ستغالل هذا القر�ص من 

حيث فتح احل�س�ب�ت وتوقيع االتف�ق�ت مع البنوك. و�سي�ستفيد من هذا القر�ص 9 بنوك، 

وحّول بت�ريخ 2016/02/07 معظم مبلغ القر�ص للبنوك امل�ستفيدة.

قر�ص  على  احل�سول  مت  واالجتم�عي:  االقت�س�دي  لالإمن�ء  العربي  ال�سندوق  قرو�ص   -2

على  و�سل  دوالر،  مليون   50 مببلغ  واالجتم�عي  االقت�س�دي  لالإمن�ء  العربي  ال�سندوق 

من  كّل  نه�ية  يف  امل�ستفيدة  البنوك  على  ُوّزعت  دوالر  مليون   25 منهم�  كل  قيمة  دفعتني 

ع�مي 2014 و 2015، لتقوم بدوره� بتمويل امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة. وقد بلغت ن�سبة 
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 %90 ا�ستغالل البنوك من الدفعة االأولى يف متويل امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة حوايل 

حتى نه�ية ع�م 2015، وا�ستف�د من هذا القر�ص اأكرث من 2230 م�سروعً�.

كم� مت التوقيع على اتف�قيتني جديدتني مع ال�سندوق نف�سه وللغ�ية نف�سه� مببلغ 30 مليون 

100 مليون دوالر اأمريكي( للقر�ص االأول، و50 مليون دوالر للقر�ص  دين�ر كويتي )م� يع�دل 

الث�ين، لت�سل املب�لغ خالل ع�م 2016.

بنك  من  خ��ص  متويل  من  البنوك  ا�ستف�دة  لتي�سري  الالزم  والدعم  الت�سهيالت  تقدمي   -3

االإعم�ر االأوروبي مببلغ 120 مليون دوالر للغ�ية نف�سه�، ب�الإ�س�فة اإلى تقدمي م�س�عدات 

فنية و�سم�ن�ت قرو�ص.

والزراعة:  املتجددة  والط�قة  وال�سي�حة  ال�سن�عة  لقط�ع�ت  املوّجه  الداخلي  الربن�مج   -4

املتجددة  والط�قة  وال�سي�حة  ال�سن�عة  لقط�ع�ت  موجهً�  متوياًل  الربن�مج  هذا  يقدم 

 %2 مبقدار  يقل  من�ف�ص  ف�ئدة  ب�سعر  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سرك�ت  فيه�  مب�  والزراعة 

تبلغ  للعمالء، حيث  التمويلية  اإع�دة اخل�سم، والآج�ل تتواءم مع االحتي�ج�ت  �سعر  عن 

5 �سنوات لقط�ع�ت ال�سن�عة وال�سي�حة والزراعة، و10 �سنوات لقط�ع الط�قة املتجددة، 

5% من حمفظة القرو�ص الق�ئمة لدى كل بنك ع�مل، وب�لت�يل ي�سل  وب�سقف ي�سل اإلى 

اإجم�يل املبلغ املت�ح لهذه القط�ع�ت حوايل 900 مليون دين�ر.

اأن  اإلى  الذكر،  �س�لفة  العديدة  املركزي  البنك  مب�درات  من  ب�لرغم  هن�،  االإ�س�رة  وجتدر 

متدنية،  مب�ستوي�ت  زالت  م�  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�س�ريع  املمنوحة  االئتم�نية  الت�سهيالت 

امليكروية  ال�سرك�ت  الت�سهيالت االئتم�نية املمنوحة لقط�ع  اأن ن�سبة  ولعل م� يوؤكد ذلك هو 

وال�سغرية ومتو�سطة احلجم قد انخف�ست من م� ن�سبته 10.9% من اإجم�يل حجم الت�سهيالت 

االئتم�نية املمنوحة من البنوك االأردنية خالل ع�م 2008 لت�سل اإلى م� ن�سبته 7.5% فقط 

 %9.2 يق�رب  م�  امل�س�ريع  لهذه  املمنوحة  الت�سهيالت  ن�سبة  بذلك  لت�سجل   ،2016 ع�م  خالل 

الت�سهيالت االئتم�نية املقدمة  املق�بل، ارتفعت ن�سبة  كمعدل �سنوي خالل هذه الفرتة. ويف 

للحكومة والقط�ع الع�م من حوايل 4% خالل ع�م 2008 لت�سل اإلى م� يق�رب 11% من اإجم�يل 

اإقرا�ص  البنوك  تف�سيل  يبنّي  م�   ،2016 ع�م  خالل  املمنوحة  االئتم�نية  الت�سهيالت  حجم 

امل�س�ريع  متويل  عن  واإحج�مه�  املخ�طر،  وانعدام  ك�فية  �سم�ن�ت  لوجود  احلكومية  اجله�ت 

ال�سغرية واملتو�سطة. 



تقرير حالة البالد: املنشآت الصغرية واملتوسطة

317

 )SME POLICY INDEX 2014()5( موؤ�سر �سي��س�ت املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة 	•

ُيعّد هذا املوؤ�سر مرجعية مهمة يف حت�سني بيئة اأعم�ل لل�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة من خالل 

املب�درات  وحتليل  الرئي�سية،  واالأبع�د  املح�ور  من  عدد  �سمن  الدول  الأداء  وتقييمه  ر�سده 

التي قدمته� الدول منذ التقييم ال�س�بق يف ع�م 2008، حيث مُيّثل اأداة لتوجيه االإ�سالح�ت 

ال�سي��سية وحت�سني �سي��سة املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة، من خالل عملية مق�رنة ال�سي��س�ت 

الدولية وحتديد املمار�سات اجليدة واملناطق التي حتتاج اإلى التقدم. كما يحلل نقاط القوة 

وال�سعف يف ت�سميم ال�سي��س�ت وتنفيذه�، ويق�رن اخلربات واالأداء، ويحدد االأولوي�ت لتنمية 

املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة يف املنطقة. 

اعتمدته  والذي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�س�آت  اأداء  مقي��ص  خالل  من  االأردن  اأداء  ُقّيم  لقد 

املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�س�ريع االقت�س�دية كموؤ�سر الأداء امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة، 

حيث ُيق�ّسم التقرير اإلى 10 موؤ�سرات فرعية متثل املح�ور اخلم�سة الت�لية: 

تقوية املوؤ�س�س�ت واالآلي�ت اخل��سة ب�سنع �سي��س�ت امل�س�ريع ال�سغرية ومتو�سطة احلجم.   .1

تهيئة بيئة ت�سغيلية مواتية للم�س�ريع ال�سغرية ومتو�سطة احلجم.  .2

ت�سهيل و�سول امل�س�ريع ال�سغرية ومتو�سطة احلجم اإلى التمويل، وتطوير البيئة الق�نونية   .3

والتج�رية. 

تعزيز ثق�فة ري�دة االأعم�ل وتنمية امله�رات.   .4

تعزيز القدرة التن�ف�سية للم�س�ريع ال�سغرية ومتو�سطة احلجم.   .5

واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سرك�ت  �سي��سة  يف  االإجم�يل  االأردن  اأداء  اأن  التقييم  نت�ئج  واأظهرت 

التح�سين�ت يف  بع�ص  الرغم من ت�سجيل  2008. على  منذ ع�م  اإلى حد كبري  ظل دون تغيري 

الدرج�ت لعدد حمدود من موؤ�سرات ال�سي��سة، وهن�ك جم�ل الإجراء املزيد من االإ�سالح�ت 

املتعمقة. فعلى �سبيل املث�ل، ك�ن على االأردن اأن ُي�سّرع ب�إقرار ق�نون االإفال�ص واالإع�س�ر، وهو 

م� مت اإجن�زه موؤخرًا فقط.

ويف م� يتعلق ب�الإط�ر املوؤ�س�سي، ك�ن اأهم تطور هو و�سع اإ�سرتاتيجية وطنية جديدة لري�دة 

االأعم�ل واإ�سرتاتيجية النمو للم�سروع�ت ال�سغرية واملتو�سطة 2014-2018، والتي مل ُتفّعل 

(5)  European Union, European Training Foundation, Organisation for Economic Co-
operation and Development)2014(. SME Policy Index: The Mediterranean Middle East 
and North Africa 2014.
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لغ�ية االآن. كم� حمل التقييم تطورات اإيج�بية اأخرى متّثلت يف اإدخ�ل رقم تعريف موحد 

لل�سركة، واملوافقة على ت�سريع ينظم اإن�س�ء مكتب ائتم�ن خ��ص )بعد اإجراء �سي�غة ُمطّولة(، 

واإدخ�ل حت�سين�ت على تب�دل املم�ر�س�ت اجليدة ب�س�أن تنظيم امل�س�ريع. غري اأنه ب�لرغم من 

وجود العديد من املب�درات اخل��سة بقط�ع امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة يف االأردن، م� زالت 

موؤ�سرات درجة التنفيذ والفع�لية والت�أثري حمدودة.

رابعاً: القوانني الناظمة لعمل املنشآت الصغرية واملتوسطة

ال يوجد ق�نون حمدد لغ�ية االآن ُينّظم عمل قط�ع امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة، فعلى �سبيل 

املث�ل ميكن اأن يحدد الق�نون يف ح�ل وجوده تعريفً� موحدًا لهذه امل�س�ريع، ويحدد اأي�سً� حزمة 

من احلوافز واالإعف�ءات الداعمة لهذه امل�س�ريع وفقً� الآلي�ت يقره�. وقد اأ�سيفت موؤخرًا �سمن 

ق�نون اال�ستثم�ر فقرة خ��سة تعطي جمل�ص الوزراء، وبتن�سيب من جمل�ص اال�ستثم�ر �سالحية 

منح اأي مزاي� اأو اإعف�ءات اأو حوافز اإ�س�فية الأي من االأن�سطة املتو�سطة اأو ال�سغرية.

بطبيعة  ال�سلة  ذات  واالأنظمة  القوانني  مع  يرتبط  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع  عمل  اإن 

ن�ساط هذه امل�ساريع، من �سناعة، وجتارة، وخدمات، وغريها، حيث تتنوع هذه القوانني التي 

ال�سن�عة  بـ:  املتعلقة  القوانني  تلك  اأهمه�  ومن  والتعليم�ت،  االأنظمة  من  الكثري  عنه�  ينبثق 

العمل،  الدخل،  �سريبة  ال�سرك�ت،  اال�ستثم�ر،  التج�رة،  غرف  ال�سن�عة،  غرف  والتج�رة، 

ال�سريبة  االقت�س�دية،  االأن�سطة  على  اجلم�رك،  الرق�بة والتفتي�ص  االجتم�عي،  ال�سم�ن 

الع�مة على املبيع�ت، البلدي�ت، واملوا�سف�ت واملق�يي�ص. 

خامساً: املعيقات التي تواجه املنشآت الصغرية واملتوسطة

تواجه املن�س�آت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة يف االأردن العديد من املعيق�ت التي توؤثر على 

منوه� وا�ستمرارية عمله�، حيث تنق�سم هذه املعوق�ت اإلى معوق�ت داخلية وخ�رجية؛ فمنه� 

م� يكون ذا عالقة ب�ل�سوؤون الداخلية من اأمور اإدارية وحم��سبية وغريه�، ومنه� م� يكون له 

وغريه�.  وتعليم�ت  واأنظمة  قوانني  من  الدولة  يف  والن�ظمة  املحيطة  العمل  ببيئة  عالقة 

وبرز خالل ال�سنوات االأخرية م� اأحدثته اال�سطراب�ت ال�سي��سية املحيطة ب�الأردن من ت�أثري 

ب�سبب اإغالق احلدود الربية مع كل من العراق و�سوري�، م� عّر�ص هذه امل�س�ريع خل�س�رة فر�ص 

ت�سديرية ملنتج�ته�، واإيق�ف ا�سترياد بع�ص املواد اخل�م الالزمة الأن�سطته�.
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وميكن تلخي�ص اأبرز املعوق�ت التي تواجهه� هذه امل�س�ريع على النحو الت�يل: 

1- �سعوبة الو�سول اإلى م�س�در التمويل

امليكروية  امل�س�ريع  منه�  تع�ين  التي  امل�س�كل  اأبرز  التمويل  م�س�در  اإلى  الو�سول  �سعوبة  ُتعّد 

الب�رزة من قبل  املب�درات والربامج  الرغم من وجود عدد من  اإذ على  وال�سغرية واملتو�سطة، 

البنك املركزي واملوجهة لهذا القط�ع، اإال اأن البنوك واملوؤ�س�س�ت التمويلية م� زالت حتجم عن 

منح الت�سهيالت االئتم�نية لهذه املن�س�آت بحجة عدم توفر ال�سم�ن�ت الك�فية وعدم قدرته� 

م�لية  �سجالت  بتوفري  يتعلق  م�  يف  خ��سة  و�سروطه�،  التمويل  منح  مبتطلب�ت  االإيف�ء  على 

وموازن�ت ت�ريخية الأكرث من �سنة، حيث بلغت ن�سبة رف�ص البنوك االأردنية لطلب�ت التمويل 

املقدمة من ِقبل ال�سرك�ت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة م� يق�رب 80% من اإجم�يل الطلب�ت 

املقدمة. 

ال�سرك�ت  لقط�ع  املمنوحة  االئتم�نية  الت�سهيالت  ن�سبة  خالل  من  امل�سكلة  هذه  تتجلى  كم� 

امليكروية وال�سغرية ومتو�سطة احلجم، والتي بلغت حوايل 7.5% من اإجم�يل حجم الت�سهيالت 

االئتم�نية املمنوحة من ِقبل البنوك املرخ�سة يف االأردن خالل ع�م 2016، علمً� اأن معدل هذه 

20% و25% بح�سب م� يبني تقرير اال�ستقرار  الن�سبة يف االقت�س�دات الن��سئة ترتاوح بني 

امل�يل ال�س�در عن البنك املركزي ع�م 2016. 

االئتم�ن،  اإلى  احل�سول  موؤ�سر  يف  املت�أخر  االأردن  ترتيب  اإلى  املج�ل  هذا  يف  االإ�س�رة  وجتدر 

والذي يحتل خالله املرتبة 159 ع�مليً� من اأ�سل 189 دولة مدرجة �سمن تقرير مم�ر�سة اأن�سطة 

االأعم�ل لع�م 2018 ال�س�در عن جمموعة البنك الدويل)6(، علمً� اأن االأردن حّقق قفزة نوعية 

خالل تقرير 2018، حيث ك�ن يحتل املرتبة 185 خالل تقرير ع�م 2017. واجلدير ب�لذكر 

اأن التقرير ال ُيعنى بحجم الت�سهيالت املقدمة لل�سرك�ت امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة، واإمن� 

بوجود مراكز ال�سجالت واملعلوم�ت االئتم�نية يف االأردن، ومدى عمق هذه املعلوم�ت وتوفره�. 

وال بد من االإ�س�رة يف هذا املج�ل اإلى �سعف دور �سن�ديق متويل امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة 

على الرغم من كرثته� )يبلغ عدده� 36 �سندوقً�(، حيث تع�ين هذه ال�سن�ديق من عدم وجود 

عن  ف�ساًل  القرو�ص،  الأخذ  املتقدمة  امل�س�ريع  و�سع  ودرا�سة  التع�مل  على  الق�درة  الكف�ءات 

افتق�ره� للخربات االئتم�نية، حيث ُيْدَر�ص طلب التمويل وك�أنه مع�ملة ع�دية. 

(6)  World Bank (2017). Doing Business 2017, Equal Opportunity for All. Washington, DC, 
DOI: 10.1596/978-1-4648-0948-4. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, 
216
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2 - �سعوبة الو�سول اإلى االأ�سواق

ال تقت�سر م�سكلة �سعوبة الو�سول اإلى االأ�سواق على الو�سول اإلى االأ�سواق اخل�رجية فقط بل 

تتعداه� اإلى االأ�سواق املحلية اأي�سً�، وُتعّد هذه من امل�س�كل املهمة املوؤثرة على حجم مبيع�ت 

والتو�سع،  النمو  على  قدرته�  �سعف  يف�ّسر  م�  وربحيته�،  ال�سوقية  وح�سته�  امل�س�ريع  هذه 

وعدم ال�سعي نحو مواكبة التكنولوجي�. وتكمن اأبع�د هذه امل�سكلة يف ق�سور قنوات الت�سويق 

املعلوم�ت  الت�سويق ونق�ص  ال�سغرية، وارتف�ع تك�ليف  امل�سروع�ت  و�سبك�ته ال �سيم� يف ح�لة 

املختلفة،  االقت�س�دية  وامل�سروع�ت  االأن�سطة  بني  الت�سبيك  عملية  و�سعف  لذلك،  الالزمة 

وانخف��ص جودة املنتج�ت، وعدم ا�ستخدام االأ�س�ليب احلديثة يف الت�سويق.

3- �سعف الدور احلكومي

وال�سغرية  امليكروية  امل�س�ريع  دعم  يف  الرئي�سي  الالعب  تكون  اأن  احلكومة  على  ينبغي 

واملتو�سطة، حيث يجب اأن توفر بيئة العمل املن��سبة واملحفزة الإق�مة امل�س�ريع، وتوفر جميع 

اأ�سك�ل الدعم والربامج املمكنة لهذه امل�س�ريع يف �سبيل مواجهة التحدي�ت والتغلب عليه�. 

واملتو�سطة  وال�سغرية  امليكروية  امل�س�ريع  بت�سمني  امل��سية  ال�سنوات  خالل  احلكومة  وق�مت 

وعملت  احتي�ج�ته�،  لتلبية  التمويلية  الربامج  من  عددًا  و�سّممت  التنموية،  خططه�  �سمن 

على اإن�س�ء ح��سن�ت االأعم�ل، اإال اأن هذه اجلهود قد ُو�سفت ب�أنه� �سعيفة االأثر، ومل ترَق اإلى 

م�ستوى حتقيق طموح�ت هذه امل�س�ريع. 

كم� تتنوع املعيق�ت االأخرى التي تواجه امل�س�ريع امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة من ال�سرائب 

االإط�ر  و�سعف  وط�قة،  خ�م  مواد  اأ�سع�ر  من  االإنت�ج  تك�ليف  وارتف�ع  املرتفعة،  والر�سوم 

الق�نوين والت�سريعي لهذه امل�س�ريع، وهن�ك معيق�ت ذات عالقة ب�أداء هذه امل�س�ريع وت�أثره� 

التي تواجهه خ��سة يف ظل الظروف  الوطني وخ�س�ئ�سه وامل�س�كل  الع�م لالقت�س�د  ب�الأداء 

املحيطة، ف�ساًل عن بع�ص امل�س�كل الفنية واالإدارية، وبع�ص امل�س�كل املتعلقة ببيئة االأعم�ل 

واالإجراءات البريوقراطية الإجن�ز املع�مالت واإق�مة امل�س�ريع. 

4- الرتكز يف االقت�س�د غري املنظم

بح�سب تقديرات �سندوق النقد الدويل،  ي�سكل القط�ع غري الر�سمي حوايل 26% من االقت�س�د 

االأردين، م� ي�سعه يف املنت�سف بني الدول العربية. وتقع اأعلى معدالت م�س�ركة القط�ع غري 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  من ال�سرك�ت  عدد  على اأكرب  حتتوي  القط�ع�ت التي  �سمن  الر�سمي 
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جتارة  التالية:  القطاعات  من  كل  يف  الر�سمي  غري  الن�ساط  من  معدلت  اأعلى  �سجلت  حيث 

اجلملة والتجزئة )30%(، ال�سن�ع�ت التحويلية )19%(، النقل والتخزين )12%(، والبن�ء 

)11%(، وهي من القط�ع�ت التي متت�ز ب�أن غ�لبية من�س�آته� ُتعّد �سغرية اأو متو�سطة احلجم.

كم� تتواجد غ�لبية العم�لة غري الر�سمية يف ال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة،  وُتعّد املوؤ�س�س�ت 

غري  العم�لة  ن�سب  تبلغ  حيث  الر�سمي،  غري  القط�ع  عر�سة للم�س�ركة يف  ال�سغرية اأكرث 

5 ُعّم�ل، وم� يق�رب  92% من جميع الع�ملني يف ال�سرك�ت التي ت�سغل اأقل من  الر�سمية فيه� 

الع�ملني  من جميع   %10 ن�سبته  وم�  ت�سغل 5-9 ع�ملني،  التي  يف ال�سرك�ت  الع�ملني  من   %68

يف ال�سرك�ت التي ت�سغل اأكرث من 100 ع�مل. 

االقت�س�د  اإلى  الدخول  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سرك�ت  رغبة  عدم  من  يزيد  م�  ولعل 

اخلدم�ت  اأن  حول  ال�س�ئد  االنطب�ع  اأن  هو  اأعم�لهم،  على  الر�سمي  الط�بع  واإ�سف�ء  الر�سمي 

ال�سرائب  اإن  كم�  الت�سجيل،  ت�ستحق  ال  الر�سمية  لل�سرك�ت  املقدمة  احلكومية  واحلوافز 

على التمويل  على احل�سول  القدرة  عدم  عن  ف�ساًل  جدًا،  ال�سرك�ت امل�سجلة مرتفعة  على 

الالزم لل�سروع يف اإ�سف�ء الط�بع الر�سمي. 

من  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع  اأعم�ل  على  الر�سمي  الط�بع  اإ�سف�ء  ُيعّد  املنطلق،  هذا  ومن 

املعيق�ت التي تواجهه� هذه امل�س�ريع ب�سكل خ��ص من خالل �سعوب�ت الت�سجيل وبيئة العمل 

من اإجراءات وتك�ليف وغريه�، وكل هذا من �س�أنه اأن ينعك�ص على االقت�س�د الوطني ب�سكل 

وامل�س�هم�ت  البط�لة  من  واحلد  الت�سغيل  يف  امل�س�ريع  هذه  م�س�همة  ن�سبة  خف�ص  وعلى  ع�م، 

االقت�س�دية االأخرى. 

الخالصة والتوصيات

يف �سوء م� �سبق، ظهر دور ب�رز للمن�س�ت ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى امل�س�همة يف التنمية 

االقت�س�دية واالجتم�عية، لذلك ينبغي على احلكومة وب�ل�سراكة الفعلية مع القط�ع اخل��ص، 

اخلدم�ت  وتقدم  املن�س�آت،  هذه  احتي�ج�ت  تالئم  عمل  بيئة  اإيج�د  يف  امل�س�عدة  على  العمل 

الفعلية التي ت�س�هم بنج�حه� ومنوه�. بهذا تتمثل اأبرز التو�سي�ت التي ب�إمك�نه� تعزيز دور 

هذه املن�س�آت مب� يلي: 

برع�ية  املخّولة  اجلهة  يحدد  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للمن�س�آت  موحد  ق�نون  اإ�سدار  	•
ُتراعى  اأن  يجب  كم�  له،  الع�مة  االأطر  وو�سع  القط�ع،  هذا  تعريف  وتوحيد  م�س�حله، 

�سمولية هذا القط�ع، وب�لت�يل ت�سنيفه بح�سب القط�ع�ت الفرعية واإعط�ء اخل�سو�سية 

لكل منه�. 
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املج�الت  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع  اإن�س�ء  دعم  على  احلكومة  تعمل  اأن  يجب  	•
اإدخ�له� ب�لعط�ءات وامل�سرتي�ت احلكومية  املختلفة، وحتفيز عمل الق�ئم منه� من خالل 

وتخ�سي�ص ن�سبة له�. 

متن�هية  امل�س�ريع  وتنمية  االأعم�ل  لري�دة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  ب�إقرار  االإ�سراع  	•
ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة يف االأردن -2016 2020، و�سم�ن مواءمة غ�ي�ته� واأهدافه� 

مع م� ورد �سمن خطة حتفيز النمو االقت�س�دي -2018 2022، وروؤية االأردن 2025. 

بهدف  ج�ءت  والتي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�س�ريع  لتمويل  العلي�  اللجنة  عمل  تفعيل  	•
اأو  اخل�رجية  اجله�ت  من  �سواء  امل�س�ريع  لهذه  التمويل  بتوفري  املتعلقة  اجلهود  تن�سيق 

املحلية والعمل على توفري املح�فظ االإقرا�سية الالزمة.

مل�أ�س�سة  املختلفة،  االقت�س�دية  القط�ع�ت  �سمن  وتفعيله�،  االأعم�ل  ح��سن�ت  دور  تعزيز  	•
عمل املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة وت�سهيل عمل امل�س�ريع الن��سئة.

تعزيز امل�س�ركة الفّع�لة بني القط�عني اخل��ص والع�م يف ر�سم ال�سي��س�ت االقت�س�دية، مب�  	•
ي�سمن تعزيز بيئة االأعم�ل للعمل على تذليل ال�سعوب�ت التي تواجه هذه املن�س�آت.

امل�س�ريع  لقط�ع  املوجهة  الربامج  التج�رية ال�ستخدام خم�س�س�ت  للبنوك  تقدمي حوافز  	•
ال�سغرية واملتو�سطة، وحثهم على زي�دة ح�سة هذه امل�س�ريع من اإجم�يل الت�سهيالت، وتوفري 

ال�سم�ن�ت الالزمة لذلك. 

�سرورة توحيد اجلهود بني املوؤ�س�س�ت التمويلية، واإيج�د من�سة موحدة لغ�ي�ت التن�سيق  	•
بني عمل ال�سن�ديق املختلفة وموؤ�س�س�ت التمويل لت�سمن ا�ستمرارية امل�س�ريع وا�ستدامته�. 

وت�سمح  ال�سركة  ت�أ�سي�ص  عملية  ت�سهل  وكفوؤة،  حمفزة  عمل  بيئة  تهيئة  على  العمل  	•
بتحويل االأفك�ر الري�دية اإلى �سرك�ت ن�جحة وموؤثرة.

�س�ئر  وخالل  ك�فة  ب�أحج�مه�  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�س�ريع  الفني  الدعم  برامج  توفري  	•
مراحل عمره�، وتنظيم جهود املوؤ�س�س�ت املوجودة ح�ليً� بحيث ت�سل اإلى من يحت�ج هذه 

اخلدم�ت. 

مع  وت�سبيكه�  اأبرزه�  وتبني  اململكة،  اأنح�ء  يف  املوجودة  الري�دية  لالأفك�ر  بنك  اإن�س�ء  	•
موؤ�س�س�ت الدعم الفني وامل�يل. 

الط�بع  الإ�سف�ء  عمل من��سبة  خلق بيئة  على  ك�فة  مبوؤ�س�س�ته�  احلكومة  تعمل  اأن  يجب  	•
احلوافز  من  حزم  خالل  من  الر�سمية،  غري  واملتو�سطة  ال�سغرية  على امل�س�ريع  الر�سمي 

عملية  وت�سهيل  والتو�سع،  الت�أ�سي�ص  الأغرا�ص  التمويل  يخ�ص  م�  يف  وخ��سة  واخلدم�ت 

ت�سجيله� وتقدمي حوافز �سريبية لرج�ل االأعم�ل. 



السياحة
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الأردين  القت�ساد  منو  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  التي  القطاعات  اأهم  اأحد  ال�سياحي  القطاع  ُيعّد 

وجذب ال�ستثمارات اإليه، بالإ�سافة اإلى خلق وظائف جديدة وزيادة الإيرادات من العمالت 

اإيرادات مبا�سرة للدولة من خالل ر�سوم دخول املواقع  ال�سعبة. ويحقق الن�ساط ال�سياحي 

الفنادق،  على  واملبيعات  الدخل  و�سريبة  املغادرة،  و�سريبة  التاأ�سريات،  ور�سوم  ال�سياحية، 

املن�ساآت  على  واملبيعات  الدخل  و�سريبة  الفنادق،  من  املح�سلة  امل�سافة  القيمة  و�سريبة 

من  واملبيعات  الدخل  �سريبة  اإلى  اإ�سافة  النقل،  قطاع  وكذلك  املطاعم  مثل  ال�سياحية 

الن�ساطات غري املبا�سرة لل�سياحة. هذا وُتعّد م�ساهمة ال�سياحة عاماًل مهمًا يف منو االقت�ساد 

االأردين وتن�سيطه، حيث ت�سكل ما ن�سبته 11% من الناجت املحلي االإجمايل، و64% من اإجمايل 

مقبو�سات ح�ساب اخلدمات يف ميزان املدفوعات، بالإ�سافة اإلى 26% من اإجمايل مقبو�سات 

احل�ساب اجلاري يف ميزان املدفوعات، وهذا ي�سع ال�سياحة يف املركز الثالث من حيث االأهمية 

بعد ال�سادرات ال�سلعية وحتويالت العاملني يف اخلارج. 

لعمل  املنّظمة  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  و�سعت  ال�سياحي،  للقطاع  االأهمية  لهذه  ونظرًا 

العامة،  االآثار  دائرة  ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  واالآثار،  ال�سياحة  )وزارة  ال�سياحي  القطاع 

ممثلو املهن ال�سياحية، وغريها العديد من اجلهات املعنية( اأول اإ�سرتاتيجية وطنية لل�سياحة 

لتغطي الفرتة 2011-2015 مب�ساركة فاعلة ما بني القطاعني العام واخلا�ص، حيث ا�ستملت 

اأربع ركائز رئي�سية، ويندرج حتت كل ركيزة عدد من االأهداف االإ�سرتاتيجية، كما هو  على 

مبني اأدناه.

تقدمي
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وتقييم   2015-2011 للسياحة  الوطنية  اإلسرتاتيجية  ركائز  أوالً: 

إنجازاتها

اأ. ركائز الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة 2015-2011
1. تعزيز الت�سويق ال�سياحي.

يندرج حتت هذه الركيزة االأهداف االإ�سرتاتيجية التالية:

اأ. زيادة اإجمايل اأعداد ال�سياح القادمني اإلى اململكة لي�سل اإلى 9.4مليون �سائح يف عام 2015.

ب. منو الدخل ال�سياحي اإلى  4.2 مليار دينار يف عام 2015.

ت.منو الدخل املتاأتي من ال�سياحة املحلية بن�سبة 30% مع نهاية عام 2015.

2. دعم التناف�سية وتطوير املنتج ال�سياحي

تهدف هذه الركيزة اإلى حتقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية التالية:

فرتة  20%خالل  بن�سبة  لالأردن  القادمة  اجلوية  الرحالت  ا�ستيعاب  قدرة  زيادة  اأ. 

الإ�سرتاتيجية.

ب. اإمتام 20 م�سروعًا للبنية التحتية ال�سياحية تلبي االحتياجات ال�سوقية.

خطة  �سمن  وت�سنيفها  املطاعم،  من  و%80  الفنادق  من   %100 اإقرار  على  املوافقة  ت. 

الت�سنيفات الوطنية خالل فرتة الإ�سرتاتيجية.

3. تعزيز املوارد الب�سرية

يندرج حتت هذه الركيزة االأهداف االإ�سرتاتيجية التالية: 

اأ. ايجاد 25 األف وظيفة اإ�سافية يف قطاع ال�سياحة خالل فرتة الإ�سرتاتيجية.

ب. رفع م�ستوى م�ساركة املراأة يف القوى العاملة اإلى %15.

ت. تدريب خم�سة اآالف طالب يف املراكز االأحد ع�سر التابعة ملوؤ�س�سة التدريب املهني.

ث. تدريب 40 األف موظف على مهارات ح�سن ال�سيافة.

4. توفري اإطار عمل موؤ�س�سي وتنظيمي فّعال

تتمثل اأهداف الركيزة الرابعة يف الآتي:

اأ. اإقرار قانون جديد لل�سياحة.

ب. حتديث االأنظمة الداخلية اخلا�سة باملهن.



328

ب. تقييم اإجنازات ركائز الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة 2015-2011
ال�سياحة  وزارة  ال�سادرة عن  االإح�سائية  البيانات  اأظهرت  ال�سياحي،  الت�سويق  ما يخ�ص  يف 

بلغ  قد   2015 عام  يف  اململكة  زوار  عدد  اإجمايل  باأن  االأردين،  املركزي  البنك  وعن  واالآثار 

4.8 مليون زائر، يف حني اأن الرقم الذي كان م�ستهدفًا هو 9.4 مليون زائر. اأما قيمة الدخل 
مليار دينار متثل   4.2 بـ  مليار دينار مقارنة   2.886 بلغ  2015، فقد  الفعلي يف عام  ال�سياحي 

الرقم امل�ستهدف لعام 2015. وبخ�سو�ص ال�سياحة املحلية، جتدر االإ�سارة اإلى اأن اأول درا�سة 

نّفذتها دائرة االإح�ساءات العامة كانت يف عام 2008، وبّينت اأن الدخل املتاأتي من ال�سياحة 

 ،2012 عام  يف  ُنّفذت  التي  الثانية  الدرا�سة  اأن  حني  يف  دينار،  مليون   61.4 بلغ  قد  املحلية 

اأظهرت اأن قيمة الدخل من ال�سياحة املحلية قد بلغ 77.1 مليون دينار، اأي بن�سبة منو و�سلت 

اإلى حوايل %27.

ويف ما يتعلق بتعزيز املوارد الب�سرية وزيادة حجم العمالة يف القطاع ال�سياحي، فقد بلغ عدد 

العاملني يف القطاع ال�سياحي يف عام 2015 حوايل 49,096 �سخ�سًا مقارنة بـ 41,879 �سخ�سًا يف 

�سنة االأ�سا�ص )2011(، اأي بزيادة مقدارها 7,217 �سخ�سًا، يف حني اأن عدد العاملني االإ�سايف 

الذي كان م�ستهدفًا وفقًا لالإ�سرتاتيجية هو 25,000 �سخ�ص. وبخ�سو�ص رفع معدل م�ساركة 

املراأة يف القوى العاملة من 10% يف �سنة االأ�سا�ص اإلى 15%، فاإن هذا الهدف مل يتحّقق، حيث 

بلغ عدد الإناث العامالت يف القطاع ال�سياحي يف عام 2015 حوايل 4,787 مقارنة بـ 4,391 يف 

�سنة االأ�سا�ص 2011، اأي بن�سبة منو بلغت 9% فقط. 

جديد،  �سياحة  قانون  اإقرار  خالل  من  فّعال  وتنظيمي  موؤ�س�سي  اإطار  توفري  بخ�سو�ص  اأما 

وحتديث االأنظمة الداخلية اخلا�سة باملهن، فتجدر االإ�سارة اإلى اأن هذه االأهداف مل تتحقق، 

اإال اأن قانون ال�سياحة اجلديد)1( وبع�ص االأنظمة قد ُعّدلت خالل عام 2017. بناء على ما 

�سبق، جند اأن غالبية االأهداف املعلنة مل تتحّقق كما هو خمطط له.

هنا ال بد من االإ�سارة اإلى اأن االأزمة ال�سيا�سية التي ع�سفت باملنطقة منذ عام 2011 وما زالت 

ال�سورة  نتيجة  ال�سياحي، وذلك  القطاع  اأثر وا�سح وكبري على  لها  الآن، كان  لغاية  م�ستمرة 

عدم  حول  واالأمريكّيتني(  االأوروبية  الدول  )من  االأجانب  ال�سياح  لدى  اخلاطئة  النمطية 

»من وجهة نظرهم«  ال�سيا�سية يف دول اجلوار، وذلك  اال�سطرابات  ب�سبب  اململكة  االأمان يف 

االأردن  دور  اإلى  اإ�سافة  امللتهبة،  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  قلب  يف  تقع  كونها 

كجزء من التحالف الدويل �سد »داع�ص«، ما اأعطى انطباعًا خاطئًا عن اململكة يف اأنها يف حالة 

االأردن وم�سر و�سوريا وفل�سطني يف  زيارة  لون  ال�سياح يف�سّ العديد من  اإن  ا�ستقرار. كما  عدم 

)1(  قانون معّدل لقانون ال�سياحة رقم )10( ل�سنة 2017.
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رحلة م�سرتكة )Joint Package(. ومبا اأن االأو�ساع ال�سيا�سية غري م�ستقرة يف املنطقة، فاإن 

هذا ي�سجع ال�سياح على اختيار وجهات اأخرى مثل تركيا واليونان وقرب�ص. اإن ما �سبق ذكره 

قد �ساهم يف �سعوبة حتقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية الطموحة التي ت�سمنتها االإ�سرتاتيجية 

الوطنية لقطاع ال�سياحة 2015-2011. 

ومع هذا، فاإن اأداء القطاع ال�سياحي االأردين كان االأقل تراجعًا من حيث ن�سب النمو يف عدد 

�سياح املبيت والدخل ال�سياحي مقارنة بدول اجلوار، وذلك نتيجة للجهود التي ُبذلت من قبل 

القطاع ال�سياحي ب�سّقيه العام واخلا�ص، حيث روجعت ال�سيا�سات كافة، واّتخذت العديد من 

القطاع  ال�سيا�سية على  االأزمة  تاأثري  للتخفيف من حدة  االإجراءات، وو�سعت خطة طوارئ 

ال�سياحي، وللمحافظة على م�ستوى الطلب على املنتج ال�سياحي. وتبني الر�سوم البيانية اأدناه 

اأهم املوؤ�سرات املتعلقة بالقطاع ال�سياحي. 

ال�سكل رقم )1( عدد �سياح املبيت لل�سنوات 2002 - 2017 )مليون(

ال�سكل رقم )2( الدخل ال�سياحي لل�سنوات 2002 - 2017 )مليون(
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والخاّصة  الحكومية  الجهات  من  للقطاع  املعلنة  األهداف  ثانياً: 

للفرتة القادمة 

تعكف وزارة ال�سياحة واالآثار حاليًا على االنتهاء من اإعداد امل�سّودة االأولية لالإ�سرتاتيجية 

مع  ت�ساورية  لقاءات  عقد  بعد  وذلك  واإطالقها   2020-2017 لل�سنوات  لل�سياحة  الوطنية 

اإ�سرتاتيجية  اأهداف  خم�سة  على  ا�ستملت  حيث  املحافظات،  �سائر  يف  ال�سياحية  الفعاليات 

رئي�سية، لتكون من�سجمة وحتقق االأولويات واالأهداف الوطنية التي ت�سمنتها وثيقة االأردن 

2025، وكذلك برنامج حتفيز النمو االقت�سادي االأردين 2018-2022، وهي:

الن�ساطات  لل�سياحة، وذلك من خالل توجيه  اأكرب  ال�سياحي وبناء قيمة  النمو  ا�ستعادة   .1

الت�سويقية للرتكيز على االأ�سواق الرئي�سّية و�سرائح ال�سياح املحتملني، وا�ستخدام و�سائل 

الت�سويق الرقمي.

تو�سيع املجال اجلوي للطريان، وحت�سني ا�ستقبال �سركات الطريان العاملية، وذلك بتح�سني   .2

الربط اجلوي والتناف�سية، وتب�سيط منح التاأ�سريات والدخول عرب املعابر احلدودية.

االإرث  بني  ما  جتمع  مواقع  باإيجاد  وذلك  ال�سياحية،  االأردن  منتجات  من  الكثري  عر�ص   .3

والثقافة والطبيعة والطعام والعادات والتقاليد، وا�ستخدام موا�سيع معينة مثل ال�سياحة 

الدينية واملغامرة، وحت�سني �سبكة املوا�سالت العامة للربط ما بني مناطق اجلذب واملدن.

حت�سني جتربة ال�سائح، وذلك باإدخال اأ�ساليب عر�ص وتقدمي للمواقع االأثرية مبوا�سفات   .4

عاملية، وبناء جتارب �سياحية حول الثقافة والعادات والتقاليد.

زيادة تناف�سية القطاع ال�سياحي، وذلك بالتقليل من عبء القوانني، ومنح موؤ�س�سات املجتمع   .5

اأكرث تاأثريًا، وتطوير االأبحاث، واتخاذ اإجراءات فّعالة لت�سجيع اال�ستثمار،  املحلي دورًا 

والعمل على توفري قوى عاملة خمت�سة بال�سياحة وتدريبها.

ونظرًا لعدم اإطالق وزارة ال�سياحة لالإ�سرتاتيجة الوطنية لل�سياحة لل�سنوات 2020-2017 

االإ�سرتاتيجية  االأهداف  اأهم  اإلى  املراجعة  هذه  اإعداد  لغايات  �سنتطرق  فاإننا  االآن،  لغاية 

وال�سيا�سات التي ت�سمنتها االإ�سرتاتيجية ال�سابقة 2011-2015، وهي جزء من االإ�سرتاتيجية 

احلالية 2017-2020، كما هو مبني اأدناه:

)املمتلكات  واالأثرية  الرتاثية  املوارد  على  املْحكم  واالإ�سراف  ال�سياحي  املنتج  تطوير   .1

الثقافية( من خالل:

ومراقبة  وتعريف  لتحديد  جهودها  وتكثيف  واالآثار،  ال�سياحة  وزارة  دور  تعزيز   -

املوارد واملمتلكات ال�سياحية يف اململكة التي تعّد ذات قيمة تراثية وتاريخية وثقافية 
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وح�سارية وطبيعية.

ا�ستدامتها،  و�سمان  عليها  واملحافظة  و�سيانتها  ال�سياحية  واملمتلكات  املوارد  حماية   -

وتوفري البنى التحتية واملرافق واخلدمات املميزة يف حميطها، وتطويرها بالتن�سيق مع 

الدوائر واملوؤ�س�سات املعنية. 

وحتفيز  العاملية،  ال�سياحية  املتطلبات  يلبي  الأردن  يف  متنوع  �سياحي  منتج  توفري   -

منتجات  وخلق  واإثرائها،  ال�سياحية  التجارب  �سل�سلة  لتطوير  املحلية  املجتمعات 

وجتارب وخدمات �سياحية مميزة تعمل على اإثراء جتربة ال�سائح.

الرتكيز على نقاط القوة التناف�سية يف املحافظات واإبرازها ومعاجلة نقاط ال�سعف،   -

للمنتج  الوطنية  الهوية  اإبراز  بهدف  الغاية  لهذه  الالزمة  املالية  املخ�س�سات  وتوفري 

ال�سياحي الأردين.

وحتقيق التوازن يف توزيع اخلدمات واملن�ساآت ال�سياح تطوير اخلدمات املقدمة للزوار،   -

ية جغرافيًا.

تنفيذ م�ساريع للطاقة املتجددة يف املواقع االأثرية وال�سياحية يف اململكة.  -

اخلا�سة  اجلغرافية  للمعلومات  اإلكرتونية  وتطبيقات  معلوماتية  اأنظمة  تطوير   -

باملواقع واملن�ساآت ال�سياحية وم�ساريع التطوير ال�سياحي.

ا�ستحداث م�سارات �سياحية جديدة، وتطوير القائم منها يف �سائر حمافظات اململكة.  -

اخلدمات  م�ستوى  ورفع  وت�سغيلها،  واإدارتها  للدولة  اململوكة  ال�سياحية  املواقع  تطوير   .2

ال�سياحية ب�سكل ملمو�ص، وذلك من خالل:

توفري الظروف املالئمة واتباع املمار�سات الف�سلى من اأجل حتفيز القطاع اخلا�ص على   -

اال�ستثمار يف املواقع ال�سياحية العامة، وامل�ساركة يف اإدارة املواقع ال�سياحية وت�سغيلها 

مبوجب الت�سريعات النافذة.

اإ�سراك املجتمعات املحلية يف عمليات التطوير والت�سغيل واالإدارة للمواقع ال�سياحية.  -

ال�سياحية من  اأف�سل اخلدمات  واإدارتها وت�سغيلها، وتقدمي  ال�سياحية  املواقع  تطوير   -

خالل مديرية اإدارة املواقع ال�سياحية، والبدء بـ: موقع جر�ص االأثري، موقع اأم قي�ص 

االأثري، موقع قلعة عجلون االأثرية، موقع قلعة الكرك، واملواقع ال�سياحية والرتاثية 

يف حمافظة الطفيلة، وذلك بالت�سارك مع القطاع اخلا�ص.

الإقليمي  ال�سعيدين  على  ومناف�سة  فريدة  �سياحية  كوجهة  اململكة  تناف�سية  تعزيز   .3
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والعاملي من خالل تطوير وتنفيذ خطط ترويجية وا�سحة لل�سياحة يف االأردن وحمددة 

الأهداف:

تعزيز وتكثيف اجلهود املبذولة من ِقبل هيئة تن�سيط ال�سياحة لرتويج اململكة كوجهة   -

النتائج،  اأف�سل  حتقيق  اأجل  من  والعاملي،  االإقليمي  ال�سعيدين  على  مناف�سة  �سياحية 

واإح�ساءات  معلومات  على  مبنية  فاعلة،  ت�سويقية  وخطط  عامة  �سيا�سات  خالل  من 

دقيقة.

اإدارة العمل والت�سويق يف هيئة تن�سيط ال�سياحة  اآليات  العمل على تطوير وحتديث   -

يف  امل�ستهدفة  ال�سريحة  من  عدد  اأكرب  اإلى  الو�سول  ول�سمان  الع�سر،  تغريات  لتواكب 

الربامج الت�سويقية.

والرتاثية  االأثرية  واملوارد  ال�سياحية  املواقع  ت�سويق  يف  اخلا�ص  القطاع  اإ�سراك   -

)املمتلكات الثقافية( على اختالف اأنواعها.

تطوير برامج �سياحية مبتكرة وبعيدة عن النمطية.  -

ال�سياحة  مثل  ومتخ�س�سة،  جديدة  �سياحية  باأمناط  مهتمة  �سياحية  فئات  جذب   -

الدينية والعالجية واال�ست�سفائية، اإ�سافة اإلى �سياحة االأعمال واملغامرة.

منتجة  وعاملية  اإقليمية  اأ�سواق  ل�ستهداف  الرتويج  موارد  توجيه  على  الرتكيز   -

كاالأ�سواق العربية، وو�سع �سيا�سات للرتويج يف هذه االأ�سواق من خالل توفري احلوافز 

واملرافق واخلدمات التي تتنا�سب مع تنوع املنتج ال�سياحي االأردين وتفرده.

اإلى اململكة من  ا�ستقطاب ودعم رحالت الطريان العار�ص ومنخف�ص التكاليف القادم   -

خالل مطاري امللك ح�سني الدويل يف العقبة، ومطار عمان املدين يف ماركا.

تعزيز ال�سياحة املحلية والرتويج لها من خالل:  .4

�سرائح  اإلى  للو�سول  م�سّممة  حملية  ومهرجانات  �سنوية  ترويجية  حمالت  اإطالق   -

املجتمع وفئاته جميعها.

العمل على حتفيز منو ال�سياحة املحلية من خالل التعاون الكامل مع القطاع ال�سياحي   -

عمل  )مثال:  الزراعة  ووزارة  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  مثل  العالقة،  ذات  واجلهات 

متنزهات مزودة باخلدمات وُتدار من قبل اأبناء املجتمع املحلي(.

املن�ساآت  مع  تعامالتهم  على  �سريبية  اإعفاءات  املواطنني  منح  حول  درا�سة  اإعداد   -
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ال�سياحية خلف�ص تكلفة ال�سياحة املحلية، ومنحهم اأ�سعار تف�سيلية من خالل مذكرات 

اأ�سحاب  وجمعية  الفنادق  وجمعية  االجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  مع  تفاهم 

املطاعم ال�سياحية وخا�سة يف املوا�سم التي ت�سهد تراجعًا يف احلركة ال�سياحية.

وتنظيمية  ت�سريعية  بيئة  خلق  خالل  من  ال�سياحي  القطاع  يف  وحتفيزه  التمّيز  توجيه   .5

ورقابية مناف�سة تخدم عملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية، باال�سرتاك مع اجلهات 

الت�سريعية ذات العالقة:

ورقابية  واإجرائية  واإدارية  وتنظيمية  ت�سريعية  بيئة  وجود  تر�سيخ  على  العمل   -

التناف�سية، وا�ستيعاب املتغريات التي مير  تتفق ومتطلبات الع�سر، والت�سلح بالقدرات 

والتناف�سية  التميز  اأجل �سمان  الدولية من  املعايري  اأف�سل  اعتماد  القطاع، بهدف  بها 

واال�ستدامة البيئية يف القطاع.

القطاع  يف  اال�ستثمارية  الفر�ص  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  بالقيام  الوزارة  ا�ستمرار   -

واحلوافز  االإعفاءات  وتقدمي  اخلا�ص،  للقطاع  اال�ستثمار  فر�ص  وت�سهيل  ال�سياحي، 

التي ت�سمل جميع املناطق يف اململكة.

فاعلية،  اأكرث  تنظيمية  اآليات  خالل  من  ال�سياحية  املهن  اأداء  معايري  م�ستويات  رفع   -

واإزالة اأي �سروط قد تعيق اال�ستثمارات القائمة واملتوقعة.

و�سع اأنظمة ملراقبة اأداء الفعاليات العاملة يف القطاع ال�سياحي، تكفل تطبيق اأعلى   -

معايري ال�سحة وال�سالمة العامة وحماية ال�سياح لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة، 

ال�سياح  �سكاوى  مع  الفوري  للتعامل  اآليات  اعتماد  وكذلك  والراحة،  االأمن  وتوفري 

الت�سجيل  مثل  بديلة  اأنظمة  وتوظيف  املخت�سة،  االأجهزة  يف  املعنيني  مع  بال�سراكة 

الطوعي واأمتتة اإجراءات الت�سنيف والرتخي�ص االإلكرتوين ال�سياحي.

تطوير وحتديث املوقع االإلكرتوين لوزارة ال�سياحة واالآثار، ليقدم املعلومات واخلدمات   -

ملتلقي اخلدمة، وليت�سمن قائمة باأ�سماء املهن ال�سياحية جميعها مدرجة بح�سب املهنة 

�سياحية،  خميمات  بيئية،  خميمات  فندقية،  اأجنحة  مطاعم،  )فنادق،  والت�سنيف 

مكاتب �سياحة و�سفر �سادرة، مكاتب �سياحة و�سفر وافدة، مكاتب �سياحة و�سفر حج 

وعمرة، االأدالء، احلرف اليدوية والتقليدية(. 

مراجعة الت�سريعات الناظمة لعمل القطاع وحتديثها للو�سول اإلى �سيغ توافقية تخدم   -

حتقيق  اإلى  وتوؤدي  القطاع،  يف  االأطراف  جميع  احتياجات  وتلبي  العامة،  امل�سلحة 

االأهداف العامة، والعمل على تعديل قانون ال�سياحة حتى تتمكن اململكة من االرتقاء 

بالقطاع ال�سياحي وتعزيز دوره يف عملية التنمية االقت�سادية.
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مراجعة اأنظمة املهن ال�سياحية وتعديلها.  -

الت�ساركي  االقت�ساد  الأعمال  املنظمة  الت�سريعية  البيئة  وتطوير  اإيجاد  على  العمل   -

ب�سورة توافقية مع املعنيني، مع الأخذ بعني العتبار حتمية منو هذا القطاع يف ظل 

هذا  اأهمية  على  الرتكيز  واأي�سًا  العاملي،  ال�سياحة  قطاع  يف  الكبري  والتغري  التحول 

القطاع للم�ساهمة يف حل الكثري من حتديات القطاعات االأخرى مثل النقل واالإيواء.

متابعة العمل على و�سع الربامج اخلا�سة برتجمة اأهداف نظام اإدارة املواقع ال�سياحية.   -

الوزارة  دور  وتعزيز  ال�سياحية،  الثقافة  ون�سر  املواطنني،  اأو�ساط  يف  العام  الوعي  رفع    .6

كم�سدر رئي�سي للمعلومات وقاعدة للبيانات ال�سياحية:

االجتماعي،  التوا�سل  و�سبكات  االإلكرتونية  ال�سبكة  عرب  �ساملة  اإعالمية  خطة  -تنفيذ 

واإقليميًا  عامليًا  واالأثرية  ال�سياحية  بخ�سائ�سه  االأردن  عن  وا�سحة  ر�سائل  وتوجيه 

وحمليًا.

تطوير برامج التعليم والتدريب للعاملني يف القطاع ال�سياحي.  -

تكون  بحيث  القرار،  اتخاذ  لعملية  دعمًا  دوري  ب�سكل  ال�سياحية  االإح�ساءات  توفري   -

وزارة ال�سياحة هي امل�سدر الرئي�سي لهذه املعلومات والبيانات.

و�سع الإ�سرتاتيجية الوطنية للتوعية ال�سياحية وتنفيذها.  -

دعم موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص العاملة يف القطاع ال�سياحي، وتعزيز ال�سراكة معها مع اإيالء   .7

العناية اخلا�سة مبوؤ�س�سات املجتمعات املحلية:

اإحكام ال�سراكة بني الوزارة، والقطاع اخلا�ص مبوؤ�س�ساته العاملة يف املجال ال�سياحي،   -

ب�سكل ي�سمن حتقيق االأهداف العامة االقت�سادية.

اال�ستمرار يف متكني القطاع اخلا�ص من اأن يلعب دورًا حموريًا يف خطة وزارة ال�سياحة   -

فر�ص  وحتديد  لل�سياحة،  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  عن  املنبثقة  التنفيذية  واالآثار 

ا�ستثمارية يف القطاع ال�سياحي، ودعم القطاع اخلا�ص يف عملية تنفيذها.

متكني اجلمعيات ال�سياحية من رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة لالأع�ساء فيها، وتعزيز   -

الفر�ص لدعم التنظيم الذاتي للقطاع.

مع  م�سوؤولياتها  تتقاطع  التي  احلكومية  اجلهات  مع  الت�ساركية  العملية  اأ�س�ص  اإحكام   .8

م�سوؤوليات وزارة ال�سياحة والآثار:

-التن�سيق مع الوزارت والدوائر واجلهات احلكومية التي يتقاطع عملها مع عمل الوزارة من 
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خالل زيادة فاعلية املجل�ص الوطني لل�سياحة.

ت�سكيل جلان دائمة برئا�سة وزارة ال�سياحة واالآثار، وذلك بالت�سارك مع بع�ص هذه   -

عمان  واأمانة  ال�سحة  ووزارة  العايل  التعليم  ووزارة  الداخلية  وزارة  ومنها  اجلهات، 

ال�سياحي،  بالقطاع  العالقة  ذات  العامة  امل�سائل  درا�سة  مهمتها  تكون  بحيث  الكربى، 

القطاع  تواجه  التي  العوائق  على  والتغلب  للم�سكالت،  احللول  اإيجاد  على  والعمل 

ال�سياحي وت�سمن م�سريته ب�سكل �سل�ص وفّعال.

اأما يف ما يخ�ص هيئة تن�سيط ال�سياحة، فال بد من االإ�سارة اإلى اأن موازنة الهيئة قد ُرفعت 

حت  املالية والنقا�سات التي و�سّ 2015، وذلك بعد خماطبة رئي�ص الوزراء ووزير  خالل عام 

اأهمية القطاع ال�سياحي يف االقت�ساد الوطني، و�سرورة زيادة املخ�س�سات املر�سودة للرتويج 

ال�سياحي يف اخلارج، ما ي�ستدعي رفع موازنة هيئة تن�سيط ال�سياحة، مبا ميّكنها من تنفيذ 

خطتها الت�سويقية، وجذب اأكرب عدد من ال�سياح للمملكة. وقد مت زيادة املخ�س�سات الرتويجية 

اإ�سرتاتيجية  خطة  اإثرها  على  الهيئة  اأعّدت  و2016،   2015 لعامي  دينار  مليون   37 لت�سبح 

التي تتواءم مع  الرئي�سية واملهمة  العديد من اجلوانب  ا�ستملت على   ،2017-2015 لالأعوام 

الرتكيز على  لل�سياحة، حيث جرى  الوطنية  واالإ�سرتاتيجية  العاملية  ال�سياحية  التوجهات 

لت�سيري  التكاليف  واملنخف�ص  العار�ص  الطريان  �سركات  وحتفيز  �سياحية،  �سرائح  ا�ستهداف 

رحالت اإلى االأردن، ف�ساًل عن الرتكيز يف االإ�سرتاتيجية على الت�سويق االإلكرتوين والرتويج 

من خالل �سبكات التوا�سل الجتماعي. 

ثالثاً: الخطة اإلسرتاتيجية 2012 والخطة اإلسرتاتيجية 2017-2015 

يف ما يلي عر�ص الأهم ال�سيا�سات واالأهداف االإ�سرتاتيجية التي ت�سمنتها اخلطة االإ�سرتاتيجية 

2012 واخلطة الإ�سرتاتيجية 2017-2015. 

1. تعزيز وتطوير اآليات واأدوات الرتويج للمنتج ال�سياحي االأردين مبا يتنا�سب مع احتياجات 

االأ�سواق املختلفة للم�ساهمة يف زيادة عدد ال�سياح القادمني، وذلك من خالل:

-تكثيف احلمالت الرتويجية التي ت�ستهدف امل�ستهلك مبا�سرة.

- تكثيف ا�ستخدام اأدوات الت�سويق االإلكرتوين و�سبكات التوا�سل االجتماعي. 

2. تو�سيع قاعدة قنوات التوزيع للمنتج ال�سياحي الأردين من خالل العمل على:

-ا�ستقطاب �سركات الطريان العاملة يف جمال الطريان العار�ص ومنخف�ص التكاليف. 
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-التعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لتطوير املنتجات ال�سياحية املختلفة، والعمل على 

اإطالقها وت�سويقها، وهي: �سياحة املغامرة والبيئة، ال�سياحة الدينية ب�سقيها امل�سيحية 

والإ�سالمية، �سياحة الأعمال، وال�سياحة العالجية.

مثل  الأ�سواق،  من  عدد  يف  الرتويج  تكثيف  اإلى  اإ�سافة  م�ستهدفة،  جديدة  اأ�سواق  دخول   -

ال�سوق الرو�سية، واأ�سواق اأوروبا ال�سرقية، وكذلك ال�سوق االإ�سكندنافية.

�ساأنها  من  ترويجية  ن�ساطات  تنفيذ  خالل  من  احلالية  االأ�سواق  يف  االأردن  وجود  تعزيز   -

زيادة الوعي حول املنتج ال�سياحي الأردين لدى مكاتب ال�سياحة وال�سفر العاملية يف تلك 

الأ�سواق.

3. تطوير عمل الهيئة يف جمال البحوث والدرا�سات، حيث اأ�سيف هذا الهدف االإ�سرتاتيجي 

�سمن اخلطة االإ�سرتاتيجية للهيئة 2017-2015.

لتوحيد  وخارجه  االأردن  داخل  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والعالقات  ال�سراكات  تعزيز   .4

اجلهود للرتويج للمنتج ال�سياحي االأردين. 

الهيئة  نظام  تعديل  خالل  من  وذلك  ال�سياحة،  تن�سيط  لهيئة  املوؤ�س�سي  االأداء  تطوير   .5

والتعليمات ال�سادرة مبوجبه، وتطوير نظام املوارد الب�سرية )الهيكل التنظيمي، امل�سميات 

الوظيفية مبا يتنا�سب مع الهيكل التنظيمي وطبيعة عمل الهيئة، وغريها(.

رابعاً: القوانني واألنظمة التي تحكم عمل القطاع السياحي 

قامت اجلهات الر�سمية ممثلة بوزارة ال�سياحة واالآثار ومب�ساركة جميع القطاعات ال�سياحية 

بعملية مراجعة ودرا�سة للقوانني والأنظمة والتعليمات التي حتكم القطاع ال�سياحي لتلبي 

اال�ستثمارات  وتعزيز  وترويجها،  وت�سجيعها  ال�سياحة  لتطوير  واالحتياجات  الطموحات 

القوانني  الأهم  عر�ص  يلي  ما  ويف  الوطني.  االقت�ساد  دعم  يف  م�ساهمًا  ليكون  بها  املتعلقة 

والأنظمة والتعليمات التي حتكم عمل القطاع ال�سياحي:

1. قانون رقم )20( ل�سنة 1988 وتعديالته )اأحدث التعديالت: قانون معدل لقانون ال�سياحة 

رقم )10( ل�سنة 2017(.

2. نظام التنظيم االإداري لوزارة ال�سياحة رقم )19( ل�سنة 2017.

3. نظام معدل الحتاد اجلمعيات ال�سياحية رقم )94( ل�سنة 2015.

4. نظام املطاعم ال�سياحية رقم )32( ل�سنة 2018.
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5. نظام جمعية املطاعم ال�سياحية االأردنية رقم )33( ل�سنة 2018. 

6. نظام اأدالء ال�سياح رقم )34( ل�سنة 1998.

7.نظام جمعية االأدالء ال�سياحية رقم )65( ل�سنة 1998.

8. نظام مكاتب �سركات ال�سياحة وال�سفر رقم )114( ل�سنة 2016

9. نظام جمعية مكاتب و�سركات ال�سياحة وال�سفر االأردنية رقم )115( ل�سنة 2016.

10. نظام جمعية الفنادق االأردنية رقم )32( ل�سنة 1997.

11. نظام احلرف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية واملتاجرة بها رقم )36( ل�سنة 2002.

 )16( رقم  وجتارها  وال�سعبية  التقليدية  وال�سناعات  للحرف  االأردنية  اجلمعية  نظام   .12

ل�سنة 2018.

13. نظام هيئة املغط�ص رقم )44( ل�سنة 2017.

14. نظام هيئة تن�سيط ال�سياحة رقم )79( ل�سنة 2007.

15. قانون حماية الرتاث العمراين واحل�سري رقم )5( ل�سنة 2005.

16. نظام ر�سوم الدخول اإلى املتاحف واملواقع االأثرية رقم )40( ل�سنة 2002.

17. نظام اإدارة املواقع ال�سياحية )23( ل�سنة 2014.

18. نظام املن�ساآت الفندقية وال�سياحية رقم )7( ل�سنة 1997.

السياحة  وزارة  عمل  لخطط  والتقييم  املتابعة  عمليات  خامساً: 

واآلثار

و�سعت الوزارة خطة عمل نّفذت خاللها العديد من االأن�سطة، واتخذت جمموعة من القرارات 

ركائز  من  ركيزة  كل  بح�سب  االإ�سرتاتيجية  واالأهداف  ال�سيا�سات  حتقيق  �ساأنها  من  التي 

الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة.

يف ما يتعلق بركيزة تطوير املنتج ال�سياحي واالإ�سراف املْحكم على املوارد الرتاثية واالأثرية، 

امل�سارات  تخدم  التي  الطرق  �سبكة  حت�سني  بند  يخ�ص  ما  يف  جيدة  ونتائج  جاد  عمل  هناك 

العربية واالإجنليزية، حيث  باللغتني  االإر�سادية  اللوحات  ال�سياحية وكذلك و�سع  واملواقع 

اأجِنز عدد ال باأ�ص به من امل�ساريع توزعت ما بني تطوير ملراكز الزوار وجتديدها واإنارة مواقع 

�سياحية مثل قلعة الكرك وقلعة عجلون، وتو�سعة خدمات وتطويرها، باالإ�سافة اإلى تركيب 

التي  وامل�ساريع  العمل  من  الكثري  هناك  اأن  اإال  ال�سياحية.  املواقع  اأهم  يف  مراقبة  كامريات 
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يجب تنفيذها وتتعلق بالعديد من الطرق املوؤدية للمواقع ال�سياحية التي ما زالت تعاين من 

نق�ص يف البنى التحتية واللوحات االإر�سادية، خ�سو�سًا اأن ال�سياحية الفردية تزداد ب�سكل 

الإر�ساد  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  اإر�سادية  لوحات  توفر  يتطلب  الذي  االأمر  ملحوظ، 

ال�سياح الأفراد اإلى املواقع ال�سياحية. 

جرى  فقد  احلدودية،  باملعابر  اخلا�سة  والتعليمات  االأنظمة  ببند  يتعلق  ما  يف  االأمر  كذلك 

االإجراءات  يف  النظر  الإعادة  النيابية  املبادرة  وائتالف  الوزارة  بني  ما  مكثف  ب�سكل  العمل 

اخللل  مواطن  معاجلة  على  العمل  ثم  ومن  ح�سرها،  بعد  احلدودية  املعابر  يف  بها  املعمول 

واإيجاد اأف�سل ال�سبل واحللول، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة مثل وزارة الداخلية، 

واإدارات املعابر احلدودية، و�سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة، ما اأدى اإلى املوافقة 

ال�سياح  دخول  اإجراءات  وحت�سني  املقيدة،  باجلن�سيات  املتعلقة  القرارات  من  العديد  على 

وخروجهم من املعابر احلدودية وت�سهيلها. 

واتخذت احلكومة عددًا من القرارات اأهمها اإلغاء ر�سوم الفيزا لل�سياح من اجلن�سيات جميعها 

القادمني اإلى اململكة من خالل مكاتب ال�سياحة وال�سفر الأردنية ب�سرف النظر اإن كانوا اأفرادًا 

اإلى  باالإ�سافة  االأقل،  على  متتاليتني  ليلتني  ملدة  اململكة  يف  اإقامتهم  �سريطة  جمموعات،  اأو 

اإعفاء ال�سياح القادمني ب�سكل فردي من ر�سوم الفيزا، �سريطة اإقامتهم يف اململكة ملدة ثالث 

لياٍل متتالية على االأقل و�سرائهم للتذكرة املوحدة. كذلك ُخّف�ست اعتبارًا من �سهر حزيران 

2016 ر�سوم الفيزا من 40 دينارًا اإلى 10 دنانري، لل�سياح القادمني اإلى اململكة من خالل املعابر 

الربية، �سريطة اإقامتهم يف اململكة ملدة ثالث لياٍل متتالية على االأقل، باالإ�سافة اإلى تنفيذ 

م�سروع رّكاب الرتانزيت الهادف اإلى ا�ستثمار فرتة بقائهم يف املطار من خالل تنظيم جوالت 

�سياحية لهم لالطالع على املواقع ال�سياحية يف املناطق القريبة ن�سبيًا من املطار.

اجلانب  هذا  يف  بذلت  جهود  هناك  ال�سياحي،  القطاع  يف  املجتمعي  الوعي  باأهمية  واإميانًا 

لتوعية املواطنني ب�سكل عام وطلبة املدار�ص ب�سكل خا�ص منذ املراحل الدرا�سية االأ�سا�سية 

باأهمية ال�سياحة يف تنمية املجتمع والدور الكبري امللقى على عاتق �سرائح املجتمع كافة يف 

احلفاظ على املواقع ال�سياحية يف نطاق بيئتهم املعتادة، وكيفية تعاملهم واحرتامهم لل�سياح. 

وكذلك بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية، ويف مقدمتها وزارة الرتبية والتعليم، التو�سل 

اإلى العديد من القرارات، اأهمها العمل على ت�سمني املناهج الدرا�سية منذ املرحلة االأ�سا�سية 

الفرتة  خالل  القرار  هذا  لتطبيق  جاٍر  العمل  اأن  حيث  ال�سياحية،  بالتوعية  تعنى  مواد 

القادمة، اإ�سافة اإلى دمج املجتمعات املحلية يف عملية تطوير قطاع ال�سياحة وت�سجيعها على 

اإقامة امل�ساريع ال�سغرية. كما مت العمل على تاأ�سي�ص ع�سرة اأندية �سياحية وبيئية يف مدار�ص 

ال�سياحة واملحافظة  باأهمية  اأن�سطة تعريفية وتوعوية خمتلفة  اإلى عمل  خمتلفة، تهدف 
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يف  امل�ستقبلية  العمل  وفر�ص  ال�سياحة  تخ�س�ص  لدرا�سة  والتوجه  ال�سياحية،  املواقع  على 

القطاع.

ومن االأن�سطة التي مت العمل عليها اأي�سًا ب�سكل مكثف، تطوير منتج �سياحة املغامرة والبيئة، 

ال�سياحة، وقد  تن�سيط  مع هيئة  بالتعاون  ُتنّفذ حاليًا  املنتج  لهذا  عت خطة عمل  و�سُ حيث 

ا�ستملت على ا�ستحداث م�سارات جديدة وتطوير امل�سارات القائمة، واأهمها م�سار درب االأردن 

الذي اأطلق ر�سميًا عام 2017، وميتد هذا امل�سار على م�سافة 650 كيلو مرتًا من �سمال اململكة 

هذا  يف  امل�ساركون  يح�سل  حيث  اجلنوب،  يف  العقبة  مبدينة  وانتهاء  قي�ص،  اأم  مبدينة  بدءًا 

امل�سار على جتارب �سياحية فريدة ومتنوعة من خالل مرورهم بالعديد من الأماكن ال�سياحية، 

والتقاليد  العادات  اإلى  والتعرف  املحلية  باملجتمعات  اإلى خو�ص جتربة االندماج  باالإ�سافة 

خالل  من  للعائالت  مادية  عوائد  وتطويره  امل�سار  هذا  ا�ستحداث  ويتيح  االأ�سيلة.  االأردنية 

تقدمي وجبات الطعام واأحيانًا املنامة للم�ساركني يف امل�سار. 

وعملت الوزارة اأي�سًا على مراقبة اإجراءات ال�سالمة واالأمان ملحبي �سياحة املغامرة يف مناطق 

اململكة املختلفة من خالل حتديد االأودية واملناطق اخلطرة، وو�سع ال�سواخ�ص التحذيرية. 

املدين  الدفاع  كوادر  من  اأ�سخا�ص   10 اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  ودّربت 

متخ�س�سني باالإنقاذ وت�سلق اجلبال واالأودية.

كذلك اأطلقت الوزارة نظام ت�سنيف جديدًا ملن�ساآت االإيواء، والذي اأعيد على �سوئه ت�سنيف 

جمعية  مع  بالتعاون  وذلك  جنوم(  خم�ص  اإلى  واحدة  جنمة  )من  االإيواء  من�ساآت  جميع 

الفنادق.

هذا وجتدر االإ�سارة اإلى اأن هناك بع�ص بنود اخلطة قد جرى العمل عليها جزئيًا، وخ�سو�سًا 

تلك املتعلقة بتنظيم اإجراءات خدمات النقل الربي واجلوي والبحري، حيث اأعفيت �سيارات 

الدفع الرباعي العائدة لل�سندوق الها�سمي، والتي ُت�سّغل يف وادي رم من الر�سوم اجلمركية، 

ال�سندوق  �سيارات  اأن  اإال  ال�سياح،  التي ت�ستخدم لنقل  ال�سيارات  وذلك بهدف حت�سني نوعية 

مل ُت�ستخدم حتى تاريخه، نظرًا ملعار�سة اأفراد املجتمع املحلي الذين ميلكون �سيارات خا�سة 

ي�ستخدمونها لنقل ال�سياح. 

املواقع  اإلى  منتظم  ب�سكل  حافالت  بت�سيري  ال�سياحي  النقل  �سركات  اإلزام  بخ�سو�ص  اأما 

ال�سياحية واالأثرية املختلفة، فلم ُينّفذ لعدم وجود خم�س�سات مالية، حيث اأن هذا االإجراء 

ملكاتب  ال�سماح  مبو�سوع  اإجراء  اأي  ُيّتخذ  مل  كذلك  ال�سياحية.  اجلمعيات  بدعم  م�سروط 

وباإ�سراك  ال�سياحة  جلنة  خالل  من  نوق�ص  حيث  نقل،  و�سائط  باقتناء  الوافدة  ال�سياحة 

القطاع اخلا�ص واجلمعيات ال�سياحية املتخ�س�سة، اإال اأنه ُرف�ص، ويعود �سبب ذلك اإلى اأن نظام 
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النقل ال�سياحي املتخ�س�ص رقم )82( ل�سنة 2012 ين�ص يف املادة )3( منه على اأنه »ي�سرتط 

يف مقدم طلب ترخي�ص مزاولة اأعمال النقل ال�سياحي املتخ�س�ص اأن يكون م�سجاًل �سركة وفق 

يقل  ال  واأن  املتخ�س�ص  ال�سياحي  النقل  يف  غاياتها  تنح�سر  اأن  على  ال�سركات  قانون  اأحكام 

راأ�سمالها عن ثالثة ماليني دينار«.

وعملت الوزارة اأي�سًا بالتن�سيق مع مديريات ال�سياحة يف املحافظات وموؤ�س�سات املجتمع املحلي 

على اإبراز ثقافة كل اإقليم من خالل و�سع روزنامة بقائمة املهرجانات والفعاليات التي يتم 

اليدوية،  واحلرف  ال�سعبية  للماأكوالت  عر�ص  على  ت�ستمل  والتي  العام،  مدار  على  تنفيذها 

عام  خالل  مهرجانات   10 ُنّفذت  حيث  وغريها،  لالأطفال  واألعاب  هادفة  م�سرحيات  وعر�ص 

2017 يف حمافظات اململكة. وبالتن�سيق مع هيئة اال�ستثمار، اأُعدت درا�سات جدوى وخرائط 

 ،2017 نهاية  يف  اأطلقت  حيث  ال�سياحي،  بالقطاع  املتعلقة  اخلرائط  �سمنها  من  ا�ستثمارية، 

وُحّملت على موقع هيئة اال�ستثمار، يف حني اأن مو�سوع اإعداد خرائط �سياحية على م�ستوى 

كل اإقليم مل ُيعمل عليه جديًا، حيث مت اأعّدت فقط خريطة �سياحية ملحافظة مادبا ومدينة 

ال�سلط.

اأما بنود خطة العمل التي مل ُيّتخذ اأي اإجراء بخ�سو�ص تنفيذها وتفعيلها، فهي تلك املتعلقة 

70% من  بت�سديد الرقابة على اأ�سحاب حمالت احلرف اليدوية لتفعيل االلتزام باأن تكون 

فان  لذلك،  تنفيذية  خطة  اإعداد  من  بالرغم  اإذ  الأردن.  يف  م�سنوعة  املعرو�سة  املنتوجات 

هذا االإجراء مل ُيفّعل، غري اأن الوزارة و�سعت بندًا �سمن معايري ت�سنيف الفنادق من فئة 5-3 

جنوم ينطوي على اأن تكون املنتجات التي تباع داخل الفندق من منتجات البحر امليت وحرف 

ومنتجات حملية وذلك اعتبارًا من بداية عام 2018.

اأما يف ما يتعلق بتطوير املواقع ال�سياحية واإدارتها وت�سغيلها ورفع م�ستوى اخلدمات ال�سياحية 

اإلى  2014، والذي يهدف  ل�سنة  ال�سياحية  املواقع  اإدارة  الوزراء نظام  اأقر جمل�ص  فيها، فقد 

واإدامتها.  مرافقها  وا�ستثمار  وتطويرها  عليها  واملحافظة  ال�سياحية  املواقع  اإدارة  تنظيم 

العامة  ال�سيا�سة  بر�سم  لتقوم  ال�سياحية«  املواقع  »اإدارة  م�سمى  حتت  جلنة  الوزارة  و�سّكلت 

اإلى تطوير وتوفري اخلدمات واملرافق ال�سحية النظيفة وامل�سانة  الإدارة املواقع، باالإ�سافة 

على اأن يتم اإدارتها من قبل �سركة مملوكة من القطاعني العام واخلا�ص، ويعترب اإ�سدار هذا 

النظام اإجنازًا، حيث من املوؤمل وبعد ال�سري بتطبيق بنوده اأن يعالج النق�ص وامل�ستوى املرتدي 

للخدمات يف خمتلف املواقع ال�سياحية. و�سُيتاح املجال اأمام القطاع اخلا�ص الإدارة هذه املواقع 

وت�سغيلها وا�ستثمارها. 

واأعّدت الوزارة م�سّودة التعليمات العامة لتفعيل نظام اإدارة املواقع ودور ال�سراكة مع القطاع 

اخلا�ص يف ما يتعلق بتطوير املواقع ال�سياحية وحت�سني اخلدمات مبا يف ذلك البلديات �سمن 
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اأقّر  اأن النظام قد  اإقرار هذه التعليمات خ�سو�سًا  اتفاقيات م�سرتكة، لكن يجب االإ�سراع يف 

منذ عام 2014. واأحيل اأي�سًا عطاء على �سركة لتوريد اأبنية جاهزة ووحدات �سحية متنقلة 

وحاويات معدنية للمواقع ال�سياحية واالأثرية املختلفة، وهنا ال بد من التاأكيد اأن هذا املو�سوع 

بحاجة اإلى متابعة وت�سديد م�ستمّرْين من قبل الوزارة ل�سمان قيام ال�سركة بالواجبات واملهام 

املناطة بها على اأكمل وجه، وذلك لأهمية ا�ستدامة نظافة املواقع ال�سياحية. 

املواقع  يف  واإدارتها  اخلدمات  لت�سغيل  �سياحيًا  موقعًا   28 يف  ت�سغيل  عقد   91 توقيع  وجرى 

2014، بالإ�سافة اإلى  ال�سياحية من قبل اأبناء املجتمعات املحلية والقطاع اخلا�ص منذ عام 

اإحالة عطاءات الإدارة وت�سغيل �ستة مواقع �سياحية يف حمافظات اململكة املختلفة. كذلك 

الوزارة  كوادر  وتدريب  لها،  التابعة  واملرافق  العر�ص  و�ساالت  املواقع  لنظافة  عطاء  ُطرح 

»الوجهة  اأي�سًا برنامج  واأطلق  لغاية االآن.  العطاء  اإحالة  ال�سياحية، لكن مل تتم  املواقع  يف 

2016، حيث فازت به مدينة  ال�سياحية املميزة« �سمن برنامج تناف�سي بني خم�ص مدن عام 

املجتمعية  ال�سياحة  م�سروع  ُنّفذ  �سنتني.كما  كل  مرة  الربنامج  هذا  تنفيذ  و�سُيعاد  ال�سلط، 

يف و�سط مدينة ال�سلط، والذي يت�سمن ا�ستحداث م�سارات �سياحية ودعم مقدمي اخلدمات 

ال�سياحية الواقعة على طول امل�سار، وا�ستكمال اخلدمات الالزمة �سمن امل�سار، بالإ�سافة اإلى 

اأم قي�ص، واإعادة تفعيل عر�ص اجلي�ص  توقيع اتفاقية فعاليات ريا�سة القو�ص والن�ساب يف 

الروماين يف مدينة جر�ص االأثرية. 

الوعي  وزيادة  كافة،  املجتمع  �سرائح  بتثقيف  يتعلق  ما  يف  وملمو�ص  جاد  عمل  اأي�سًا  وهناك 

على  واحلر�ص  اإليها  املوؤدية  والطرق  ال�سياحية  املواقع  نظافة  على  احلفاظ  باأهمية  لديها 

وتهدف   .2021-2017 للفرتة  ال�سياحية  للتوعية  الوطنية  اخلطة  اأطلقت  حيث  دميومتها، 

اخلطة اإلى تعزيز وعي االأردنيني باأهمية القطاع ال�سياحي وم�ساركتهم يف خلق بيئة �سياحية 

متميزة، وت�سليط ال�سوء على دور املواطن يف احلفاظ على املواقع ال�سياحية واإبقائها نظيفة، 

باالإ�سافة اإلى خلق ثقافة �سياحية اإيجابية متّكن من احلفاظ على املوارد ال�سياحية، وكذلك 

تعزيز التعليم ومناهجه لي�سبح اأداة مهمة من اأدوات التوعية ال�سياحية وغريها. كما حددت 

اخلطة الفئات امل�ستهدفة والتي تقدر بحوايل ثالثة ماليني �سخ�ص على مدار خم�ص �سنوات، 

واملعاهد،  والكليات  اجلامعات  طلبة  والثانوية،  االأ�سا�سية  املرحلة  يف  املدار�ص  طلبة  وهم: 

الهيئات التدري�سية، العاملون يف القطاع ال�سياحي، فئات املجتمعات املحلية املختلفة، واأ�سحاب 

املن�ساآت ال�سياحية. وا�ستخدمت اخلطة لهذا الغر�ص قنوات التوا�سل االجتماعي واحلمالت 

املنا�سبة لكل فئة م�ستهدفة. اأما ما اأجنز خالل عام 2017 وبح�سب اخلطة، فهو االآتي: 

1.ت�سكيل جلنة توجيهية لالإ�سراف على تنفيذ اخلطة برئا�سة االأمني العام وع�سوية عدد 

البيئة،  ووزارة  العايل،  التعليم  ووزارة  الرتبية،  ووزارة  ال�سياحية،  اجلمعيات  ممثلي  من 
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وال�سرطة ال�سياحية.

وفيديوهات،  مطبوعات  من  وتوزيعها  التوعوية  احلمالت  يف  امل�ستخدمة  االأدوات  اإعداد   .2

باالإ�سافة اإلى تفعيل املوقع االإلكرتوين اخلا�ص باحلملة ومواقع التوا�سل االجتماعي.

3. تنفيذ حملة الهيئات التدري�سية و�سناع ال�سيا�سات.

املهني  التدريب  ومراكز  وحكومية،  خا�سة  مدار�ص  مب�ساركة  طالبية  فعاليات  اإقامة   .4

والكليات واجلامعات.

5. تنفيذ حمالت توعية الأبناء املجتمع املحلي، باالإ�سافة اإلى حما�سرات ولقاءات اإر�سادية 

الأبناء املجتمعات املحلية عن �سناديق التمويل والدعم املوجودة واجلهات املانحة الإن�ساء 

م�ساريع جديدة.

بيئة  خلق  يف  امل�ساهمة  خالل  من  ال�سياحي  القطاع  يف  وحتفيزه  التميز  توجيه  بخ�سو�ص 

التي  القوانني واالأنظمة  ت�سريعية وتنظيمية ورقابية مناف�سة وذلك بالعمل على مراجعة 

حتكم عمل القطاع وتعديلها، فقد عملت الوزارة على مراجعة الت�سريعات الناظمة للقطاع، 

قانون  تعديل  مت  حيث  وال�سفر،  ال�سياحة  ومكاتب  ال�سياحية  واملهن  ال�سياحة  قانون  مثل 

االإ�سرتاتيجية  االأهداف  اأحد  كان  ال�سياحة  قانون  تعديل  اأن  )علمًا   2017 عام  ال�سياحة 

هيئة  نظام  تعديل  اإلى  باالإ�سافة   ،)2015-2011 لل�سياحة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  يف 

املغط�ص، ونظام التنظيم االإداري لوزارة ال�سياحة واالآثار، ونظام مكاتب ال�سياحة وال�سفر، 

التقليدية  وال�سناعات  للحرف  االأردنية  اجلمعية  ونظام  ال�سياحة،  مكاتب  جمعية  ونظام 

وال�سعبية وجتارها. واأقر جمل�ص الوزراء نظام املطاعم ال�سياحية االأردنية ل�سنة 2018. كما 

�سدرت تعليمات وثيقة تاأمني امل�سافرين اإلى خارج اململكة، وتعليمات اأ�س�ص ترخي�ص موؤ�س�سة 

ال�سناعات التقليدية و�سروطها. 

وتعكف الوزارة حاليًا على اإجراء حزمة من التعديالت على ت�سريعاتها، ومنها: نظام التنظيم 

نظام  اإ�سدار  اإلى  باالإ�سافة  ال�سياح،  اأدالء  وجمعية  ال�سياح،  اأدالء  ونظام  للوزارة،  االإداري 

خا�ص مبهام و�سالحيات وحدة التوعية والتوجيه والرقابة امل�سرتكة على املن�ساآت ال�سياحية 

املعنية بالتفتي�ص على املن�ساآت ال�سياحية.

ومتكنت الوزارة اأي�سًا من خالل م�ساعيها يف اأن ت�سبح عملية ترخي�ص املن�ساآت ال�سياحية داخل 

اململكة وتنظيمها واالإ�سراف عليها من م�سوؤوليات الوزارة فقط، مبا يف ذلك املن�ساآت املوجودة يف 

العقبة والبرتاء والبحر امليت وبقية املناطق التنموية. وقد �ساعد هذا االإجراء يف معاجلة 

مو�سوع تداخل ال�سالحيات وت�سارب امل�سالح بني اجلهات احلكومية املعنية بالقطاع. كما قّرر 

جمل�ص الوزراء اإن�ساء وحدة التوعية والتوجيه والرقابة امل�سرتكة على املن�ساآت ال�سياحية يف 
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الوزارة. كذلك مت اإجناز دليل اإجرائي لتزويد اأ�سحاب املن�ساآت الفندقية واملطاعم ال�سياحية 

مبعلومات تو�سيحية تت�سمن اأ�س�ص واآلية الرقابة والتفتي�ص على املن�ساآت ال�سياحية. ويتيح 

هذا الدليل الأ�سحاب املن�ساآت ال�سياحية اإجراء تقييم ذاتي ملن�ساآتهم. 

فيها  مبا  وال�سياحية  االأثرية  املواقع  لدخول  املوحدة  التذكرة  فكرة  اأي�سًا  الوزارة  وطّبقت 

الدينية واملتاحف بواقع 100 دوالر، ودخلت التعليمات املتعلقة بذلك حيز النفاذ يف 1 اأيلول 

2015. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن عدد التذاكر التي مت �سراوؤها اإلكرتونيًا لغاية تاريخه هو 90 

األف تذكرة، حققت ما قيمته 6.5 مليون دينار. ونظرًا الزدياد عدد امل�سافرين ب�سكل فردي 

بالتذكرة  خمت�سة  اإلكرتونية  ت�سويقية  حمالت  عمل  نقرتح  فاإننا  بخا�سة،  ولالأردن  بعامة 

ملكاتب  جوائز  ومنح  املحتملون،  الزوار  ي�ستخدمها  التي  العاملية  احلجز  مواقع  على  املوحدة 

ال�سياحة التي ت�سرتي عددًا كبريًا من التذاكر، وقد تكون هذه اجلوائز من منتجات حملية، 

املنتجات  وت�سجيع  التذاكر،  �سراء  على  املكاتب  حتفيز  معًا؛  هدفني  حققنا  قد  نكون  وبهذا 

املحلية والعمل على ا�ستدامتها.

اإجراء بخ�سو�ص تنفيذها وتفعليها، فهي تلك  اأي  التي مل يتم اتخاذ  العمل  اأما بنود خطة 

املتعلقة باعتبار ال�سياحة الوافدة �سناعة ت�سديرية بكل ما يتبع ذلك من ت�سهيالت �سريبية 

تف�سيلية، حيث ُنوق�ص هذا املو�سوع مع وزارة املالية والوزارات املعنية االأخرى، ومل يكن هناك 

التعرفة  اأن احلكومة اتخذت يف وقت �سابق قرارًا بتطبيق  النقا�سات، علمًا  اأي نتيجة لهذه 

2015 وحتى نهاية عام  اأيار   1 الكهربائية ال�سناعية على قطاع الفنادق، وذلك اعتبارًا من 

2016 فقط.

كذلك مل تتحّقق اأي نتائج اإيجابية بخ�سو�ص توحيد �سريبة املبيعات املفرو�سة يف اململكة 

اأ�سوة مبا هو معمول به يف �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة وهيئة املناطق التنموية، 

على  املفرو�سة  العامة  ال�سريبة  جلعل  الوزارة  بذلتها  التي  الكبرية  امل�ساعي  من  الرغم  على 

خدمة االإيواء بواقع 8% بدًل من 16%، نظرًا للعجز الكبري يف ميزانية الدولة. 

كما مل تقم الوزارة باإن�ساء وحدة خا�سة معنية مبتابعة تنفيذ حماور االإ�سرتاتيجية، حيث 

اكتفت باإن�ساء ق�سم االإ�سرتاتيجية الوطنية �سمن مديرية التطوير االإ�سرتاتيجي يف الوزارة، 

علمًا اأن اإن�ساء تلك الوحدة كان اأحد اأهداف االإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة 2015-2011.

ويف ما يتعلق بتعزيز ال�سياحة املحلية والرتويج لها، فقد اأطلقت الوزارة احلمالت الرتويجية 

والفئات  املختلفة  املجتمع  �سرائح  اأذواق  لتنا�سب  امل�سممة  املحلية  واملهرجانات  ال�سنوية 

امل�ستهدفة، مثل حملة »الأردن اأحلى« منذ بداية عام 2017. وتهدف هذه احلملة اإلى تن�سيط 

�سياحية،  برامج   10 تنفيذ  خالل  من  رم  ووادي  والبرتاء،  العقبة،  يف  الداخلية  ال�سياحة 
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وا�ستفاد من هذه احلملة 20 األف مواطن خالل عام 2017، بالإ�سافة اإلى اإقامة 10 مهرجانات 

يف معظم املحافظات. وجتدر االإ�سارة هنا اإلى اأن الوزارة وهيئة تن�سيط ال�سياحة قامتا بدعم 

هذه احلملة، وذلك لت�سجيع املواطنني على زيارة املواقع ال�سياحية، حيث و�سلت ن�سبة الدعم 

الوزارة اال�ستمرار يف تنفيذ هذه احلملة خالل  الفعلية. هذا وتنوي  التكلفة  40% من  اإلى 

عام 2018. وجدير بالذكر اأن االأرقام التي حققتها احلملة خالل عام 2017 متوا�سعة جدًا، 

ويجب العمل على زيادتها ب�سكل كبري خالل عام 2018 من خالل تكثيف الرتويج لها با�ستخدام 

وغريها،  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  بالذكر  هنا  ونخ�ص  الت�سويقية،  االأدوات  خمتلف 

بالإ�سافة اإلى اإقامة 12 مهرجانًا يف املحافظات املختلفة. وُتعّد اإقامة هذه املهرجانات فر�سة 

اإيجابية خللق فر�ص عمل واإن كانت مو�سمية، وتن�سيط بيع املنتجات املحلية. 

وبخ�سو�ص �سيا�سة تطوير �سوق العمل وزيادة الت�سغيل والعمل على مواءمة خمرجات التعليم 

ومتطلبات �سوق العمل بال�سكل الذي يلبي احتياجات القطاع املتنامية، فقد عملت الوزارة على 

اإعداد برامج توعية لطلبة املدار�ص بهدف زيادة الوعي لديهم باأهمية ال�سياحة واملحافظة 

مبادرة  اإطالق  اأي�سًا  ومت  ال�سياحي.  القطاع  يف  للعمل  وت�سجيعهم  ال�سياحية  املواقع  على 

وبيئية  �سياحية  اأندية  تاأ�سي�ص  مت  حيث  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  »مدر�ستي« 

ال�سياحة،  باأهمية  للتعريف  خمتلفة  وتوعوية  تعريفية  اأن�سطة  اإقامة  بهدف  املدار�ص  يف 

ال�سياحية  التخ�س�سات  درا�سة  على  الطلبة  وت�سجيع  ال�سياحية،  املواقع  على  واملحافظة 

والعمل يف هذا القطاع. هذا وقد بلغ عدد الطلبة الذين مت االلتقاء بهم وتوعيتهم حوايل 

15,000 طالب مع الإ�سارة اإلى اأن العملية التوعوية التي بداأت منذ عام 2017 �ست�ستمر لغاية 

.2021

كذلك مت اإطالق حملة توعية تهدف اإلى ت�سجيع االأردنيني على االنخراط يف القطاع ال�سياحي 

»التوجهات  زرع  اإلى  تهدف  حيث  نوعها،  من  االأولى  وهي  راأ�سمالنا«،  »ال�سياحة  عنوان  حتت 

االإيجابية« اجتاه املنتج ال�سياحي باأنواعه املختلفة، وتعزيز روح االنتماء الوطني والفخر 

لدى االأردنيني اجتاه الرثوة الرتاثية وال�سياحية، والتوعية باالأثر االإيجابي لل�سياحة. كما 

تهدف احلملة اإلى حتقيق »التغيري ال�سلوكي« لدى اأفراد املجتمع املحلي. وقد مت اإطالق هذه 

احلملة من خالل �سا�سة التلفزيون االأردين وعلى مدار 15 حلقة، وينبغي اأي�سًا اإيجاد قنوات 

اأخرى الإطالق حمالت كهذه، مثل و�سائل التوا�سل االجتماعي.

وبالنظر اإلى اأن القطاع ال�سياحي يعاين من عدم وجود عمالة حملية مدربة وموؤهلة، عملت 

الوزارة على اإعداد برامج تدريبية لغايات الت�سغيل، وقد نّفذت برناجمًا للتدريب والت�سغيل 

يف عجلون والطفيلة لـ 200 �سخ�ص يف املن�ساآت ال�سياحية خالل عامي 2016 و2017، بتمويل 

»الطرق  م�سروع  اإطالق  كذلك  ومت  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  �سندوق  من 
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نحو املهنية« لالأعوام 2016-2018 لتدريب العاملني يف الفنادق على املعايري املهنية احلديثة، 

حيث مُينح يف نهاية التدريب الناجحون �سهادات مهنية توؤهلهم للتدريب املتخ�س�ص. وقد بلغ 

عدد امل�سرتكني يف الربنامج 500 متدرب، تخّرج منهم 150 متدربًا. وُتعّد هذا الأرقام متوا�سعة 

جدًا، حيث اأن هناك حاجة اإلى تدريب وتخريج املزيد من امل�سرتكني من املحافظات املختلفة، 

خ�سو�سًا يف ظل الطلب الكبري على موؤهلني للعمل يف القطاع ال�سياحي، وذلك يف �سوء زيادة 

عدد الفنادق ذات فئة خم�ص جنوم والديلوك�ص.

 ونّفذت الوزارة بالتعاون مع مركز تطوير االأعمال، وبتمويل من �سندوق الت�سغيل والتدريب 

برنامج »بناء القدرات وال�سراكات امل�ستدامة« يف حمافظة مادبا ومناطقها املختلفة، وت�سمن 

الربنامج حمور تدريب فني على احلرف اليدوية والتقليدية، وكذلك حمور ريادة االأعمال 

وتطوير ال�سلوكيات الريادية واإدارة امل�ساريع ال�سياحية، باالإ�سافة اإلى اإقامة معر�ص لعر�ص 

املنتجات وت�سويقها، وت�سبيك امل�ساركني مع ال�سركات الكربى. هذا وقد بلغ عدد املتدربني 200 

�سخ�ص منهم 160 من الأناث، وجدير بالذكر اأن 20% من املتدربني قاموا بفتح حماٍل خا�سة 

بهم. 

اإن اإلقاء نظرة على ما مت اإجنازه من خطط عمل بخ�سو�ص �سيا�سة تطوير �سوق العمل وزيادة 

الت�سغيل، ُيبنّي اأن هناك حاجة ما�سة اإلى مزيد من الربامج التدريبية �سواء للمتعطلني عن 

العمالة  من  الكايف  بالعدد  ال�سوق  لرفد  والكليات واجلامعات، وذلك  املدار�ص  اأو طلبة  العمل 

املدربة الإحاللها مكان العمالة الوافدة، وبالتايل التخفيف من ن�سب البطالة، وهذا ما جعل 

الوزارة تقوم باإن�ساء ق�سم الت�سغيل والتدريب ملتابعة وتقييم خطط العمل يف هذا اجلانب، 

يف  للت�سغيل  الوطني  الربنامج  بتنفيذ  الوزارة  و�ستقوم  العالقة.  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون 

القطاع ال�سياحي بالتعاون مع وزارة العمل واجلمعيات ال�سياحية بهدف متكني 5000 متعطل 

وت�سغيلهم يف القطاع ال�سياحي خالل ال�سنوات اخلم�ص القادمة. 

تنشيط  هيئة  عمل  لخطط  والتقييم  املتابعة  عمليات  سادساً: 

السياحة 

املتعلقة  العمل  خطط  بنود  من  فقط  املنجز  اإلى  املراجعة  هذه  �سياق  يف  التطرق  يتم  �سوف 

ب�سيا�سات واإ�سرتاتيجيات هيئة تن�سيط ال�سياحة، وذلك بناء على املعلومات التي و�سلت من 

الهيئة.

االأردين مبا  ال�سياحي  للمنتج  واأدوات الرتويج  اآليات  ب�سيا�سة تعزيز وتطوير  ما يتعلق  ففي 

فقد  القادمني،  ال�سياح  عدد  زيادة  يف  للم�ساهمة  املختلفة  االأ�سواق  احتياجات  مع  يتنا�سب 
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من  وذلك  مبا�سرة،  امل�ستهلك  ت�ستهدف  التي  الرتويجية  احلمالت  تكثيف  على  الهيئة  عملت 

 Call for( العاملية  وال�سفر  ال�سياحة  مكاتب  مع  م�سرتكة  ت�سويقية  حمالت  تنفيذ  خالل 

التلفزيونية  املحطات  خالل  من  واإلكرتونية  واإعالمية  اإعالنية  حمالت  وتنفيذ   ،)action
العربية، اجلزيرة، ونا�سونال جيوغرافيك(.  ،MBC، CNN، OSN( العاملية والعربية

كما مت اإعداد تقارير وت�سويرها عن ال�سياحة الطبية والعالجية و�سياحة املغامرة وال�سياحة 

من  اإعالميني  ا�ست�سافة  على  العمل  اأي�سًا  ومت   .MBCو العربية  قناة  على  ُبّثت  العائلية 

اأهم  لتغطية  واإعالميني من حمطات تلفزيونية عربية وعاملية  امل�ستهدفة  الأ�سواق  خمتلف 

اجلوانب الثقافية والعادات االأردنية، حيث و�سل عدد هذه الوفود االإعالمية يف عام 2017 

اإلى 240 وفدًا. 

وكثفت الهيئة ا�ستخدام اأدوات الت�سويق االإلكرتوين وقنوات التوا�سل االجتماعي من خالل 

اأن  االأن�سطة  هذه  واأّكدت  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  ُن�سرت  االأفالم  من  عدد  اإنتاج 

واأطلقت  املنطقة.  التي ت�سهدها  ال�سعبة  ال�سيا�سية  الظروف  بلد ينعم باالأمن برغم  االأردن 

اأهم  ا�ست�سافة  اإلى  باالإ�سافة  املختلفة،  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  حمالت  الهيئة 

 Expedia على  احلمالت  من  العديد  وتنفيذ  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  على  املوؤثرين 

العديد  املباعة من  ال�سفر  الفنادق وعدد تذاكر  زيادة حجوزات  اإلى  اأدت  والتي   ،Kayakو

من االأ�سواق. اأي�سًا هناك زيادة م�ستمرة يف عدد املتابعني على �سبكات التوا�سل االجتماعي 

اإلكرتوين  تطبيق  اأف�سل  هي:  اجلوائز،  من  عدد  على  الهيئة  حازت  كما  بالهيئة.  اخلا�سة 

للوجهات ال�سياحية على م�ستوى ال�سرق االأو�سط يف القمة العاملية للحكومات التي اأقيمت يف 

 Best( دبي عام 2016، وجائزة اأف�سل حملة ت�سويقية على م�ستوى اأوروبا واآ�سيا واإفريقيا

Display Campaign( من ال�سركة العاملية املخت�سة باحلجوزات )Expedia(، وذلك 
نتيجة احلملة االإلكرتونية التي قامت بها الهيئة.

اأما بخ�سو�ص �سيا�سة تو�سيع قاعدة قنوات التوزيع للمنتج ال�سياحي االأردين، فقد ا�ستقطبت 

الهيئة �سركات الطريان العار�ص ومنخف�ص التكاليف لت�سغيل رحالتها اإلى االأردن، وذلك من 

خالل العمل مع اجلهات ذات العالقة على اإلغاء ال�سريبة اخلا�سة على تذاكر ال�سفر )�سريبة 

املغادرة( جلميع ال�سياح القادمني عرب الطريان العار�ص واملنخف�ص التكاليف عرب مطار امللك 

على  حملت   2017 عام  يف  رحلة   285 ا�ستقطاب  اإلى  اأدى  ما  وهو  العقبة،  يف  الدويل  ح�سني 

متنها حوايل 46,751 راكبًا مقارنة بـ 94 رحلة عام 2016 وعدد ركاب بلغ 23,760 من اأ�سواق 

رو�سيا واأوكرانيا والدول االإ�سكندنافية ودبي )ا�ستهداف االأجانب املقيمني يف دبي(. وت�سكل 

هذه االأرقام ما ن�سبته 34% من الرقم امل�ستهدف والبالغ 136 األف راكب �سنويًا، وذلك بح�سب 

الدرا�سة التي اأعدت م�سبقًا من قبل �سركة زارا لال�ستثمارات وهيئة تن�سيط ال�سياحة. 
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الدمنارك،  يف  القطارات  وحمطات  املواقع  اأهم  يف  خارجية  اإعالنية  حمالت  الهيئة  ونّفذت 

املواقع  اأهم  يف  اإلكرتوين  ت�سويق  حمالت  اإلى  باالإ�سافة  وبروك�سل،  هل�سينكي،  �ستوكهومل، 

االإلكرتونية املتخ�س�سة للرتويج للطريان العار�ص ومنخف�ص التكاليف. كما متت امل�ساركة يف 

 Routes Europe،( :كربى املعار�ص املخت�سة بالطريان العار�ص واملنخف�ص التكاليف مثل

)Routes World، Routes Asia

اجلهات  مع  بالتن�سيق  واملغامرة  البيئة  �سياحة  منتج  واإطالق  تطوير  على  اأي�سًا  العمل  ومت 

واملغامرة  البيئة  �سياحة  وحدة  الهيئة  ا�ستحدثت  حيث  ت�سويقه،  ثم  ومن  العالقة،  ذات 

2017 لتعنى بالق�سايا املتعلقة بهذا املنتج، وو�سع خطة عمل لتطويره. كما تعمل  منذ عام 

وا�ستحداث  القائمة،  ال�سياحية  امل�سارات  تطوير  على  ال�سياحة  وزارة  مع  وبالتعاون  الهيئة 

ُيعّد من  الذي  االأردن  م�سار درب  امل�سارات اجلاهزة، مثل  �سياحية جديدة، وت�سويق  م�سارات 

العاملية  املوؤمترات  من  العديد  ا�ستقطاب  من  الهيئة  ومتكنت  املغامرة.  �سياحة  منتجات  اأهم 

�سياحة  خريطة  على  االأردن  بو�سع  �ساهمت  والتي  واملغامرة،  البيئة  ب�سياحة  املتخ�س�سة 

املغامرة العاملية، حيث مت دعم وتنظيم موؤمتر �سياحة املغامرة، والذي ُيعّد االأول من نوعه يف 

املنطقة مب�ساركة العديد من مكاتب ال�سياحة وال�سفر العاملية املتخ�س�سة ب�سياحة املغامرة. 

ال�سياحة  مكاتب  مع  امل�سرتكة  الرتويجية  احلمالت  من  عدد  تنفيذ  على  العمل  اأي�سًا  ومت 

املواقع  خارجية،  اإعالنية  )حمالت  واملغامرة  البيئة  ب�سياحة  املهتمة  الفئات  ت�ستهدف 

االإلكرتونية املتخ�س�سة(، باالإ�سافة اإلى ا�ست�سافة عدد من الوفود اال�ستطالعية واالإعالمية 

املخت�سة ب�سياحة البيئة واملغامرة من مكاتب �سياحة و�سفر، ونا�سطني على مواقع التوا�سل 

االجتماعي، وحمطات تلفزيون، و�سحفيني الإطالعهم على منتج �سياحة البيئة واملغامرة يف 

اململكة.كما �ساركت الهيئة يف املعار�ص ال�سياحية املتخ�س�سة ب�سياحة البيئة واملغامرة.

حاليًا  تعمل  الهيئة  فاإن  وامل�سيحية،  االإ�سالمية  الدينية  ال�سياحة  منتج  بخ�سو�ص  اأما 

بالتعاون مع م�سروع تطوير ال�سياحة امل�ستدامة لتعزيز النمو االقت�سادي، املمول من الوكالة 

املنتج  هذا  لتطوير  اإ�سرتاتيجية  خطة  و�سع  على   )BEST( الدولية  للتنمية  االأمريكية 

وت�سويقه. ويف الوقت نف�سه، فقد مت ا�ست�سافة العديد من رجال الدين امل�سيحي من اإ�سبانيا 

واالإمارات والواليات املتحدة ولبنان وفل�سطني، وتنظيم زيارات ميدانية الأهم املواقع الدينية 

اإلى ا�ست�سافة عدد من مكاتب ال�سياحة املخت�سة بال�سياحة امل�سيحية  امل�سيحية، باالإ�سافة 

الإطالعهم على املنتج الديني يف االأردن، وحثهم على و�سع االأردن على براجمهم ال�سياحية، 

وعقد ور�ص عمل لوكالء ال�سياحة ورجال الدين امل�سيحي يف القاهرة واالإ�سكندرية بح�سور 

مكاتب ال�سياحة والفنادق االأردنية لتعريفهم باملنتج الديني الذي يزخر به االأردن. وينطبق 

مع  امل�سرتك  التعاون  اإلى  باالإ�سافة  االإ�سالمية،  الدينية  ال�سياحة  منتج  على  نف�سه  ال�سيء 
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اخلطوط اجلوية الرتكية لت�سويق االأردن كوجهة �سياحية دينية اإ�سالمية يف اأ�سواق ماليزيا 

واأندوني�سيا. 

ويف ما يتعلق مبنتج �سياحة االأعمال واملوؤمترات واحلوافز، فقد مت تطوير اإ�سرتاتيجية خا�سة 

بهذا املنتج للعمل على اإطالقه وت�سويقه، وقّدمت الهيئة الدعم الإقامة العديد من املوؤمترات 

برامج  وتنظيم  موا�سالت  وتوفري  لوج�ستية  م�ساندة  على  هذا  وا�ستمل  والإقليمية،  العاملية 

املتخ�س�سة  واملعار�ص  املوؤمترات  اأهم  يف  امل�ساركة  اإلى  باالإ�سافة  امل�ساركة،  للوفود  �سياحية 

ب�سياحة الأعمال.

خطة  بو�سع  تعنى  الهيئة  يف  وحدة  ا�ستحداث  مت  فقد  العالجية،  ال�سياحة  وبخ�سو�ص 

للرتويج لل�سياحة العالجية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية، وحتديدًا مع جمعية امل�ست�سفيات 

اخلا�سة، حيث هناك تعاون وثيق وم�ستمر لتطوير هذا املنتج املهم والرتويج له. كما اإن هناك 

جهودًا ُتبذل من ِقبل وزارة ال�سياحة وجمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة لت�سهيل دخول العديد من 

اجلن�سيات املقيدة اإلى االأردن، مثل ليبيا واليمن والعراق و�سوريا والدول االإفريقية مثل ت�ساد 

واال�ست�سفائية  العالجية  لل�سياحة  االإلكرتونية  االأردن  بوابة  اإطالق  اأي�سًا  ومت  ونيجرييا. 

بالتعاون مع �سركة )Medx Jordan( التي �ست�ستخدم كمن�سة ات�سال للمر�سى وامل�سافرين 

الدوليني املهتمني بالعالج الطبي خارج بلدانهم. وتهدف هذه املن�سة اإلى ت�سويق االأردن عامليًا 

لي�سبح الوجهة الأولى للمر�سى الباحثني عن عالج.

العديد  املا�سية  ال�سنوات  خالل  الهيئة  ا�ستهدفت  فقد  جديدة،  اأ�سواق  لدخول  بالن�سبة  اأما 

الربازيل،  اجلنوبية،  كوريا  ال�سني،  ماليزيا،  اأندوني�سيا،  اأ�سواق  وهي  الواعدة  االأ�سواق  من 

الدينية  بال�سياحة  املهتمني  االأ�سخا�ص  بوابة  من  امل�سرية  ال�سوق  اإلى  باالإ�سافة  اأ�سرتاليا، 

جلذب  واالإ�سكندنافية  الرو�سية  ال�سوق  يف  الت�سويقي  ن�ساطها  الهيئة  كّثفت  كما  امل�سيحية. 

الهيئة  اأ�سواق جديدة، عّززت  ال�سياح من هذه االأ�سواق. وبالتوازي مع دخول  اأكرب عدد من 

وجود االأردن يف االأ�سواق احلالية من خالل تنفيذ اأن�سطة ترويجية من �ساأنها زيادة الوعي يف 

هذه االأ�سواق حول املنتج ال�سياحي االأردين لدى القطاع ال�سياحي )مكاتب ال�سياحة وال�سفر 

العاملية(، وامل�ساركة يف اأهم املعار�ص ال�سياحية العاملية، حيث ت�سارك الهيئة عادة يف حوايل 

13 معر�سًا �سياحيًا تقام يف دول اأوروبا واآ�سيا والواليات املتحدة ودبي، باالإ�سافة اإلى تنظيم 

معار�ص �سياحية متنقلة يف ال�سني وبريطانيا ودبي وبرلني وفرن�سا. وكذلك ا�ست�سافة اأكرب 

عدد من االإعالميني واملدّونني وامل�سّورين وممثلي �سركات ال�سياحة ورجال الدين امل�سيحي من 

االأ�سواق احلالية وامل�ستهدفة املختلفة.
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سابعاً: قدرة القطاع السياحي عىل تطبيق األهداف املعلنة 

بداية ال بد من االإ�سارة اإلى اأن هناك العديد من اخلربات الطويلة والكفاءات يف القطاعني 

هناك  ولكن  االإ�سرتاتيجية،  واالأهداف  ال�سيا�سات  لتحقيق  عليها  ُيعّول  التي  واخلا�ص  العام 

للقطاع  املعلنة  االإ�سرتاتيجية  االأهداف  بع�ص  حتقيق  دون  حالت  التي  العوامل  من  العديد 

ال�سياحي، واأهمها: الأزمة ال�سيا�سية التي تع�سف باملنطقة، احتكار الناقل الوطني لرحالت 

الطريان من العديد من الوجهات ال�سياحية، وبالتايل ارتفاع �سعر تذكرة الطريان التي تعترب 

اإيالء احلكومات املتعاقبة  اأهم العوامل عند اختيار الوجهة ال�سياحية امل�ستهدفة، عدم  من 

ال�سياحة ودورها يف رفد االقت�ساد االأهمية الالزمة من حيث التعديل املتكرر لوزراء ال�سياحة، 

تلك  وخ�سو�سًا  االأمد،  طويلة  واملرجوة  املر�سومة  االأهداف  حتقيق  دون  يحول  الذي  االأمر 

املتعلقة بتطوير املنتج ال�سياحي، وحت�سني اخلدمات واملرافق ال�سياحية، بالإ�سافة اإلى عدم 

الفنادق  جمال  يف  وحتديدًا  االأردن،  يف  اال�ستثمار  لت�سجيع  وجمزية  حقيقية  حوافز  وجود 

املالية املخ�س�سة للقطاع ال�سياحي، ال بل تذبذبها  ثالث واأربع جنوم. وكذلك �سعف املوارد 

بع�ص  حتقيق  على  القدرة  عدم  اإلى  اأدت  قد  جمتمعة،  العوامل  هذه  فاإن  وعليه  عام،  كل  يف 

الأهداف املر�سومة كاملة. 

املنبثقة  العمل  وخطط  واإلسرتاتيجيات  السياسات  نتائج  ثامناً: 

عنهام 

هناك نتائج ملمو�سة لبع�ص ال�سيا�سات واالإ�سرتاتيجيات وخطط العمل املنبثقة عنها، اأهمها:

1. عدد االأنظمة والت�سريعات التي متت مراجعتها واإ�سدارها، قد بلغ 10 من اأ�سل 18، علمًا 

اأنه خالل االجتماع مع ممثلي القطاع ال�سياحي لغايات اإعداد هذه املراجعة، كان هناك 

االأطراف  بني  وتن�سيق  تعاون  يوجد  ال  واأنه  م�سرذم،  القطاع  اأن  من  و�سكوى  ر�سا،  عدم 

العاملة املختلفة يف القطاع، وعزا هوؤالء �سبب ذلك اإلى القوانني البالية التي حتكم عمل 

بالقطاع  الت�سريعات اخلا�سة  ال�سياحي، وطالبوا ب�سرورة ت�سكيل جلنة ملراجعة  القطاع 

اأمل تكن هناك م�ساركة للقطاع اخلا�ص يف تعديل  الت�ساوؤل:  اإلى  ال�سياحي، وهذا يقودنا 

قانون ال�سياحة والأنظمة الأخرى التي �سدرت؟ 

يف  واملرافق  اخلدمات  وحت�سني  ال�سياحي  املنتج  بتطوير  واملتعلقة  املنجزة  امل�ساريع  عدد   .2

العمل  زال  وما  امل�ساريع  من  به  باأ�ص  ال  عدد  اإجناز  مت  فقد  املختلفة.  ال�سياحية  املواقع 
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جاريًا الإجناز املزيد، حيث هناك حاجة اإلى الكثري من التطوير والتح�سني، وخ�سو�سًا ما 

يتعلق بالطرق املوؤدية للمواقع ال�سياحية والبنى التحتية واللوحات االإر�سادية.

 3. ُيعّد اإ�سدار اخلطة الوطنية للتوعية ال�سياحية 2017-2021 اأحد اأهم املنجزات، حيث 

من املوؤمل اأن تكون نتائج تنفيذها وا�سحة وملمو�سة، وحتقق االأهداف املر�سومة لها بزيادة 

على  واملحافظة  ال�سياحة  باأهمية  الثقافة  ون�سر  كافة  املحلي  املجتمع  فئات  لدى  الوعي 

املواقع ال�سياحية وغريها، لكن يجب اأن يكون هناك متابعة م�ستمرة للوقوف على تنفيذ 

بنود اخلطة كما هو خمطط لها، باالإ�سافة اإلى و�سع موؤ�سرات قيا�ص اأداء على م�ستوى كل 

بند من بنود اخلطة التنفيذية.

اإلكرتونيًا.  والدفع  التذكرة  �سراء  لل�سائح  يتيح  املوحدة  للتذكرة  اإلكرتوين  نظام  4. تطوير 

اململكة،  يف  احلدودية  املعابر  يف  العاملة  االإلكرتونية  االأنظمة  مع  النظام  هذا  وربط 

ُبدئ  كما  ال�سياحي.  االإلكرتوين  والرتخي�ص  الت�سنيف  اإجراءات  اأمتتة  اإلى  باالإ�سافة 

االأعمال  التفتي�ص على  لتطوير  الوطني  للربنامج  االإلكرتوين  النظام  العمل على تطبيق 

)الفنادق واملطاعم( وغريها.

املواقع  اإدارة  تنظيم  �ساأنها  من  اإيجابية  خطوة  ال�سياحية  املواقع  اإدارة  نظام  اإ�سدار  اإن   .5

املجال  هذا  واأف�سح  واإدامتها.  مرافقها  وا�ستثمار  وتطويرها  عليها  واملحافظة  ال�سياحية 

مل�ساركة القطاع اخلا�ص يف اإدارة وت�سغيل وا�ستثمار هذه املواقع من منطلق تكاتف اجلهود 

جميعها للم�ساهمة يف تنمية القطاع ال�سياحي. 

6. ُتعّد هيئة تن�سيط ال�سياحة من اجلهات ال�سّباقة على م�ستوى املنطقة يف توظيف ا�ستخدام 

باأ�ص به من  الهيئة جزءًا ال  ال�سياحي، حيث تخ�س�ص  الت�سويق  املعلومات يف  تكنولوجيا 

ا�ست�سافة مدّونني  التوا�سل االجتماعي، ويف  للت�سويق االإلكرتوين وعلى �سبكات  موازنتها 

خمت�سني بال�سياحة من كل العامل.

اإلى االأردن  لت�سغيل رحالتها  التكاليف  العار�ص ومنخف�ص  ا�ستقطاب �سركات الطريان  اإن   .7

مهم جدًا، االأمر الذي انعك�ص على زيادة اأعداد ال�سياح القادمني للمملكة، وكذلك زيادة 

الدخل ال�سياحي، وت�سغيل العديد من االأن�سطة االقت�سادية املرتبطة بالقطاع ال�سياحي، 

لكن يجب احلفاظ على ا�ستمرار هذه ال�سركات بت�سيري رحالتها لالأردن. 
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واإلسرتاتيجيات  السياسات  بني  والتكاملية  التواؤم  مدى  تاسعاً: 

والخطط املنبثقة عنها

بعد الإطالع على ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات التي زودتنا بها وزارة ال�سياحة والآثار، وكذلك 

خطط العمل املنبثقة عن هذه ال�سيا�سات، ُوجد اأن بع�ص هذه اخلطط متوا�سعة وال ترتقي 

بتنظيم  يتعلق  ما  ففي  الطموحة،  واالأهداف  ال�سيا�سات  حتقيق  �ساأنه  من  الذي  للم�ستوى 

االإجراءات املتعلقة بالنقل الربي واجلوي والبحري، والتي من �ساأنها تطوير اخلدمات املقدمة 

التي مت اتخاذها  العمل واالأن�سطة  فاإن خطط  القطاع احليوي،  ورفع م�ستواها من قبل هذا 

باأنواعه  النقل  يعترب  حيث  املهم،  الهدف  هذا  حجم  مع  تتنا�سب  وال  ب�سيطة  عليها  والعمل 

اأنه خالل الجتماع مع املعنيني يف القطاع  ال�سياحية، علمًا  اأهم مرتكزات العملية  كافة من 

�ساأنها  من  والتي  املالحظات  من  بالعديد  تقدموا  املراجعة،  هذه  اإعداد  والأغرا�ص  ال�سياحي 

النهو�ص بقطاع النقل ال�سياحي، ومنها �سرورة �سمول حافالت النقل ال�سياحي باالإعفاءات 

اجلمركية وال�سريبية املطّبقة حاليًا على حافالت النقل العام، ومنح �سركات النقل ال�سياحي 

نظام  باأحكام  عماًل  جديدة  حافالت  ل�سراء  وال�سريبية  اجلمركية  االإعفاءات  املتخ�س�ص 

احلوافز اال�ستثمارية.

اإجراءات  اأو  عمل  خطة  اأي  لها  يرد  مل  واالإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  بع�ص  هناك  اإن  كما 

التي  االإ�سالحية  ال�سيا�سات  خال�سة  وثيقة  حتديث  عدم  اإلى  ذلك  ٌيعزى  وقد  لتنفيذها، 

اأعدتها الوزارة بالتعاون مع ائتالف املبادرة النيابية.

عارشاً: أسباب التوقف أو عدم تطبيق السياسات واإلسرتاتيجيات 

والخطط املنبثقة عنهام

العجز يف املوازنة العامة وحمدودية املبالغ املخ�س�سة لقطاع ال�سياحة، ما يوؤدي اإلى:  -

1. �سعوبة تخفي�ص ن�سبة ال�سرائب املفرو�سة على اخلدمات ال�سياحية املختلفة، االأمر الذي 

املناف�سة  وبالتايل �سعوبة  مقارنة بدول اجلوار،  لالأردن  ال�سياحية  الربامج  تكلفة  يرفع 

ال�ستقطاب اأكرب عدد من ال�سياح.

2. االإعفاءات املقدمة يف جمال اال�ستثمار ال�سياحي حمدودة جدًا وغري جاذبة لال�ستثمارات 

املحلية واخلارجية، وقد اأدى هذا اإلى تدين ن�سبة اال�ستثمارات ال�سياحية اإال يف جماالت 

حمدودة كمن�ساآت االإيواء.
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3. املبالغ املخ�س�سة لتطوير البنية التحتية غري كافية، وبالتايل يتم الرتكيز على االأماكن 

اإلى  بحاجة  هي  التي  اأو  االأخرى  ال�سياحية  املواقع  ح�ساب  على  الرئي�سية  ال�سياحية 

تطوير �سامل.

4. �سعف احلمالت الرتويجية يف االأ�سواق العاملية، وكذلك عدم اال�ستمرار يف تنفيذ بع�ص 

احلمالت ذات النتائج االإيجابية، وينجم عن ذلك غياب االأردن عن اخلريطة ال�سياحية 

العاملية يف كثري من الأ�سواق امل�ستهدفة.

تتفق  ال  ال�سياحي  بالقطاع  تعنى  التي  والرقابية  والتنظيمية  الت�سريعية  البيئة  اإن   -

ومتطلبات القطاع ال�سياحي، باالإ�سافة اإلى البطء يف مراجعة واإ�سدار هذه الت�سريعات، 

�سيا�سة  تطبيق  عدم  وكذلك  املقّيدة،  واجلن�سيات  ال�سياحي  النقل  قانون  ذلك،  مثال 

عن  املنبثقة  العمل  خطط  تطبيق  عدم  عنها  يتمخ�ص  التي  وغريها  املفتوحة  االأجواء 

بع�ص ال�سيا�سات واالإ�سرتاتيجيات.

اإن الت�ساركية مع بع�ص اجلهات الر�سمية يحول دون تنفيذ بع�ص ال�سيا�سات واالإ�سرتاتيجيات   -

اأو تاأخري تنفيذها، اإال اأن الوزارة تعي هذا املو�سوع، وقد و�سعت �سمن �سيا�ساتها الرئي�سية 

مع  م�سوؤولياتها  تتقاطع  التي  احلكومية  اجلهات  مع  الت�ساركية  العملية  اأ�س�ص  »اإحكام 

م�سوؤوليات وزارة ال�سياحة والآثار«. 

ت�سرذم العالقة ما بني الوزارة وهيئة تن�سيط ال�سياحة من جهة، وما بينهما وبني القطاع   -

ال�سياحي اخلا�ص من جهة اأخرى، حيث اأن الوزارة والهيئة تعّوالن على القطاع ال�سياحي 

واإ�سافة  ثانوية،  �سياحية  مواقع  وت�سمني  منفردة،  �سياحية  كوجهة  االأردن  ترويج  يف 

جتارب �سياحية ذات طابع حملي �سمن براجمها، واإطالة مدة اإقامة ال�سائح. ويف املقابل، 

االإجراءات  من  بالعديد  القيام  واجب  والهيئة  الوزارة  على  اأن  يرى  اخلا�ص  القطاع  فاإن 

ال�سرورية، مثل: رفع القيود عن بع�ص اجلن�سيات املقّيدة، تخفيف العبء ال�سريبي على 

زيادة  االأ�سا�سية،  باخلدمات  ال�سياحية  املواقع  جتهيز  املختلفة،  ال�سياحية  اخلدمات 

خم�س�سات الرتويج للو�سول اإلى اأ�سواق جديدة م�ستهدفة، تخفي�ص تكاليف النقل الربي، 

رحالت  توفري  اإلى  باالإ�سافة  الدول،  بع�ص  من  الطريان  رحالت  ملحدودية  حلول  اإيجاد 

طريان من الوجهات ال�سياحية امل�ستهدفة. 
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السياسات  يف  وأسبابه  الخلل  أو  الضعف  مواطن  عرش:  حادي 

واإلسرتاتيجيات والخطط املنبثقة عنهام

الأ�سا�سية  املظلة  هي   2020-2017 لل�سياحة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اأن  من  بالرغم   -

والناظمة لعمل القطاع ال�سياحي ب�سقيه العام واخلا�ص، اإال اأنه مل ُي�سرك القطاع ال�سياحي 

يف اإعدادها، ومت االعتماد فقط على دور بع�ص اجلهات املانحة واملجتمع املحلي للح�سول 

على التغذية الراجعة منهما، ما �سيوؤدى اإلى ات�ساع الفجوة ما بني الوزارة والقطاع اخلا�ص، 

وبالتايل �سعوبة تنفيذ بنود الإ�سرتاتيجية للمرحلة القادمة، وخ�سو�سًا املتعلقة بدور 

يف  »اال�ستمرار  االإ�سرتاتيجية  اأهدافها  كاأحد  و�سعت  الوزارة  اأن  علمًا  اخلا�ص،  القطاع 

متكني القطاع اخلا�ص من اأن يلعب دورًا حموريًا يف خطة وزارة ال�سياحة واالآثار التنفيذية 

القطاع  يف  ا�ستثمارية  فر�ص  وحتديد  لل�سياحة،  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  عن  املنبثقة 

ال�سياحي ودعم القطاع اخلا�ص يف عملية تنفيذها«.

على الرغم من اأن الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة ت�ستهدف الفرتة من عام 2017 وحتى   -

عام 2020، اإال اأنها مل تقر بعد ب�سكلها النهائي ما يعيق حتقيق اأهدافها بال�سكل املاأمول.

ل يوجد متابعة م�ستمرة لتنفيذ خطط العمل التي حتقق ال�سيا�سات والأهداف املر�سومة،   -

حيث تت�سم االإجراءات بالع�سوائية دون االلتزام مبوؤ�سرات قيا�ص وجدول زمني حمدد.

عدم ت�سمني مو�سوع اإدارة االأزمات يف قائمة ال�سيا�سات واالأهداف االإ�سرتاتيجية للوزارة،   -

حيث تعترب ذات اأهمية ق�سوى وخ�سو�سًا يف �سوء التوجه الكبري لتطوير �سياحة املغامرة 

والتي تعترب من اأكرث اأنواع ال�سياحة عر�سة للمخاطر واحلوادث، حيث ال يكاد اأي مق�سد 

اأو  الب�سر  ال�سياح �سواء من فعل  لها  التي يتعر�ص  اأن يخلو من احلوادث املختلفة  �سياحي 

نتيجة لكوارث طبيعية.

ثاين عرش: أبرز املعيقات التي واجهت السياسات واإلسرتاتيجات 

والخطط املنبثقة عنهام

�سعف املوارد املالية املخ�س�سة للقطاع ال�سياحي، وبالتايل عدم اإمكانية تنفيذ العديد من   -

اخلطط املتعلقة بالبنية التحتية وتطوير املواقع والرتويج ال�سياحي وغريها.

هناك عدد من ال�سيا�سات مل ٌتنّفذ نتيجة لعجز املوازنة العامة للدولة.   -
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عملها  املرتبط  اجلهات  بع�ص  عمل  حتكم  التي  والتعليمات  االأنظمة  بع�ص  مواءمة  عدم   -

ال�سيا�سات  بع�ص  تنفيذ  اإمكانية  عدم  وبالتايل  الت�ساركية(،  )اجلهات  ال�سياحة  بقطاع 

واالإ�سرتاتيجيات، وكذلك تداخل ال�سالحيات ما بني الوزارات واملوؤ�س�سات املختلفة. 

التوصيات والحلول لنتائج التقييم 

وتطوير  ملراجعة  واخلا�ص  العام  القطاعني  عن  ممثلني  ت�سم  خمت�سة  جلنة  ت�سكيل   -

اخلطط احلالية، وو�سع خطط عمل جديدة اإن اقت�ست احلاجة، بحيث حتاكي املتطلبات 

واالأولويات لالأهداف االإ�سرتاتيجية، باالإ�سافة اإلى مراقبة تنفيذ هذه اخلطط وقيا�ص 

االلتزام  عدم  حال  يف  املعيقات  معاجلة  اأو  تنفيذها  على  للوقوف  ربعي  ب�سكل  نتائجها 

بتنفيذها.

�سرورة اإيجاد اآلية لتطوير وحتديث حافالت النقل ال�سياحي املتخ�س�ص التي يزيد عمرها   -

الت�سغيلي عن 10 �سنوات، وغريها من الق�سايا امللّحة، مثل �سمول حافالت النقل ال�سياحي 

باالإعفاءات اجلمركية وال�سريبية املطبقة حاليًا على حافالت النقل العام، واأي�سًا منح 

حافالت  ل�سراء  وال�سريبية  اجلمركية  االإعفاءات  املتخ�س�ص  ال�سياحي  النقل  �سركات 

جديدة عماًل باأحكام نظام احلوافز اال�ستثمارية، والعمل على اإنهاء احتكار �سركات النقل 

با�سات  اقتناء  وال�سفر  ال�سياحه  مكاتب  من  ي�ستطيع  ملن  ت�سمح  اأنظمة  وو�سع  ال�سياحي، 

حديثة.

حتديد �سخ�ص م�سوؤول عن اال�ستثمار ال�سياحي يكون دوره تعريف امل�ستثمرين املحتملني   -

بالفر�ص اال�ستثمارية، واحلوافز املمنوحة، ويعمل كحلقة و�سل ما بني امل�ستثمر من جهة 

والوزارة وهيئة اال�ستثمار من جهة اأخرى.

نظام اإدارة املواقع ال�سياحية  اأهداف  لرتجمة  خا�سة  وبرامج  عمل  خطة  و�سع  �سرورة   -

حمدد  زمني  وجدول  قيا�ص  اأدوات  مت�سمنة  اخلطة  هذه  تكون  بحيث  تنفيذه،  ومتابعة 

ومراقبة دورية من قبل الوزارة حول اأداء القطاع اخلا�ص.

و�سع اأنظمة ملراقبة اأداء الفعاليات العاملة يف القطاع ال�سياحي تكفل تطبيق اأعلى معايري   -

ال�سحة وال�سالمة العامة وحماية ال�سياح، لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة لهم وت�سديد 

فر�ص العقوبات يف حال وجود خمالفات، وذلك الأهمية هذا املو�سوع وح�سا�سيته، خ�سو�سًا 

حيث  جتاربهم،  مل�ساركة  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  املتزايد  ال�سياح  ا�ستخدام  ظل  يف 

اأن اأي جتربة �سيئة يح�سل عليها ال�سائح، يقوم مب�ساركتها فورًا على هذه ال�سبكات، وهذا 
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من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبيًا على �سمعة الأردن ال�سياحية و�سورته، علمًا اأن الوزارة قد نّفذت 

االإلكرتوين  والرتخي�ص  الت�سنيف  اإجراءات  باأمتتة  يتعلق  ما  يف  االإجراءات  من  العديد 

لتطوير  الوطني  للربنامج  االإلكرتوين  النظام  تطبيق  على  العمل  ُبدئ  كما  ال�سياحي. 

التفتي�ص على االأعمال )الفنادق واملطاعم(.

مراجعة وتفعيل خطة اإدارة االأزمات احلالية التي و�سعها خبري منظمة ال�سياحة العاملية،   -

وو�سعها  لتطويرها  املختلفة،  واملوؤ�س�سات  الوزارات  من  املعنيني  مع  االجتماع  خالل  وذلك 

قيد التنفيذ يف حال دعت احلاجة اإليها. 

يتم  بحيث  والفندقي،  ال�سياحي  املجال  يف  الب�سرية  املوارد  لتنمية  ملحة  حاجة  هناك   -

تاأهيل ال�سباب الراغبني يف العمل بهذا املجال وتدريبهم، علمًا اأن هناك ثالثة م�ستويات 

موؤ�س�سة  يف  الفندقي  التعليم  هي:  الأردن،  يف  والفندقي  ال�سياحي  والتعليم  التدريب  من 

نظرية  االأولى  فرتتني؛  على  ويتوزع  �سهرًا،   12 الربنامج  ي�ستمر  حيث  املهني،  التدريب 

يف  والفندقي  ال�سياحي  والتعليم  الفنادق،  يف  عملي  تدريب  والثانية  التدريب،  مراكز  يف 

املرحلة الثانوية، حيث بلغ عدد امللتحقني يف هذه املرحلة يف العام الدرا�سي 2016/2015 

حوايل 682 طالبًا، ي�سكلون ما ن�سبته 32% من جمموع امللتحقني بالتعليم املهني، باالإ�سافة 

اإلى التعليم ال�سياحي والفندقي يف كليات املجتمع واجلامعات االأردنية. وعليه ال بد من 

و�سع خطة عمل لتدريب وت�سغيل االأيدي العاملة املحلية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف 

اأي�سًا الهدف الذي ت�سمنه الربنامج  القطاعني العام واخلا�ص، بحيث حتقق هذه اخلطة 

الوطني للت�سغيل يف القطاع ال�سياحي، وهو متكني 5000 �سخ�ص متعطل عن العمل وت�سغليهم 

يف القطاع ال�سياحي خالل ال�سنوات اخلم�ص القادمة، باالإ�سافة اإلى ت�سمني اخلطة بنودًا 

واأن�سطة من �ساأنها رفع م�ساركة املراأة يف القطاع ال�سياحي.

�سرورة اإيجاد جهات داعمة وم�سادر متويل خارجية وبيوت خربة لتنفيذ م�ساريع البنية   -

التحتية وتطوير املنتجات ال�سياحية ذات امليزة التناف�سية بالن�سبة لالأردن، حيث اأن هذا 

اجلانب بحاجة اإلى الكثري من التطوير والتح�سني.

�سياحيًا  مق�سدًا  ي�سبح  اأن  اإلى  بالأردن  الو�سول  هي  ال�سياحي  الرتويج  اأولوية  تكون  اأن   -

بروؤية  يتمتعون  ودوليني  حمليني  بخرباء  اال�ستعانة  يتم  بحيث   ،)Destination(

موازنة  ور�سد  القادمة،  للمرحلة  اإ�سرتاتيجية  لو�سع  االأهداف  وحمددة  املعامل  وا�سحة 

حمددة يلتزم بتنفيذها الوزراء املتعاقبون دون امل�سا�ص باأي من بنودها مهما كانت االأ�سباب، 

وت�سكيل  ا�ستهدافها،  املنوي  لالأ�سواق  الالزمة  املتطلبات  وتوفري  التحتية،  البنية  واإعداد 

جلنة م�سوؤولة عن تقييم االأداء كل ثالثة اأ�سهر. 
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رفد هيئة تن�سيط ال�سياحة بالكفاءات الالزمة التي تتنا�سب مع املرحلة الراهنة واملرحلة   -

القادمة.

اال�ستمرار يف تقدمي احلوافز ل�سركات الطريان العار�ص واملنخف�ص التكاليف، لت�سجيعها   -

على ت�سيري رحالت لالأردن وخ�سو�سًا يف �سوء ا�ستمرار حمدودية رحالت الطريان املنتظم 

الوجهات،  هذه  من  ال�سفر  تذاكر  اأ�سعار  ارتفاع  وبالتايل  ال�سياحية،  الوجهات  بع�ص  من 

وكذلك عدم وجود رحالت طريان من وجهات �سياحية م�ستهدفة، االأمر الذي يحتم �سرورة 

اال�ستمرار يف ا�ستقطاب املزيد من �سركات الطريان العار�ص واملنخف�ص التكاليف. 

عالجية،  طبية  �سياحية  كوجهة  الأردن  لت�سويق  موحدة  ت�سويقية  اإ�سرتاتيجية  و�سع   -

واالأدوات  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  با�ستخدام  ت�سويقية  وخطط  برامج  وو�سع 

امل�ست�سفيات  وجمعية  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  بني  ما  بالتن�سيق  وذلك  كافة،  الت�سويقية 

لل�سياحة  للرتويج  مالية  خم�س�سات  لر�سد  التن�سيق  �سرورة  اإلى  بالإ�سافة  اخلا�سة، 

العالجية كباقي اأنواع ال�سياحات االأخرى، االأمر الذي �سيتيح املجال اأمام هيئة تن�سيط 

ال�سياحة لرتويج هذا املنتج املهم.

هذا  حلل  وحمددة  وا�سحة  تعليمات  وو�سع  املقّيدة  اجلن�سيات  مو�سوع  درا�سة  �سرورة   -

املو�سوع ب�سكل جذري وذلك ال�ستقطاب اأكرب عدد من ال�سياح، واإيقاف الرتاجع يف اأعداد 

والدول  و�سوريا  والعراق  واليمن  ليبيا  من  املا�سيتني  ال�سنتني  خالل  الوافدين  املر�سى 

االإفريقية مثل ت�ساد ونيجرييا. مع مراعاة امل�سلحه االأمنية للدولة.

االإ�سراع باإقرار قانون امل�سوؤولية الطبية وال�سحية.  -

�سرورة التاأكيد على دقة البيانات االإح�سائية ال�سادرة بخ�سو�ص عدد ال�سياح واإنفاقهم يف   -

اململكة والغر�ص من زيارتهم وغريها العديد من املوؤ�سرات. وهنا يجب التاأكيد على �سرورة 

االإح�ساءات  دائرة  نّفذته  الذي  واملغادرين  القادمني  م�سح  لنتائج  �سامل  حتليل  اإجراء 

العامة ووزارة ال�سياحة خالل عامي 2016 و2017، والذي ا�ستمل على العديد من املوؤ�سرات 

ميّكن  ومبا  وتوجهاتهم،  للمملكة  القادمني  ال�سياح  خ�سائ�ص  على  الوقوف  �ساأنها  من  التي 

املعنيني من و�سع اإ�سرتاتيجيات مبنية على معلومات �سحيحة ودقيقة.

العمل على تذليل ال�سعوبات التي تواجه تنفيذ امل�ساريع اال�ستثمارية وم�ساريع ا�ستخدام   -

الطاقة املتجددة، خ�سو�سًا ما يتعلق بالقوانني والت�سريعات املتعلقة باال�ستثمار وحتفيزه 

واحل�سول على املوافقات والرتاخي�ص.

الطاقة  م�سادر  با�ستخدام  تقوم  التي  ال�سياحية  للمن�ساآت  ت�سجيعية  حوافز  تقدمي   -

املتجددة يف ت�سيري اأعمالها، ما يخف�ص تكلفة ا�ستخدامها للطاقة، وبالتايل انعكا�ص ذلك 
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على انخفا�ص االأ�سعار املقدمة لل�سياح.

خف�ص ال�سرائب على القطاع ب�سكل عام حتى ينعك�ص على التناف�سية مع دول اجلوار.  -

بتوفري  واخلا�ص،  العام  القطاعني  من  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  ال�سياحة  وزارة  دعوة   -

اقت�سارها  وعدم  املحلية،  ال�سياحة  حتفيز  بهدف  وذلك  االأردن،  الأبناء  تف�سيلية  اأ�سعار 

على فرتة حملة »الأردن اأحلى«، اأو على الأقل م�ساواة ال�سائح الأردين بال�سائح الأجنبي 

الأن املعمول به حاليًا هو اأن االأ�سعار املقدمة لالأردين اأكرب بكثري من تلك املقدمة لل�سائح 

الأجنبي.

بني  االإيجابي  والت�سارك  الت�سابك  مبداأ  لتفعيل  ال�سياحة  وزارة  قبل  من  اجلاد  العمل   -

العام بعيدًا عن  القطاع  الذي لديه خربات طويلة ترثي عمل  العام واخلا�ص  القطاعني 

املح�سوبية وامل�سالح ال�سيقة.

�سرورة العمل على تنفيذ درا�سة لقيا�ص العائد على اال�ستثمار يف املن�ساآت ال�سياحية التي   -

ا�ستفادت من نظام احلوافز اال�ستثمارية، وللوقوف على مدى اال�ستفادة من هذا النظام.

�سرورة ت�سكيل جلنة ملراقبة اجلودة )Quality Control Committee( خمت�سة   -

ولغاية  ال�سائح منذ حلظة و�سولة  بها  التي مير  ال�سياحية  التجربة  لتقييم كل مكونات 

�سنوي  ربع  ب�سكل  ال�سياحة  لوزارة  تو�سياتها  اللجنة  هذه  تقدم  بحيث  اململكة،  مغادرته 

لتقوم بدورها بدرا�سة مدى اإمكانية تطبيقها مع اجلهات املختلفة ذات العالقة. 

هذا وجتدر االإ�سارة اإلى اأن املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي قد دعا اإلى اجتماع بتاريخ 25 

متوز من عام 2018، �سم خرباء وخمت�سني يف القطاع ال�سياحي، وذلك ملناق�سة تقرير حالة 

التو�سيات، وذلك على  انبثق عن االجتماع العديد من  ال�سياحة، حيث  املتعلق بقطاع  البالد 

النحو التايل: 

الدولة واحلكومة  راأ�ص  �سيا�سية حقيقية من  اإرادة  لدينا  باأن يكون  ملّحة  هناك حاجة   -

توؤمن باأهمية القطاع ال�سياحي ودوره يف رفد االقت�ساد وتقدمي الدعم له ب�سكل دائم.

والكبرية  ال�سغرية  للقرارات   )Impact Study( اأثر  درا�سة  تنفيذ  على  العمل  يجب   -

كافة املتعلقة بالقطاع ال�سياحي، لتكون القرارات والإ�سرتاتيجيات مبنية على معلومات 

وبيانات دقيقة.

�سرورة تعزيز الرتبية والثقافة ال�سياحية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، وخا�سة   -

اإلى  بالإ�سافة  ال�سائدة،  التقليدية  الطريقة  عن  والبتعاد  الإ�سرتاتيجيات،  عمل  عند 

ت�سمني ال�سياحة الداخلية يف برامج موؤ�س�سات الدولة كافة مبا فيها املدار�ص. 
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االأردنية  ال�سخ�سية  لفهم  اجتماعية  ثقافية  اأنرثوبولوجية  درا�سات  عمل  �سرورة    -

وتفعيلها، فهناك هوة ما بني املجتمع املحلي ومنظومة ال�سياحة.

للم�ساريع  مبادئ االإدارة  اأف�سل  على  املحلية  املجتمعات  لتدريب  الوطيد  العمل  �سرورة    -

ال�سغرى واملتو�سطة، وذلك عن طريق اإن�ساء حا�سنة من القطاع اخلا�ص تعمل على اأ�س�ص 

الراأ�سمال املغامر ل�سمان ن�سبة جناح مقبولة ملثل هذه امل�ساريع وتو�سعها لتوفري اأكرب عدد 

من فر�ص العمل، وذلك انطالقًا من دور هذه املجتمعات يف تنمية ال�سياحة، وتعظيم املردود 

االقت�سادي للمجتمعات املحيطة، باالإ�سافة اإلى متكني املجتمعات املحلية من اإدارة املواقع 

ال�سياحية واالأثرية وت�سغيلها.

حوافز  بتقدمي  وذلك  كافة،  االأردين  املجتمع  ل�سرائح  �سياحية  وخدمات  مرافق  توفري   -

�سريبية ل�سنوات عديدة، وتاأجري االأرا�سي واملواقع ال�سياحية اململوكة للدولة وال�ساحلة 

جلذب ال�سياح مببالغ زهيدة، وتوفري اخلدمات والبنية التحتية الالزمة يف هذه املواقع. 

تفعيل االإعالم ال�سياحي ودوره، وتوّخي احلذر يف حال ن�سر اأي خرب اأو تغطية اأي حدث   -

يح�سل يف البلد، الأننا نتو�سط منطقة متوترة وت�سهد ا�سطرابات، وخ�سو�سًا يف ظل تزايد 

�سواء  واالأحداث  االأخبار  ن�سر  �سرعة  يعني  ما  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام 

كانت اإيجابية اأم �سلبية.

ت�سمني مو�سوع االأمن ال�سياحي يف اإ�سرتاتيجية القطاع ال�سياحي وذلك الأهميته، وحتى   -

وو�سع  بال�سياحة  املتعلقة  االأمنية  االحتياجات  حتديد  من  ال�سياحية  ال�سرطة  تتمكن 

خطة تنفيذية قادرة على حتقيق االأهداف الت�سغيلية لقطاع ال�سياحة.

ال�سياحة واالآثار  بالتن�سيق مع وزارة  النقل  �سرورة و�سع �سروط واأحكام من قبل وزارة   -

واملوؤ�س�سات التابعة لها، حُتّدد من خاللها احلقوق والواجبات للم�سافر االأردين على رحالت 

الطريان العار�ص، �سواء ُحجزت الرحلة مبا�سرة مع �سركة الطريان العار�ص اأو عن طريق 

رحالت تنظمها �سركات ال�سياحة وال�سفر امل�سنفة من قبل وزارة ال�سياحة الآثار ك�سياحة 

اإلغاء الرحلة  اأو  اأدنى مقبول  �سادرة، وذلك يف حال تاأخر الرحالت ملدة تزيد على حد 

وتفادي  االأردين  امل�سافر  حقوق  على  للحفاظ  وذلك  القاهرة،  الظروف  غري  الأ�سباب 

اخل�سائر املادية واملعنوية ب�سبب هذه االأخطاء التي كرثت يف االآونة االأخرية. 

�سياغة قانون �سياحة جديد مع الأنظمة ال�سادرة عنه، والبتعاد عن النهج املتبع خالل   -

العقدين املا�سيني باإدخال تعديالت ب�سيطة على القانون القدمي، حيث اأن الو�سع احلايل 

ال يتناغم مع املتغريات التي طراأت على هذه ال�سناعة، على اأن ت�سرتك القطاعات املوؤثرة 

كافة يف هذه ال�سناعة يف �سياغة القانون اجلديد.



تقرير حالة البالد: السياحة

359

-  االإ�سرار على ال�سماح ل�سركات ال�سياحة الوافدة امتالك مركبات خا�سة بها. 

االأمور  االعتبار  بعني  االأخذ  يتم  بحيث  ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  نظام  يف  النظر  اإعادة   -

التالية:

 ، لع�سويتها،  الهيئة  ن�ساطات  من  ت�ستفيد  التي  كافة  ال�سياحية  القطاعات  جميع  اإ�سراك  اأ. 

اأ�سوة بالفنادق و�سركات  ا�سرتاكات  القطاعات مبيزانيتها عن طريق دفع  وم�ساهمة هذه 

ال�سياحة الوافدة و�سركات النقل اجلوي والربي.

جمعية  من  لكل  مقعد  وتخ�سي�ص  اأع�سائه  عدد  بزيادة  االإدارة  جمل�ص  هيكلة  اإعادة  ب. 

املطاعم ال�سياحية وجمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة.

ت. انتخاب نائب لرئي�ص جمل�ص االإدارة من القطاع اخلا�ص، وهنا جتدر االإ�سارة اإلى اأنه من 

ال�سروري عدم اعتبار ال�سركات التي متتلك احلكومة ن�سبه تزيد على 25% من راأ�سمالها اأو 

التي يوجد حقوق للحكومة يف اإدارتها )مثل تعيني اأع�ساء يف جمل�ص اإدارتها اأو يف ال�سف 

االأول من مراكز االإدارة( ممثلة للقطاع اخلا�ص.

ث-اأن ينح�سر مركز رئي�ص جمل�ص االإدارة باأمني عام وزارة ال�سياحة واالآثار وع�سو ممثل عن 

القطاع اخلا�ص بالتناوب كل عام، حيث اأن ح�سر الرئا�سة بوزير ال�سياحة واالآثار يعني 

بديهيًا اأن الوزير ب�سفته مُمّثل ال�سلطة العليا، لن يتمكن من التجرد باأخذ قرار ما يف حال 

وجب حما�سبة جمل�ص اإدارة الهيئة على اأي خطاأ اأو �سوء ا�ستعمال �سالحية ال �سمح اهلل.

ُتّتبع يف  اأ�س�ص وا�سحة  اأوجهه كافة، وو�سع  للهيئة يف  التنظيمي  الهيكل  اإعادة النظر يف   -

االأردن،  خارج  للهيئة  التابعة  املكاتب  يف  وظائف  يف  اإحلاقهم  اأو  موظفني  تعيني  حاالت 

وت�سمن اختيار االأف�سل من �سرائح املجتمع كافة، بغية احلد من »الوا�سطة«، وذلك مت�سيًا 

مع �سيا�سة احلكومات املتعاقبة.

يجب اأن ينح�سر دور هيئة تن�سيط ال�سياحة بالت�سويق والرتويج للمنتج ال�سياحي االأردين   -

يف اأنحاء العامل كافة، واالمتناع عن ا�ستعمال اأي من مواردها املادية لدعم اأن�سطة حتت 

م�سرتكة  م�سوؤولية  الن�ساط   فهذا  االأردن،  داخل  ال�سياحي  املنتج  دعم  اأو  تنويع  غطاء 

لوزارة ال�سياحة واالآثار والقطاع اخلا�ص.

الفنادق،  مثل  كّلها  ال�سياحية  املن�ساآت  يف  والرتويج  للت�سويق  موؤهلة  دوائر  ا�ستحداث   -

و�سركات النقل ال�سياحي املتخ�س�ص، واملطاعم، وعدم االعتماد ح�سريًا على هيئة تن�سيط 

ال�سياحة للرتويج.

العمل على �سياغة قانون غرفة ال�سياحة ت�سرتك فيه القطاعات ال�سياحيةكافة، بحيت   -
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قانون  مبوجب  املوؤ�س�سة  اجلمعيات  اإدارة  جمال�ص  من  للغرفة  التنفيذي  املجل�ص  يتكون 

رئي�سه  وينتخب  جمعية،  كل  عن  واحدًا  ممثاًل  بع�سويته  اإدارة ي�سم  وجمل�ص  ال�سياحة، 

من بني اأع�سائه بالتناوب لفرتة �سنتني. وذلك لتقوية اللحمة بني العاملني كافةيف هذه 

ال�سناعة و�سمان دميومتها. 

العمل على تقلي�ص الفجوة بني جانبي الطلب والعر�ص يف قطاع املطاعم ال�سياحية، الأن   -

العمالة  نق�سًا يف  اأن هناك  العمل ال ي�سد االحتياجات، حيث  �سوق  اإلى  ما يتم تخريجه 

واملطاعم  عام  ب�سكل  ال�سياحة  قطاع  يف  كبريًا  حتديًا  ت�سكل  والتي  واملوؤهلة،  املدربة 

ال�سياحية ب�سكل خا�ص، وذلك نتيجة الدوران الوظيفي الكبري، وانتقال العمال من قطاع 

بد  وبالتايل ال  العمل احلكومي،  اإلى  اأو  االأردن  العمل خارج  اإلى  اأو  الفنادق  اإلى  املطاعم 

من اال�ستعانة بالعمالة الوافدة لبع�ص املهن املتخ�س�سة. من هنا ال بد من تعزيز املوارد 

الب�سرية من حيث توجيه اجلهود نحو تعيني الكوادر املوؤهلة ابتداء وتدريبها يف مفا�سل 

ال�سياحة كافةومكوناتها. 

توجيه املعنيني يف احلكومة نحو اال�ستفادة من ال�سناديق الر�سمية، مثل �سندوق اال�ستثمار   -

يف ال�سمان االجتماعي، و�سندوق الت�سغيل والتدريب املهني والتقني، يف م�ساريع التدريب 

على املهن ال�سياحية، وخ�سو�سًا يف املحافظات، وت�سجيع ال�سباب على جتاوز ثقافة العيب.

تفعيل مراكز البحث يف املوؤ�س�سات التعليمية للقيام باأدوارها ب�سكل كامل يف هذا املجال.  -

تفعيل دور اجلهات والقطاعات والفعاليات التي تتقاطع اأدوارها مع القطاع ال�سياحي، مثل   -

طوائف الكنائ�ص امل�سيحية ووزارات االأوقاف يف الدول االإ�سالمية.

�سرورة توحيد اجلهود الت�سويقية، حيث ال يوجد اإ�سرتاتيجية موحدة لل�سياحة؛ فهناك   -

اإ�سرتاتيجية خا�سة ب�سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة، واأخرى خا�سة ب�سلطة 

اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي، ال بل اإن �سلطات هذه املناطق تدير هذه املواقع، وتنّفذ 

اإ�سرتاتيجّياتها الت�سويقية مبعزل عن وزارة ال�سياحة واالآثار وهيئة تن�سيط ال�سياحة.

تدفق  زيادة  وبهدف  الت�سويقي،  املزيج  عنا�سر  اأهم  كاأحد  الت�سعري  اآليات  على  الرتكيز   -

ال�سياح للمملكة.

اإ�سراك اجلمعيات ال�سياحية املهنية ب�سكل اأكرب يف مناق�سة اإ�سرتاتيجية ال�سياحة وو�سع   -

اخلطط التنفيذية.

االهتمام اأكرث باملرافق ال�سحية واخلدمات املكّملة للتجربة ال�سياحية، حيث اأن الو�سع   -
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ال�سياحية يف تراجع كبري من حيث النقل والتنقل، وتراكم النفايات.  احلايل للخدمات 

وهناك اأي�سًا تراجع يف م�ستوى االإدارة يف املواقع ال�سياحية املختلفة، ويف م�ستوى البنية 

التحتية واخلدمات. 

زيادة اأن�سطة ما بعد الزيارة للمواقع ال�سياحية، وخ�سو�سًا يف البرتا والبحر امليت والعقبة   -

من خالل القيام باأن�سطة وفعاليات تتواءم مع الثقافة املحلية، وترثي جتربة ال�سائح.

�سرورة اإقناع احلكومة )من خالل تقدمي عر�ص يت�سمن اأهمية قطاع ال�سياحة ودوره يف   -

دفع عجلة التنمية القت�سادية( لتطبيق التو�سيات كافةالواردة يف تقرير حالة البالد 

ال�سياحة، والتو�سيات التي طرحها املخت�سون واخلرباء يف القطاع  ب�ساأن مراجعة قطاع 

ال�سياحي خالل املناق�سات لهذه املراجعة. 
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مت اإعداد هذه املراجعة لغايات الوقوف على واقع احلال اخلا�ص بتنفيذ ال�صيا�صات واملبادرات 

املعلومات ملا  املختلفة التي مت طرحها لغايات حتفيز وتنمية قطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا 

يتمتع به هذا القطاع من اأهمية يف حتفيز التطور يف جماالت احلياة املختلفة،  وذلك من خالل 

تقييم م�صتويات االإجناز لكل من هذه اخلطط،  وبيان اأ�صباب االنحراف يف االإجناز واملعيقات 

التي واجهت اإجنازها،  واقرتاح التو�صيات الكفيلة بتنفيذ هذه اخلطط �صمن االإطار الزمني 

املخطط له وبالكفاءة الالزمة.

بقطاع  املتعلقة  املوؤ�صرات  الأبرز  و�صف  يت�صمن  االأول  ف�صلني؛  اإلى  املراجعة  هذه  وتنق�صم 

االّت�صاالت  قطاع  تطور  عن  ملحة  تقدمي  اإلى  باالإ�صافة  املعلومات،   وتكنولوجيا  االّت�صاالت 

وتكنولوجيا املعلومات منذ عام 1994 لغاية عام 2012 من حيث تطور اخلدمات وال�صيا�صات 

العامة احلكومية التي اأُقرت خالل هذه الفرتة،  فيما يغطي الف�صل الثاين الروؤية الوطنية 

للقطاع وال�صيا�صات النافذة التي ما زالت حتكم القطاع حتى تاريخ اإعداد هذه املراجعة.

ولهذه الغاية،  فقد اعتمدت منهجية املراجعة بداية على و�صف التطور يف موؤ�صرات قطاع 

االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،  وتقدمي ملحة تاريخية عن تطور هذا القطاع عرب املراحل 

الزمنية املختلفة،  وحتديد املرجعيات املختلفة الناظمة واملحّددة لتطور قطاع االّت�صاالت 

وتكنولوجيا املعلومات،  وحتليل كل منها من خالل بيان اأهدافها وتقييم ما حتقق منها وما مل 

يتحقق،  مع االإ�صارة اإلى اأن اإجراء هذا التقييم قد مت يف �صوء املعلومات املتوفرة لتقييم هذه 

اخلطط وال�صيا�صات واملبادرات ومتابعة تنفيذها.

اأنه  اإال  اإلى بيان العديد من االإجنازات التي متت بهذا اخل�صو�ص،   وقد خل�ص هذا التحليل 

تبني يف املقابل وجود تاأخر يف اإجناز العديد من بنود هذه اخلطط،  ما اأثّر �صلبيًا على حتقيق 

االأهداف املر�صومة،  الأ�صباب خمتلفة جنملها مبا يلي:

التاأخر يف اإجناز الت�صريعات الالزمة كمتطلبات قانونية لتنفيذ اخلطط.  .1

تقدمي
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اإلى  عمومية بع�ص اخلطط وافتقارها اإلى موؤ�صرات وا�صحة للتنفيذ والقيا�ص باالإ�صافة   .2

عدم واقعية بع�صها االآخر. 

احلاجة اإلى متكني اجلهات احلكومية املكلفة بتنفيذ اخلطط،  وتعظيم قدرتها على اإنفاذ   .3

الت�صريعات الناظمة.

�صعف املتابعة والتن�صيق والتقييم الدوري للخطط املو�صوعة،  ما يتطلب حتديد م�صوؤولية   .4

املتابعة ب�صكل دوري،  وو�صع اآليات حمددة للتن�صيق بني اجلهات املخت�صة ل�صمان فعالية 

التنفيذ �صمن االإطار الزمني املحدد.

اإلى حتقيق  اأنها تهدف  الرغم من  بينها على  ما  للرتابط يف  ال�صيا�صات احلكومية  افتقار    .5

الغاية نف�صها. 

مل�صتويات  والتن�صيق  املتابعة  مهمة  تتولى  حمددة  جهة  اإلى  احلكومية  ال�صيا�صات  افتقار   .6

االإجناز.

ن�صر تقارير اإجناز لل�صيا�صات احلكومية يف القطاع دون ربطها مع موؤ�صرات االأداء امل�صتهدفة   .7

وعدم بيان ما مل يتم اإجنازه.

اإ�صرتاتيجية  خالل  من  النطاق  عري�صة  االّت�صاالت  خدمات  لن�صر  وطنية  �صيا�صة  تبني   .8

منف�صلة اأو من خالل مراجعة ال�صيا�صة العامة.

ما  يف  وخ�صو�صًا  الرتاخي�ص  الإجراءات  والتب�صيط  التح�صني  من  املزيد  اإجراء  تبني   .9

يتعلق بالرخ�ص التي ال تتطلب ا�صتخدام موارد نادرة ب�صكل اأ�صا�صي »الرخ�ص الفئوية«. 

ومراجعة املعلومات املطلوبة �صمن متطلبات الرتخي�ص،  وتب�صيط الفرتة الالزمة لعملية 

الرتخي�ص الفئوي وتقليلها. 

نقل  قابلية  نظام  تطبيق  خالل  من  املناف�صة  لتحفيز  التنظيمية  العالجات  ا�صتكمال   .10

.)Mobile Number Portability( االأرقام اخلليوية
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نطاق املراجعة
يعتمد نطاق املراجعة ب�صكل اأ�صا�صي على املرجعيات القانونية الناظمة للعمل يف هذا القطاع 

ذات  املختلفة  واملبادرات  واخلطط  ال�صيا�صات  ت�صمل  والتي  املحددة،   املراجعة  فرتة  خالل 

العالقة،  وعلى النحو التايل:

وثيقة ال�صيا�صة العامة لقطاعي االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد 2003.  .1

ال�صيا�صة العامة للخدمة ال�صمولية 2004.  .2

وثيقة ال�صيا�صة العامة لقطاعي االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد 2007.  .3

وثيقة ال�صيا�صة العامة لقطاعات االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد 2012.  .4

روؤية االأردن 2025.   .5

.REACH 2025 االإ�صرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي  .6

اإ�صرتاتيجية التحول االإلكرتوين اأردن رقمي 2020-2017.

خطة التحفيز النمو االقت�صادي 2022-2018.  .8

االإ�صرتاتيجية الوطنية ل�صمان املعلومات واالأمن ال�صرباين لعام 2012.   .9
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أوالً: تطور قطاع االتّصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

اأ. ال�صرية التاريخية لتحرير خدمات االّت�صاالت وترخي�صها
مرت عمليات حترير خدمات االّت�صاالت وترخي�صها يف االأردن مبراحل زمنية ونوعية عدة،  

خذ قرار بفتح قطاع  بداأت يف عام 1987 الذي �صهد انح�صارًا يف االقت�صاد االأردين. حيث اتُّ

قطاع  لتحرير  االأولى  اخلطوات  بذلك  وبداأت  فيه،   اخلا�ص  القطاع  ال�صتثمار  االّت�صاالت 

االّت�صاالت يف االأردن خالل الفرتة التي امتدت من عام 1987 حتى عام 1995،  مثل خدمة 

النداء االآيل،  وخدمة ا�صتقبال املعلومات املالية،  وترخي�ص خدمات الهواتف املتنقلة ل�صركة 

1994 مع فرتة انفرادية ملدة اأربع �صنوات. وبداأت اململكة  فا�صت لينك )زين حاليًا( يف عام 

يف عام 1994 باإجراء اإ�صالحات متعاقبة يف قطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،  وبداأت 

عملية التحرير الفعلية لقطاع االّت�صاالت،  يف عام 1995،  ومتثلت ب�صدور قانون االّت�صاالت 

مهام  لتتولى  االّت�صاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  اإن�صاء  على  ن�ص  الذي   1995 ل�صنة   )13( رقم 

تنظيم القطاع وترخي�ص اخلدمات املقدمة فيه. 

حتت  �صركة  اإلى  والال�صلكية  ال�صلكية  االّت�صاالت  موؤ�ص�صة  ُحّولت   ،1996/10/8 وبتاريخ 

تنظيم  هيئة  تاأ�صي�ص  ومت  جتارية،   اأ�ص�ص  على  لتعمل  االأردنية«  االّت�صاالت  »�صركة  م�صمى 

قطاع االّت�صاالت وفقًا الأحكام قانون االّت�صاالت اجلديد. وقامت الهيئة بعد ذلك برتخي�ص 

 )Data Communications( خدمة النداء االآيل،  وترخي�ص خدمات ترا�صل املعطيات

13 �صركة،  وترخي�ص خدمة الهواتف العمومية )جيب واألو(،  وترخي�ص خدمات  حلوايل 

عام  يف  خ�صخ�صتها  مت  التي  االأردنية  االّت�صاالت  ل�صركة  واملتنقلة  الثابتة  االّت�صاالت 

1997)1( ومنحها االنفرادية حتى نهاية عام 2002،  وترخي�ص خدمات االّت�صاالت ال�صاتلية 

 Global Mobile Personal Communications( العاملية  املتنقلة  ال�صخ�صية 

 Telephone( م�صبقًا  املدفوعة  الهاتفية  اخلدمة  وترخي�ص    ،)Service -GMPCS
)اإك�صرب�ص(.  املتنقل  الراديو  خدمة  وترخي�ص    ،)prepaid calling service

»عملية خ�صخ�صة قطاع االت�صاالت  فاإن  الوزراء،   رئا�صة  املن�صور على موقع  للتخا�صية،   امللكية  اللجنة  )1(  بح�صب تقرير 
القطاع يف حتويل �صركة  الهيكلة وحترير  اإعادة  املناف�صة فقد جنحت عملية  تعترب مثااًل يحتذى به لفتح وتو�صيع باب 
االت�صاالت االأردنية من �صركة احتكارية تدر دخاًل احتكاريًا للخزينة على ح�صاب ال�صعر للم�صتهلك ونوعية اخلدمة،  اإلى 
�صركة حتقق ربحية يف قطاع حيوي ومناف�ص يقدم خدمات مميزة ويدر دخاًل على اخلزينة من خالل ال�صرائب والرخ�ص 
والر�صوم،  م�صكاًل اأحد اأهم م�صادر دخل اخلزينة ال�صريبية،  حيث مل تعد هذه القطاعات ت�صكل عبئًا ا�صتثماريًا مبا�صرًا 

على احلكومة وانعك�صت كفاءة قطاع االت�صاالت والنقل على القطاعات االأخرى».
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لقانون  معدل  قانون   2002 ل�صنة   )8( رقم  املوؤقت  بالقانون  االّت�صاالت،   قانون  وُعّدل 

االّت�صاالت. ومع انتهاء الفرته االنفرادية ل�صركة االّت�صاالت االأردنية،  جاءت احلاجة لتبني 

احلكومة ل�صيا�صات عامة تبني االجتاه العام لقطاع االّت�صاالت،  وكانت اأوالها ال�صيا�صة العامة 

لقطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات لعام 2003،  ثم تالها ال�صيا�صات العامة لعامي 2007 

اإعداد وثيقة �صيا�صة عامة لقطاعي االت�صاالت  الوزارة بالعمل على  و2012. وحاليًا تقوم 

وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد 2018 بالت�صاور مع االأطراف املعنية يف القطاع.

ب. موؤ�صرات قطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
1 - موؤ�صرات قطاع االّت�صاالت

وزارة  مع  بالتعاون  »اإنتاج«  املعلومات  تكنولوجيا  جمعية  جتريه  الذي  ال�صنوي  للم�صح  وفقًا 

االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،  والذي يت�صمن بع�ص املوؤ�صرات التي تقي�ص قطاع االّت�صاالت،  

يتبني وجود تراجع يف  االّت�صاالت،   ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع  االإح�صاءات  وبح�صب 

اإيرادات قطاع االّت�صاالت،  وزيادة يف انت�صار خدمات االّت�صاالت املتنقلة واالإنرتنت،  وتذبذب 

يف اال�صتثمار)2(،  وا�صتقرار ن�صبي يف عدد العمالة املبا�صرة يف قطاع االّت�صاالت،  وخ�صو�صًا 

لل�صنوات الثالث االأخرية كما هو مبني يف االأ�صكال التالية:

)2(  يظهر زيادة يف حجم اال�صتثمار خالل عامي 2014 و2015 يعزى اإلى ا�صتثمار �صركات الهواتف املتنقلة يف ترددات اجليل 
الرابع.



تقرير حالة البالد: االتّصاالت وتكنولوجيا املعلومات

371

)Measuring ICI socit( امل�صدر: من�صورات االحتاد الدويل لالت�صاالت

امل�صدر: تقرير »IT & ITES industry statstic 2016«،  وزارة االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،  وهيئة تنظيم قطاع 
االّت�صاالت. 
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2 - موؤ�صرات قطاع تكنولوجيا املعلومات
ُيبنّي م�صح املوؤ�صرات املتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات منّوًا يف اإيرادات القطاع املحلية،  واإيرادات 

ال�صادرات،  وزيادة يف اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر )FDI( كما هو مبني يف االأ�صكال التالية: 

اإيرادات ال�صادرات من قطاع تكنولوجيا املعلومات )2007 - 2016(

االإ�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف قطاع تكنولوجيا املعلومات )2007 - 2016(

اإيرادات قطاع تكنولوجيا املعلومات )2007 - 2016(

امل�صدر: تقرير »IT & ITES industry statstic 2016«،  وزارة االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وهيئة تنظيم قطاع 
االّت�صاالت.
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3 - موؤ�صرات عاملية

يف ما يتعلق باملوؤ�صرات التي ت�صدرها املنظمات العاملية وتقي�ص اأداء قطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا 
الرغم  على  املوؤ�صرات  لهذه  م�صتمر  حت�صن  وجود  تبني  فقد  عامليًا،   اململكة  وترتيب  املعلومات،  
من انخفا�ص ترتيب اململكة العاملي،  ومن االأمثلة على هذه املوؤ�صرات،  موؤ�صر تنمية االّت�صاالت 
جاهزية  وموؤ�صر    ،)ITU( لالت�صاالت  الدويل  االحتاد  عن  ال�صادر  املعلومات  وتكنولوجيا 
ال�صبكات ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي )WEF(،  وموؤ�صر النفاذ اإلى اخلدمات املتنقلة ال�صادر 

عن رابطة م�صغلي اخلدمات اخلليوية )GSMA(،  كما هو مبني يف االأ�صكال اأدناه:

موؤ�صر تنمية قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ال�صادر عن االحتاد الدويل لالت�صاالت 

.)Measuring ICT socit( امل�صدر: من�صورات االحتاد الدويل لالت�صاالت

 )WEF( موؤ�صر جاهزية ال�صبكات ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي

.Networked rediness index issued by World economic forum :امل�صدر
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)GSMA( موؤ�صر النفاذ خلدمات االت�صاالت املتنقلة ال�صادر عن جمعية م�صغلي اخلدمات املتنقلة

.GSMA Mobile connectivity index :امل�صدر

ت. ال�صيا�صة العامة لقطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات 2003
م�صمون ال�صيا�صة: 

تنفيذًا ملتطلبات الفقرة )3/اأ( من قانون االّت�صاالت،  �صدر قرار جمل�ص الوزراء رقم )478( 

باملوافقة على وثيقة ال�صيا�صة العامة للحكومة يف قطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،  

وُن�صرت هذه الوثيقة بتاريخ 2003/9/4. وكان من اأهم ما ورد يف هذه ال�صيا�صة،  ما قررته 

احلكومة يف ما يتعلق بالقطاعات الفرعية بهدف رفع اجلاهزية االإلكرتونية يف االأردن،  والتي 

�صت�صهم يف حتفيز التطور االقت�صادي وحتقيق التنمية االجتماعية:

خدمات  تقدمي  يف  املزدوجة)3(  احل�صرية  اإنهاء  وجوب  املتنقلة:  االّت�صاالت  قطاع  يف   -

واأن ت�صل    ،2004 الثاين من عام  االأول من كانون  اعتبارًا من  املتنقلة وذلك  االّت�صاالت 

هذه اخلدمة حلوايل 50% من عدد ال�صكان. 

�صركة  بها  تتمتع  التي  االنفرادية  باأن  احلكومة  تاأكيد  الثابتة:  االّت�صاالت  قطاع  يف   -

االّت�صاالت االأردنية يف جوانب اأ�صا�صية من قطاع االّت�صاالت،  �صيتم اإنهاوؤها فعاًل مع نهاية 

االإ�صافية  للرتاخي�ص  و�صريح  وا�صح  مقرتح  بتجهيز  الهيئة  تقوم  اأن  وعلى    ،2004 عام 

واإجراءات  املتقدمني  ومتطلبات  الرخ�ص  �شروط  مت�شمنًا  القطاع  هذا  يف  طرحها  املنوي 

الرتخي�ص،  مع �صرورة التخفيف من االثار الناجتة عن الو�صع االحتكاري يف هذا القطاع 

واإدخال خدمات مناف�صة واإمكانية النفاذ للعنا�صر االأ�صا�صية لل�صبكة الثابته)4(. 

)3( ح�صرية م�صرتكة بني �صركة زين و�صركة اأوراجن موبايل يف ذلك الوقت.

)4( العنا�صر االأ�صا�صية لل�صبكة: هي اأجزاء ال�صبكة التي من غري املجدي اقت�صاديًا تاأ�صي�ص مماثل لها لتكلفتها العالية مثل 
�صبكة االأ�صالك النحا�صية.
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ا�صتخدام  من  املتحققة  الكفاءة  ا�صتغالل  �صرورة  االإنرتنت:  خدمات  مزودي  �صوق  يف   -

االإنرتنت والفوائد العلمية واالجتماعية املتاأتية منه يف االأردن،  من خالل تنفيذ عدد 

على  الطلب  وحتفيز  التعليم  وتطوير  الرقمية  امل�صاركة  حتقيق  اإلى  تهدف  املبادرات  من 

النفاذ وخلق الظروف املالئمة الإدخال  خدمات االإنرتنت ب�صكل خا�ص وتخفي�ص تكلفة 

التكنولوجيا واالإبداع يف اخلدمات،  باالإ�صافة اإلى اإزالة اأي عقبات هيكلية تعيق ذلك مع 

اإن�صاء مق�صم اإنرتنت.

اخلدمات ال�صمولية: توفري خدمات االّت�صاالت لل�صرائح االأقل حظًا اأو غري القادرة الأ�صباب   -

اجتماعية اأو اقت�شادية على التمتع بخدمات االّت�شاالت من خالل �شروط ال�شوق،  و�شيتم 

حتليل ال�صيا�صة العامة للخدمة ال�صمولية يف الف�صل الثاين.

التحتية من قبل احلكومة،  وتخّلي  ال�صيا�صة �صرورة حماية بنية االّت�صاالت  كما ت�صمنت 

احلكومة عن ملكيتها يف �صركة االّت�صاالت االأردنية. 

يف ما يخ�ص قطاع تكنولوجيا املعلومات: �صّددت هذه ال�صيا�صة على �صرورة الرتكيز على جذب 

والتوجه  الكفاءة  لرفع  املعلومات  لتكنولوجيا  احلكومة  ا�صتغالل  وعلى  الدويل،   اال�صتثمار 

لتنفيذ م�صروع احلكومة االإلكرتونية.

كما بّينت هذه ال�صيا�صة اأن العمل يف هذا القطاع �صيكون بنظام ال�صوق املفتوح،  ما يعني عدم 

التدخل التنظيمي فيه،  واأن اأحكام قانون املناف�صة كافية حلماية املناف�صة يف هذا القطاع. 

باالإ�صافة اإلى ت�صجيع التجارة االإلكرتونية ووجود اإطار قانوين للتعامالت االإلكرتونية. 

اإجنازات هذه ال�صيا�صة

اإلى تطور قطاع االّت�صاالت،  فقد مت  حتقيقًا لالأهداف املرجوة لهذه ال�صيا�صة،  فباالإ�صافة 

اإجناز العديد من االأمور التي �صاهمت يف حترير قطاع االّت�صاالت،  ومتثلت مبا يلي:

لل�صوق  اأمنية  �صركة  بدخول  واملتمثل  املتنقلة  االّت�صاالت  قطاع  يف  االإ�صايف  الرتخي�ص  	•
املحلية يف عام 2004.

الأنواع  املوحد  الرتخي�ص  مبداأ  على  يعتمد  الذي  للرتخي�ص  املتكامل  التنظيمي  االإطار  	•
خدمات االّت�صاالت الثابتة واملتنقلة كافة من خالل رخ�صة واحدة لكل مرخ�ص له،  وعلى 

اأن يكون هناك نوعان من الرخ�ص: فردية وفئوية)5(. 

له  املرخ�ص  فيها  يرغب  التي  للحاالت  تكون  الفردية  الرخ�صة  اأن  الفئوية،   والرخ�صة  الفردية  الرخ�صة  بني  الفرق   )5(
با�صتخدام املوارد النادرة )الرتددات الراديوية واالأرقام وحق ا�صتخدام الطرق العامة(،  وتبلغ ر�صوم احل�صول على هذه 
الرخ�صة مائة األف دينار،  اأما الرخ�صة الفئوية فتكون للحاالت التي ال يرغب فيها املرخ�ص له با�صتخدام املوارد النادرة،  

وتبلغ ر�صوم احل�صول عليها ثالثني األف دينار
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اإقرار االإطارات التنظيمية الالزمة لتحقيق االأهداف املرجوة من حترير القطاع،  ومنها  	•
املناف�صة واالإطار  لهم ببع�صها،  وتعليمات حماية  املرخ�ص  �صبكات  ل�صمان ربط  تعليمات 

التنظيمي جلودة اخلدمات وم�صغل الهاتف اخلليوي االفرتا�صي،  باالإ�صافة اإلى تعليمات 

ف�ص املنازعات بني املرخ�ص لهم.

و�صل عدد ال�صركات املرخ�ص لها يف القطاع مع نهاية عام 2006 حوايل 59 �صركة فئوية  	•
وفردية،  وو�صلت ن�صبة انت�صار اخلدمات املتنقلة اإلى حوايل 57 % من عدد ال�صكان. 

االإطار  تبني  يتم  مل  ال�صيا�صة،   هذه  اأهداف  لتحقيق  الزمنية  الفرتة  انتهاء  حتى  	•
القانوين للمعامالت االإلكرتونية،  كما مل يتم اتخاذ اإجراءات من �صاأنها ت�صجيع التجارة 

االإلكرتونية من قبل احلكومة. 

ث. ال�صيا�صة العامة لقطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات 2007
م�صمون ال�صيا�صة

وثيقة  على  باملوافقة   )4395( رقم  قراره    ،2007/5/29 بتاريخ  الوزراء  جمل�ص  اتخذ 

ال�صيا�صة العامة للحكومة يف قطاعات االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد لعام 2007،  

حيث ت�صمنت هذه الوثيقة مرئيات وتوجيهات احلكومة يف العديد من الق�صايا التي تهم هذه 

التي ت�صبح يف ظلها كل من  املنا�صبة  الظروف  اإيجاد  ال�صيا�صة على  القطاعات. ورّكزت هذه 

اأ�صواق االّت�صاالت الثابتة واملتنقلة اأ�صواقًا تناف�صية ب�صكل تام،  من خالل:

الهيمنة. اآثار  من  احلد  	•

ال�صوق. اإلى  الدخول  اأمام  العوائق  تقليل  	•

ال�صوق. اإلى  للدخول  جديدة  اإمكانيات  اإيجاد  	•

للتنظيم. االمتثال  ثقافة  دعم  	•

ال�صمولية. اخلدمات  مراجعة  	•

اإ�صرتاتيجية وطنية لطْيف الرتّددات الراديوية،  واعتماد اأ�صلوب لت�صعري الرتّددات  و�صع  	•
باالعتماد على عوامل ال�صوق.

املعلومات. تكنولوجيا  وقطاع  االّت�صاالت  قطاع  بني  ما  االندماج  	•

قطاع االّت�صاالت وقطاع االإعالم املرئي وامل�صموع. بني  ما  االندماج  	•

اأما يف ما يتعلق بقطاع تكنولوجيا املعلومات،  فقد رّكزت هذه ال�صيا�صة على اتخاذ التدابري 
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نحو  احلكومة  وجهت  حيث  اإليه،   اال�صتثمار  وجذب  القطاع  تناف�صية  لزيادة  كافة  الالزمة 

اإلغاء  خالل  من  االإنرتنت  اإلى  والنفاذ  ال�صخ�صية  احلوا�صيب  على  الطلب  زيادة  �صرورة 

ال�صرائب على احلوا�صيب وا�صتخدام االإنرتنت،  بحيث ت�صبح ن�صبة اال�صتخدام 50% خالل 

خم�ص �صنوات،  باالإ�صافة اإلى العديد من املبادرات يف هذا املجال. 

ورّكزت احلكومة على ت�صجيع �صناعة تكنولوجيا املعلومات،  وتعزيز القدرة على الت�صدير،  

وتقدمي حوافز �صريبية لال�صتثمار يف تكنولوجيا املعلومات.

وحماية  االإنرتنت،   جرائم  لتغطية  قانوين  اإطار  وجود  ب�صرورة  ال�صيا�صة  هذه  واأو�صت 

التجارة  خدمات  ا�صتخدام  وترويج  االإلكرتونية،   املعامالت  وقانون  البيانات  خ�صو�صية 

االإلكرتونية.

وت�صجيع  االإلكرتونية،   احلكومة  برنامج  احلكومة  تكثيف  �صرورة  ال�صيا�صة  هذه  بينت  كما 

ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لتوفري اخلدمات االإلكرتونية مع االأخذ بعني االعتبار 

م�صتوى النفاذ اإلى االإنرتنت.

اإجنازات هذه ال�صيا�صة

الرئي�صية  املوا�صيع  غطت  حيث  الرتّددات،   وتخطيط  ا�صتخدام  �صيا�صة  وثيقة  اإعداد  	•
التالية:

لتوزيع  الوطني  للجدول  وفقًا  ُتقّدم  التي  اخلدمات  نوعية  حيث  من  الرتّددات  توزيع  	•
الرتّددات.

للمرخ�ص  الراديوية  الرتّددات  حزم  لتخ�شي�ص  تطبيقها  يتم  التي  وال�شروط  االآليات  	•
لهم.

الرتّددي. الطْيف  تداور  و�صيا�صات  اآليات  	•

والتحكم. واالإلزام  املراقبة  	•

الراديوي. الرتّددي  الطْيف  ترخي�ص  	•

الراديوي. الرتّددي  الطْيف  ت�صعري  	•

الراديوي. الرتّددي  الطْيف  هند�صة  	•

الراديوية. الرتّددات  طْيف  الإدارة  الدويل  البعد  	•

الراديوية. االأجهزة  واإجازة  النوعية  املوافقات  	•
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اأعّدت  اأ�صواق االّت�صاالت،  فقد  الفعالة يف  للمناف�صة  املنا�صبة  الظروف  باإيجاد  يتعلق  ما  يف 

هيئة تنظيم قطاع االّت�صاالت وثيقة معلومات حتت عنوان:

)Creating Conditions for Effective Competition in the Mobile Sector(

ورّكزت هذه الوثيقة على تعريف املناف�صة الفّعالة باملفهوم املعتمد نف�صه يف االحتاد االأوروبي،  

ويتلخ�ص باأن املناف�صة الفًعالة يف �صوق معني،  تكون قد وجدت يف حال عدم وجود م�صّغلني 

الإيجاد  اتخاذها  الهيئة  تنوي  التي  االإجراءات  حتديد  اأي�صًا  ومت  ال�صوق.  تلك  يف  مهيمنني 

الظروف املنا�صبة للمناف�صة الفّعالة،  والتي تتلخ�ص مبا يلي:

اإلى  للتعرف  االأ�صواق  تلك  وحتليل  اقت�صادية،   منهجيات  اأ�صا�ص  على  االأ�صواق  تعريف  	•
مدى وجود الهيمنة يف اأي منها،  وتطبيق العالجات املنا�صبة للحد من املمار�صات امل�صادة 

للمناف�صة.

تراخي�ص  اإتاحة  خالل  من  وذلك  جدد،   م�صّغلني  لدخول  املتنقلة  االّت�صاالت  �صوق  فتح  	•
جديدة لتقدمي خدمات االّت�صاالت املتنقلة،  وب�صكل خا�ص خدمات اجليل الثالث.

واخلدمات. االأ�صعار  عرو�ص  مراقبة  	•

منهجية  مثل  متقدمة،   ت�صعري  و�صائل  اإيجاد  خالل  من  البيني  الربط  تعرفة  حتديد  	•
.)Long Run Incremental Cost-LRIC( التكلفة املتزايدة طويلة االأجل

االأرقام. نقل  قابلية  تنفيذ  	•

الراديوية. الرتّددات  طْيف  ا�صتخدام  كفاءة  رفع  	•

الثالث من االّت�صاالت  راديوية ال�صتخدامها يف تقدمي خدمات اجليل  ترخي�ص ترّددات  	•
املتنقلة،  ومنحت الهيئة بتاريخ 2009/9/14 رخ�صة ل�صركة البرتاء االأردنية لالت�صاالت 

 2100 الرتّددي  النطاق  يف  م.هـ.   )10+10( ترّددية  حلزمة  موبايل(  )اأوراجن  املتنقلة 

م.هـ. وبتاريخ 2010/6/15،  ُمنحت ال�صركة االأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة )زين( 

ترخي�ص لرتّددات اجليل الثالث،  وبتاريخ 2012/1/19،  ُمنحت �صركة اأمنية ترخي�ص 

حلزمة الرتّددات اجليل الثالث. 

ونتج  باملناف�صة،   املتعلقة  االّت�صاالت  لقطاع  الناظمة  للت�صريعات  �صاملة  مراجعة  تنفيذ  	•
م�صتوى  على  للتنظيم  االّت�صاالت  قطاع  يف  فرعية  �صوقًا   14 اإخ�صاع  املراجعة  هذه  عن 

اجلملة والتجزئة من اأ�صل 21 �صوقًا مت تعريفها،  متثل التنظيم املقرتح لل�صماح بالنفاذ 

لهذه االأ�صواق بهدف تقليل عوائق الدخول اإلى ال�صوق،  باالإ�صافة اإلى تنظيم االأ�صعار وفق 

منهجيات معينة. 
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نهاية عام 2012 حوايل 76 �صركة ذات  مع  القطاع  يف  لها  املرخ�ص  ال�صركات  عدد  و�صل  	•
رخ�صة فئوية وفردية،  كما بلغت ن�صبة ا�صتخدام االإنرتنت يف عام 2012 حوايل 67% من 

عدد ال�صكان. 

ثانياً: رؤية األردن 2025 والسياسات الحكومية يف قطاع االتّصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات 

وطنية  روؤية   2025 االأردن  روؤية  ر�صم  خالل  من  االّت�صاالت  لقطاع  الوطنية  الروؤية  متثلت 

االقت�صادي  التحفيز  خطة  خالل  ومن    ،2014 عام  يف  تبّنيها  مت  والتي  واإ�صرتاتيجية،  

.)2022-2018(

اأ. روؤية االأردن 2025
م�صمون الروؤية

ب�صكل عام،  حددت هذه الوثيقة الروؤية الوطنية للمملكة ككل من خالل حتديد ال�صيناريو 

7.5% يف  2025 واملتمثل بتحقيق معدالت منو اقت�صادي حقيقي بنحو  امل�صتهدف حتى عام 

9.1%،  وتخفي�ص  ن�صبته  ما  اإلى  8%،  والبطالة  اإلى  الفقر  2025،  وتخفي�ص معدالت  عام 

اأ�صا�ص  47% من خالل حتقيق النمو على  اإلى  ن�صبة الدين العام من الناجت املحلي االإجمايل 

التناف�صية. وقد اعتربت هذه الروؤية قطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات من القطاعات 

االأكرث قدرة على النمو.

�صل�صلة من  امل�صتهدف من خالل  ال�صيناريو  لتحقيق  املرجوة  النتائج  الروؤية  كما حددت هذه 

�صريها وفقًا  ملتابعة  الوزراء  رئا�صة  التنفيذ يف  اأن تكون وحدة  واالأولويات،  وعلى  املبادرات 

الأولويات مت حتديدها.

 ويف ما يتعلق بقطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،  فقد حددت هذه الروؤية االأولويات 

االإ�صرتاتيجية واملبادرات الالزمة لتحقيقها كما يلي:
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امل�صدر: وثيقة االأردن 2025. 

كما ت�صمنت الروؤية موؤ�صرات اأداء ملتابعة حتقيق هذه االأولويات كما يلي: 

امل�صدر: وثيقة االأردن 2025. 

م�صتويات االإجناز واملتابعة
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2014،  وُتعّد روؤيًة طموحة يف القطاع. ووفقًا لالإطار الزمني  مت تبني هذه الروؤية يف عام 

لهذه الوثيقة،  فاإن التقييم �صيكون يف نهاية عام 2018.

اأما يف ما يتعلق بالنتائج االأولية،  فيمكن تلخي�صها على النحو التايل:

بح�صب اأرقام دائرة االح�صاالت العامة،  فاإن ن�صبة م�صاهمة قطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا  	•
املعلومات من الناجت املحلي االإجمايل ال تتعدى 3.8% حتى عام 2015،  مع انخفا�ص م�صتمر 

منذ عام 2012 خالفًا ملا هو متوقع يف هذه الوثيقة.

م�صاهمة قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات من الناجت املحلي االإجمايل )2010 - 2015(

امل�صدر: بيانات دائرة االإح�صاءات العامة،  2016.

2016،  �صهد قطاع تكنولوجيا املعلومات حت�صنًا يف موؤ�صرات االأداء،   عام  وحتى  وباملجمل  	•
  ،%3.48 الت�صدير بن�صبة  7.3%،  كما ارتفعت عائدات  حيث ارتفعت االإيرادات بن�صبة 

و�صهد القطاع زيادة يف اال�صتثمار االجنبي املبا�صر يف تكنولوجيا املعلومات حوايل %10،  

ومع ذلك فاإنها تعترب متوا�صعة باملقارنة مع النتائج املرجوة يف هذا القطاع.

يف ما يتعلق مبوؤ�صرات االأداء ب�صكل عام،  فاإنها ف�صفا�صة و�صعبة القيا�ص وحتتمل التاأويل،  وال 

اإلى ن�صر اجلهات احلكومية موؤ�صرات قيا�ص خمتلفة عن  تقي�ص االأولويات كافة،  باالإ�صافة 

املعتمد يف هذه الوثيقة،  ما ي�صّعب عملية قيا�صها ومتابعتها.

كافة،   االإ�صرتاتيجية  االأولويات   2018-2016 للحكومة  التنموي  الربنامج  يت�صمن  مل  	•
اأداء عديدة بع�صها موجود يف هذه الروؤية،  لكن بطريقة  اإلى تبني موؤ�صرات  باالإ�صافة 

احت�صاب خمتلفة،  مثل حجم ال�صادرات،  بينما يف هذه الروؤية معدل منو ال�صادرات. 
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اخلال�صة:
ُتعّد االأولويات املطروحة مهمة ويجب العمل على حتقيقها،  وهناك مبادرات ُنّفذت،  مثل  	•
�صبكة االألياف ال�صوئية،  وت�صهيل اإجراءات ترخي�ص ال�صركات ودعم موؤ�ص�صات تكنولوجيا 

املعلومات. وقد مت تقدمي العديد من االإعفاءات لهم ويجب االهتمام بباقي االأولويات،  

مثل امل�صاركة بالبنى التحتية وحت�صني املحتوى العربي والتعاون بني القطاعات االأخرى 

وقطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

والقيم  امل�صمون  حيث  من  تبنيها  مت  التي  االأداء  موؤ�صرات  يف  النظر  اإعادة  وجوب  	•
امل�صتهدفة،  باالإ�صافة اإلى ربط الربنامج التنموي للحكومة مع هذه الروؤية وتوحيد جهة 

املتابعة. 

يجب على اجلهات ذات العالقة متابعة موؤ�صرات االأداء ون�صرها على مواقعها االإلكرتونية،   	•
والعمل على قيا�ص م�صتوى التنفيذ يف القطاعات املعنية،  وتنفيذ امل�صوح الالزمة لقيا�ص 

هذه املوؤ�صرات.

للقطاع.  الناظمة  القوانني  اإنفاذ  اأولوية  حتقيق  يف  احلكومية  اجلهات  دعم  	•

)REACH 2025( ب. االإ�صرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي
م�صمون االإ�صرتاتيجية

االقت�صاد  يف  الرقمي  التحول  حتقيق  بهدف    ،2016 عام  يف  االإ�صرتاتيجية  هذه  اإطالق  مت 

االأردين مع نهاية عام 2025،  مبا ي�صاهم يف ت�صريع حتقيق االأهداف االقت�صادية للمملكة،  

االأ�صا�صية  القطاعات  اأن  االإ�صرتاتيجية  وبّينت هذه  املراأة.  وخلق وظائف جديدة،  ومتكني 

لقيادة التحول الرقمي هي ال�صحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والنقل واالأمن 

قوية  فر�ص  لوجود  القطاعات  هذه  على  االعتماد  مت  حيث  املايل،   والقطاع  واالّت�صاالت 

لنموها يف االأردن الذي ي�صهد م�صتوى متقدمًا يف هذه القطاعات،  باالإ�صافة اإلى اأن التجارب 

الدولية بّينت جناعة االعتماد على هذه القطاعات،  ف�صاًل عن النمو املتوقع على التقنيات 

املتمثلة يف اإنرتنت االأ�صياء واحلو�صبة ال�صحابية والذكاء اال�صطناعي.

عمل  خطة  �صمن  تنفيذها  يجب  التي  االإجنازات  من  عددًا  االإ�صرتاتيجية  هذه  تبّنت  وقد 

البعيد  املدى  ويف  اأداء.  مبوؤ�صرات  االأعمال  هذه  ُربطت  املرجوة،   النتائج  وملراقبة  حمددة. 

وبحلول عام 2025،  فقد تبّنت االإ�صرتاتيجية عددًا من املخرجات الوا�صحة والقابلة للقيا�ص 

مع بيان لكيفية �صياغة هذه املخرجات والتي متثلت مبا يلي:
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�صنوات مبقدار 3-4% يف الناجت املحلي االإجمايل ب�صبب  الع�صر  خالل  اإ�صايف  منو  حتقيق  	•
التحول الرقمي لي�صبح النمو املتوقع %8-6.

25-30% يف اإيرادات القطاعات الرقمية يف عام 2025،  بحيث  مبقدار  تراكمية  زيادة  	•
يبداأ النمو يف عام 2019 بن�صبة 4% �صنويًا.

ترتاوح بني 130 األفًا و150 األفًا يف االقت�صاد خالل ع�صر �صنوات.  وظائف  خلق  	•

5-7 اآالف �صركة جديدة يف القطاعات الرقمية خالل عمر اخلطة.  ظهور  	•

لغايات   )NRI( ال�صبكات  جاهزية  موؤ�صر  مثل  العاملية  املوؤ�صرات  يف  التطور  مراقبة  و�صيتم 

متابعة م�صتويات االإجناز.

كما بّينت االإ�صرتاتيجية اأن م�صتويات االأردن يف انحدار باالأخ�ص يف ما يتعلق باإيرادات قطاع 

املوؤهالت،   من  ال�صوق  ملتطلبات  اجلامعات  تلبية  و�صعف  املعلومات،   وتكنولوجيا  االّت�صاالت 

من  عدد  يف  مبادرات  بتبني  الرقمي  التحول  خالل  من  وذلك  ت�صحيح،   اإلى  بحاجة  وهذا 

املجاالت �صكلت بدورها خطة العمل لهذه االإ�صرتاتيجية )Action plans(،  ومتثلت هذه 

املجاالت مبا يلي:

.)Smart Specialization And Growth(والنمو الذكي  التخ�ص�ص  جمال  	•

.)Public Sector Innovation( العام  القطاع  يف  االبتكار  	•

 .)Startup And Enterpuenrship( النا�صئة  واملوؤ�ص�صات  االأعمال  ريادة  	•

.)Skills، Capacity And Talent( والقدرات  واملواهب  املهارات  	•

 .)Enabling Business Environment( حت�صني بيئة االأعمال 	•

.)Smart Digital Economy Infrastructure( الذكية  التحتية  البنية  	•

 .)Governance Action( احلوكمة  اإجراءات  	•

م�صتويات االإجناز

وقد  اأعاله،   املبينة  املجاالت  من  جمال  كل  يف  وا�صحة  عمل  خطة  االإ�صرتاتيجية  ت�صمنت 

بّينت اخلطوات الواجب اتخاذها على املدى الق�صري وملدة ثالث �صنوات،  باالإ�صافة اإلى حتديد 

االإجراءات التي يجب اتخاذها على امل�صتوى الت�صريعي واملتمثلة بقرارات واأنظمة وتوجيهات. 

كما حددت خطط العمل اجلهات امل�صوؤولة عن تنفيذ هذه اخلطط. ونظرًا ل�صمولية الروؤية 

وا�صتمالها على عدد من القطاعات،  فاإن م�صوؤولية التنفيذ تقع على عاتق العديد من اجلهات 
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احلكومية واخلا�صة. 

على  االإجناز  م�صتويات  نوجز  املعلومات،   وتكنولوجيا  االّت�صاالت  بقطاع  املتعلق  املدى  ويف 

النحو التايل: 

 )Smart Specialization and Growth( والنمو  الذكي  التخ�ص�ص  جمال  	•

�صيا�صة  املركزي  البنك  واإطالق  االإ�صرتاتيجية  تبني  مثل  املتطلبات  من  العديد  اإجناز  مت 

اال�صتمال املايل،  واإدراج هذه املبادرة �صمن خطة التحفيز االقت�صادي،  يف حني مل يتم ما 

يلي:

االإ�صرتاتيجية. هذه  متابعة  وحدة  حتديد  	•

اخلا�ص. القطاع  قبل  من  املقدمة  والتطوير  البحوث  متويل  عمليات  مراجعة  	•

.)Public Sector Innovation( العام  القطاع  يف  االبتكار  	•

وتنفيذها. املفتوحة  احلكومية  البيانات  �صيا�صة  تبني  مت  	•

االإلكرتونية. للحكومة  اإ�صرتاتيجية  خطة  اإعداد  على  العمل  يتم  	•

.  )Startup and Enterpuenrship( النا�صئة  واملوؤ�ص�صات  االأعمال  ريادة  	•

ال�صركات النا�صئة للح�صول على قرو�ص بفوائد مي�صرة من البنوك التجارية.  اإدراج  مت  	•

.  )Skills، Capacity and Talent( والقدرات  واملواهب  املهارات  	•

املنازل.  من  العمل  تعليمات  اإ�صدار  	•

الرقمي.  االقت�صاد  متطلبات  مع  لتتما�صى  اجلامعات  يف  الدرا�صية  اخلطط  مراجعة  	•

مكاتب  يف  االإلكرتونية  احلكومة  خدمات  لتقدمي  خريجًا   330 وت�صغيل  تدريب  مبادرة  	•
الربيد وحمطات املعرفة. 

165 موظفًا حكوميًا على خدمات احلكومة االإلكرتونية.  تدريب  	•

برنامج تعليم الربجمة لطلبة املرحلة االأ�صا�صية من ال�صف الرابع اإلى ال�صف ال�صاد�ص.  	•

ووزارة  »اإنتاج«  جمعية  بني  بالتعاون  الرقمي  االقت�صاد  حمتوى  رواد  مبادرة  اإطالق  	•
االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات لتحفيز طلبة املدار�ص لالطالع على التطورات يف جمال 

االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

 )Enabling Business Environment( االأعمال  بيئة  	حت�صني  	•

ال�صرباين.  لالأمن  وطنية  اإ�صرتاتيجية  اإعداد  	•
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.)Smart Digital Economy Infrastructure( الذكية  التحتية  البنية  	•

قطاع  تنظيم  هيئة  عن  ال�صادرة  النوعية  باملوافقات  املتعلقة  التعليمات  تب�صيط  	•
االّت�صاالت. 

املتنقلة. االّت�صاالت  خدمات  م�صغلي  على  وال�صرائب  االأنظمة  درا�صة  	•

على اإمتام �صبكة االألياف ال�صوئية الوطنية وربط اجلهات احلكومية بها.  العمل  	•

.)Governance Action( حوكمة  اإجراءات  	•

مراجعة ال�صيا�صة العامة لقطاع االّت�صاالت،  و�صيتم اإعداد �صيا�صة جديدة  حاليًا  يجري  	•
واجليل  النطاق  عري�ص  لالإنرتنت  تنظيمية  توجيهات  تت�صمن    ،2025-2018 للفرتة 

اخلام�ص. 

اأما يف ما يتعلق باالأمور التي يجب اإجنازها خالل ال�صنة االأولى للمبادرة،  فلم يتم التاأكد من 

�صبيل  املتوفر،  ومن هذه االأمور على  املتابعة  اإمتامها لعدم وجود ما يفيد ذلك وفقًا لتقرير 

املثال:

اللجنة العليا لالقت�صاد الرقمي التي ت�صم اجلهات امل�صوؤولة عن التنفيذ.  اإن�صاء  	•

الروؤية.  بهذه  املعنية  للنقاط  احلكومية  اجلهات  قبل  من  التنفيذ  خطط  	•

الوطنية.  االألياف  �صبكة  بخ�صخ�صة  املتعلقة  التوجيهات  	•

االّت�صاالت.  قطاع  على  اخلا�صة  ال�صريبة  تخفي�ص  	•

وطابعات  الرقمية  واملعدات  اخلليوية  االأجهزة  مبيعات  على  العامة  ال�صريبة  اإعفاء  	•
.)3D(

االّت�صاالت من االعتماد على ال�صوت ليكون معتمدًا على البيانات.  قطاع  لنقل  تعليمات  	•

امل�صبق. اإلى  الالحق  التنظيم  من  االنتقال  	•

.)3D( تعديل التعليمات لل�صماح بتبني التقنيات احلديثة مثل اإنرتنت االأ�صياء وطابعات 	•

املبا�صر. االأجنبي  اال�صتثمار  جذب  لدعم  برامج  	•

واالبتكارية.  النا�صئة  التقنيات  �صركات  لتمويل  الرقمي  االقت�صاد  �صندوق  اإن�صاء  	•

بالتدقيق  واالكتفاء  موافقات  على  احل�صول  دون  بالعمل  الرقمية  لل�صركات  ال�صماح  	•
الالحق.

النا�صئة.  ال�صركات  لتمثيل  حمام  وجود  �صرورة  اإلغاء  	•
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االإفال�ص.  قانون  �صن  	•

ن�صاء. توظف  التي  الرقمي  القطاع  يف  العاملة  لل�صركات  �صريبية  حوافز  	•

الرقمي.  املحتوى  عقبات  لتقليل  والن�صر  املطبوعات  قانون  مراجعة  	•

االأردن. خارج  فروع  لها  التي  لل�صركات  ال�صريبي  العبء  مراجعة  	•

.)E-procurement( االإلكرتونية  العطاءات  اإلى  التوجة  	•

10 �صراكات اإ�صرتاتيجية يف االأ�صواق التي ي�صّدر االأردن منتجاته اإليها.  اإن�صاء  	•

التي تهم االأردن.  لالأ�صواق  الدخول  تاأ�صريات  ت�صهيل  	•

اخلال�صة
والتن�صيق،   املتابعة  غياب  من  تعاين  اأنها  اإال  االأهداف،   وحمددة  طموحة  الروؤية  هذه  تعّد 

ويجب العمل على تفعيل جهة خمت�صة للمتابعة،  وربطها مع خطة التحفيز االقت�صادي.

ت. خطة التحفيز االقت�صادي )2022-2018(
جميعها،   القطاعات  يف  االقت�صادي  النمو  لتحفيز  خطتها   2017 عام  يف  احلكومة  اأقرت 

ومنها قطاعي االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،  و�صّددت على �صرورة زيادة تناف�صية هذه 

 REACH( القطاعات من خالل تنفيذ مبادرات االإ�صرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي

2025(،  وبناء �صبكات االألياف ال�صوئية،  وتنفيذ م�صروع احلكومة االإلكرتونية.

ووفقًا لهذه اخلطة،  ترتكز ال�صيا�صة العامة لقطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات على ما 

يلي:

ا�صتخدام ال�صيا�صات الرقمية لتعزيز توظيف التكنولوجيا.   -1

اعتماد �صيا�صة البيانات املفتوحة و�صيا�صة امن وحماية املعلومات.   -2

اإ�صراك القطاع اخلا�ص بتفعيل دور الربيد وحمطات املعرفة.   -3

حتفيز اال�صتثمار يف قطاع االّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.   -4

احلد من ا�صتخدام الورق يف املوؤ�ص�صات احلكومية.   -5

اعتماد �صيا�صة رقمنة االأردن.  -6
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اأن  ومبا  االأهداف.  هذه  لتحقيق  حكومية  كم�صاريع  دينار  مليون   430 احلكومة  ر�صدت  وقد 

اخلطة ُطبقت اعتبارًا من عام 2018،  فاإنه ال ميكن قيا�ص اأّي اإجنازات يف هذا املجال.

ث. اإ�صرتاتيجية التحول االإلكرتوين اأردن رقمي 2020-2017
تعر�ص الوثيقة خطة احلكومة لزيادة ا�صتخدام اخلدمات االإلكرتونية واأمتتة االإجراءات 

عرب   »2020 رقمي  »اأردن  اإ�صرتاتيجية  تنفيذ  خالل  من  االإلكرتوين  التحول  منهجية  من 

ا�صتخدام منهجية اإعادة هند�صة االإجراءات احلكومية لتقدمي اخلدمات )Re-D(،  والتي 

والدوائر  االأردن،   املقيمني يف  االأعمال،  وخدمة  االأردين،  وقطاع  املواطن  ت�صتهدف خدمة 

التحول  امل�صاركة يف خطة  للدوائر احلكومية  زمني  واملوؤ�ص�صات احلكومية،  وحتديد جدول 

االأرا�صي  ودائرة  املالية  وزارة  من:  كاًل  ت�صمل  والتي    ،2020-2017 للفرتة  االإلكرتوين 

وامل�صاحة،  دائرة االأحوال املدنية واجلوازات،  دائرة ترخي�ص ال�صواقني واملركبات،  وزارة 

ال�صحة-دائرة التاأمني ال�صحي،  وزارة ال�صناعة والتجارة،  دائرة مراقبة ال�صركات،  هيئة 

اال�صتثمار،  واأمانة عمان الكربى.

واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  بقانون  النظر  اإعادة  االإ�صرتاتيجية  تت�صمن  كما 

االأهداف  وتتمثل  اخلا�ص.  للقطاع   )Out Sourcing( التعهيد  حيث  من   2014 ل�صنة 

االإ�صرتاتيجية مبا يلي:

االإلكرتونية. اخلدمات  ا�صتخدام  م�صتوى  رفع  	•

.2020 عام  بحلول  ورق  بال  حكومة  	•

تقدميها  وح�صر  تدريجيًا  التقليدية  بالطرق  احلكومية  اخلدمات  بع�ص  تقدمي  وقف  	•
اإلكرتونيًا.

بّينت االإ�صرتاتيجية باأن جناح احلكومة االإلكرتونية يرتكز اإلى مقومات »احلكومة الذكية« 

واملتمثلة باحلاكمية املوؤ�ص�صية والقوانني والت�صريعات والبنية واخلدمات االإلكرتونية واملوارد 

الب�صرية واملالية.

م�صتوى االإجناز يف هذه ال�صيا�صة

اأداء حمددة من قبل جلنة توجيهية  موؤ�صرات  وفق  والتنفيذ  املتابعة  منهجية  اعُتمدت  	•
للحكومة االإلكرتونية،  كما اأُقّرت القوانني ذات العالقة واملتمثلة مبا يلي:

االإلكرتونية رقم )15( ل�صنة 2015. املعامالت  قانون  	•
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رقم )27( ل�صنة 2015. االإلكرتونية  اجلرائم  قانون  	•

رقم )86( ل�صنة 2016. االإلكرتوين  التوثيق  جهات  نظام  	•

رقم )156( ل�صنة 2016. احلكومية  اخلدمات  تطوير  نظام  	•

 .2017 ل�صنة  املفتوحة  البيانات  �صيا�صة  	•

ومل ي�صدر قانون حماية البيانات ال�صخ�صية بعد. 

اإلى ربط  عديد من ال�صبكات احلكومية على ال�صبكة احلكومية االآمنة،  باالإ�صافة  ربط  	•
املوؤ�ص�صات احلكومية مع بع�صها،  وتطبيق م�صروع احلو�صبة ال�صحابية،  ورفع م�صتوى اأمن 

ال�صبكات احلكومية.

االإلكرتونية.  احلكومة  بوابة  واإطالق  الذكية،   البطاقات  اإ�صدار  	•

االإلكرتوين.  التحول  م�صاريع  لرفد  واملالية  الب�صرية  املوارد  بتوفري  الوزارات  تكليف  	•

76 مليون دينار )اعُتمدت يف خطة التحفيز  البالغة  االإلكرتوين  التحول  موازنة  اإقرار  	•
االقت�صادي(. 

اخلال�صة
التحفيز  خطة  مع  ات�صاق  يف  اأنها  ويت�صح    ،2017 عام  يف  االإ�صرتاتيجية  هذه  تبني  مت  لقد 

اأُجنزت العديد من متطلبات حتقيق هذه االإ�صرتاتيجية  االقت�صادي )2018-2022(. وقد 

على امل�صتوى الت�صريعي والبنية التحتية واملوارد املالية والب�صرية،  اإال اأنه لوحظ ما يلي:

االإ�صرتاتيجية.  االأهداف  لتحقيق  ال�صرورية  الت�صريعات  اإقرار  يف  بطء  	•

التنفيذ.  ملتابعة  ال�صرورية  االأداء  موؤ�صرات  على  اخلطة  ت�صتمل  مل  	•

اخلطة على مواعيد اإعادة الهند�صة للخدمات التي �صتقدم اإلكرتونيًا،  ومل تبني  ا�صتملت  	•
املواعيد التي �صتقدم بها اإلكرتونيًا.

اخلطة اأنه �صيتم يف عام 2017 اأمتتة 25 من اأ�صل 136 خدمة اأُعيدت هند�صتها،  يف  بّينت  	•
حني اأُجنزت اأمتتة فعلية لـ 10 خدمات.
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ج. ال�صيا�صة العامة للخدمة ال�صمولية 2004
م�صمون ال�صيا�صة

ال�صيا�صة  على  باملوافقة   2004/12/21 تاريخ   )3780( رقم  قراره  الوزراء  جمل�ص  اأ�صدر 

اخلدمة  �صيا�صة  احلكومة  اأقرت  وقد  االّت�صاالت.  قطاع  يف  ال�صمولية  للخدمات  العامة 

ال�صمولية يف عام 2004 تنفيذًا الأحكام قانون االّت�صاالت وال�صيا�صة العامة لقطاع االّت�صاالت 

اإلى زيادة ا�صتخدام خدمات االّت�صاالت يف  2003،  والتي تهدف  وتكنولوجيا املعلومات لعام 

اململكة كافة،  وباالأخ�ص اجلزء غري املجدي اقت�صاديًا ملزودي خدمات االّت�صاالت.  مناطق 

اأن يقوم بها املعنيون جميعهم يف القطاع  ال�صيا�صة العديد من املهام التي يجب  وقد ت�صمنت 

)و�صول  اخلدمات  �صمولية  حتقيق  بهدف  ال�صمولية(  اخلدمة  ومزود  والهيئة،   )الوزارة،  

متّكن  معينة  منطقة  اإلى  اخلدمة  )و�صول  النفاذ  و�صمولية  امل�صتفيد(،   منزل  اإلى  اخلدمة 

امل�صتفيدين من ا�صتخدامها(،  باالإ�صافة اإلى اأخذها ذوي االحتياجات اخلا�صة بعني االعتبار.

بّينت املادة )5-1( من هذه ال�صيا�صة نطاق اخلدمة ال�صمولية)6(،  والتي اقت�صرت على خدمات 

للمناطق  اإي�صال هذه اخلدمات  ال�صيا�صة  وا�صرتطت هذه  االأر�صي.  الثابت  الهاتف  ات�صاالت 

كّلها التي يزيد عدد �صكانها على 300 ن�صمة. وقد األزمت هذه ال�صيا�صة �صركة االّت�صاالت باأن 

تقّدم هذه اخلدمات،  وبذلك اأ�صبحت �صركة االّت�صاالت االأردنية مزود اخلدمة ال�صمولية. 

االّت�صاالت  وزارة  مهام  على  ال�صمولية  للخدمة  العامة  ال�صيا�صة  من   )1-3( املادة  اقت�صرت 

ال�صمولية،   للخدمة  العامة  ال�صيا�صة  واقرتاح  مبراجعة  تقوم  باأن  املعلومات،   وتكنولوجيا 

باالإ�صافة اإلى ت�صجيع اال�صتثمار يف قطاع االّت�صاالت،  وتوّليها مهمة اإن�صاء حمطات املعرفة 

واإي�صال خدمات االإنرتنت من خالل ال�صبكة الوطنية لالألياف ال�صوئية.

ومبوجب ن�ص املادة )4-1( من هذه ال�صيا�صة،  يكون للهيئة ب�صكل عام الدور االأكرب يف اإدارة 

اإن�صاء واإدارة �صندوق م�صتقل وفقًا لن�ص املادة )86( من قانون  اخلدمة ال�صمولية من حيث 

مزود  بتحديد  الهيئة  تقوم  خا�ص  وب�صكل  التكاليف،   يف  امل�صاركة  وتعليمات  االّت�صاالت 

اخلدمة ال�صمولية و�صمان وجود عرو�ص خدمات ذات تكلفة مقتدر عليها. 

كما بّينت وفقًا لن�ص املادة )8-1( من ال�صيا�صة باأن �صركة االّت�صاالت االأردنية �صتبقى هي 

اأن تتحقق املناف�صة يف تزويد هذه اخلدمات،  عندها �صُيطّبق  اإلى  املزود للخدمة ال�صمولية 

نظام امل�صاركة بالتكاليف والتعوي�ص من ال�صندوق.

)6( اخلدمة ال�صمولية )خدمة الهاتف العامة االأ�صا�صية(: تعني خدمات االت�صال التي ت�صتمل على املوا�صفات الفنية التي 
ت�صكل احلد االأدنى ال�صروري الإتاحة اإقامة قناة هاتفية متّكن م�صتخدمها من اإجراء وا�صتالم ات�صاالت حملية ووطنية 
ودولية على �صكل مكاملات �صوتية،  ور�صائل فاك�ص،  وخدمات نقل البيانات لتحقيق النفاذ ب�صكل عملي اإلى االإنرتنت. ويعّد 
اإذا كانت اخلدمة املقدمة مكافئة )من حيث معدل �صرعة تبادل البيانات واإمكانية االعتماد  النفاذ ب�صكل عملي متاحًا 

عليها وا�صتمرارية اخلدمة( لتلك التي ت�صتخدمها غالبية امل�صتخدمني.
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واقع حال تنفيذ �صيا�صة اخلدمة ال�صمولية

بعد م�صي حوايل 14 �صنة على اإقرار اخلدمة ال�صمولية،  تبني ما يلي: 

تقوم الوزارة بدورها يف ت�صجيع اال�صتثمار،  وقد كان وما زال لها دور يف حتقيق �صمولية  	•
النفاذ من خالل حمطات املعرفة،  اإال اأنه يف الوقت احلايل ومع انت�صار خدمات االّت�صاالت 

املتنقلة،  اأ�صبحت جدوى هذه املحطات حمدودة.

كان للوزارة دور فّعال يف ربط اجلهات احلكومية من خالل �صبكة االألياف ال�صوئية الوطنية،   	•
الذي  اخلا�ص  القطاع  مع  بالتن�صيق  ال�صوئية  االألياف  �صبكة  تنفيذ  يف  اال�صتمرار  ويجب 

ي�صعى ويعمل يف الوقت احلايل على بناء �صبكات األياف �صوئية.

ال�صيا�صات العامة يف قطاع االّت�صاالت لعامي 2007 و2012)7( على �صرورة مراجعة  ن�صت  	•
هذه  نتائج  اأن  اإال  عدة،   مرات  ال�صيا�صة  مراجعة  مت  وقد  ال�صمولية.  اخلدمة  �صيا�صة 

املراجعات كانت تفيد بعدم احلاجة الإجراء اأي تعديل على هذه ال�صيا�صة على الرغم من 

التغريات اجلوهرية يف قطاع االّت�صاالت،  وبوجود �صرورة ملراجعة االلتزامات املفرو�صة 

على �صركة االّت�صاالت االأردنية يف هذه ال�صيا�صة.

اإعداد هذه  تاريخ  لغاية  اأنه  اإال  ال�صمولية،   نظام �صندوق اخلدمة  م�صّودة  الهيئة  اإقرار  	•
املراجعة،  مل يقر جمل�ص الوزراء هذا النظام.

منذ  ُتطّبق  مل  اأنه  غري  ال�صمولية،   اخلدمة  تكاليف  يف  للم�صاركة  تعليمات  الهيئة  اإقرار  	•
بحدوث  ال�صمولية  اخلدمة  تقدمي  تزويد  ربط  اإلى  التعليمات  هذه  وتهدف  اإقرارها،  

مناف�صة يف خدمات االّت�صاالت الثابتة،  وهذا ما مل يحدث حتى تاريخة،  ما يوؤدي اإلى 

عدم حتقيق املنفعة املرجوة من �صندوق اخلدمة ال�صمولية.

تبّنت ال�صيا�صة العامة مفهومًا ف�صفا�صًا للعرو�ص ذات التكلفة املقتدر عليها،  حيث بّينت  	•
هذه  واقت�صرت  املنخف�ص،   الدخل  ذوي  قبل  من  حتملها  ميكن  التي  العرو�ص  تلك  اأنها 

متثل  اأن  ل�صمان  ال�صمولية  اخلدمات  �صيا�صة  مراجعة  يف  احلكومة  »�صت�صتمر   :)63( املادة    ،2007 العامة  ال�صيا�صة    )7(
اخلدمات  توفر  ل�صمان  واحلاجة  اختيارهم  وفق  التناف�صية  اخلدمات  عر�ص  يف  امل�صغلني  حرية  بني  ال�صحيح  التوازن 

االأ�صا�صية،  باالإ�صافة اإلى القدرة ال�صرائية للمواطنني جميعًا«.
ال�صيا�صة العامة 2012،  املادة )57(: »تطلب احلكومة اأن ت�صتمر الوزارة يف مراجعة ال�صيا�صة العامة للخدمات ال�صمولية   
ل�صمان التوازن ال�صحيح بني حرية امل�صغلني يف عر�ص اخلدمات التناف�صية وفق اختيارهم واحلاجة ل�صمان توفر اخلدمات 
االأ�صا�صية يف اأنحاء اململكة كافة وباأ�صعار مقتدر عليها للمواطنني جميعهم. ومن بني امل�صائل التي يجب معاجلتها يف هذه 

املراجعات الدورية ما يلي:
اأنواع اخلدمات التي يجب تقدميها �صمن ال�صيا�صة العامة للخدمات ال�صمولية،  مثل خدمات النطاق العري�ص.  -

االأ�صاليب البديلة للتمويل وتوزيع الدعم«.  -
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العرو�ص على خدمة االّت�صاالت الهاتفية العامة فقط. ويف الوقت احلايل،  اأ�صبحت هذه 

اخلدمة غري مرغوبة لدى غالبية املواطنني لتوفر بديل اأرخ�ص ن�صبيًا مقارنة مع امليزات 

التي يقدمها للم�صتفيد.

مت موؤخرًا تفعيل بنود ال�صيا�صة املتعلقة بت�صهيل نفاذ ذوي االحتياجات اخلا�صة،  حيث  	•
االّت�صاالت  خدمات  ومزودي  بهم  العالقة  ذات  اجلهات  مع  م�صرتكًا  فريقًا  الهيئة  �صّكلت 

اأجهزة  توفري  مثل  االّت�صاالت،   بخدمات  انتفاعهم  لت�صهيل  املثلى  الطرق  درا�صة  بهدف 

بطرق  امل�صاندة  واخلدمات  اال�صتعالمات  ودليل  اخلا�صة،   االحتياجات  لذوي  مالئمة 

مالئمة لهم.

اخلال�صة
جوانبها  املراجعة  ت�صمل  بحيث  ال�صمولية  للخدمة  العامة  ال�صيا�صة  مراجعة  �صرورة  	•

كافة،  وال تقت�صر على نطاق اخلدمة ال�صمولية. 

القطاعات.  يف  فّعالة  مناف�صة  بحدوث  ال�صمولية  اخلدمة  التزامات  ربط  عدم  	•

تبني �صيا�صة وطنية لن�صر خدمات االّت�صاالت عري�صة النطاق من خالل  احلكومة  على  	•
اإ�صرتاتيجية منف�صلة اأو من خالل مراجعة ال�صيا�صة العامة.

والربيد  املعلومات  وتكنولوجيا  االّت�صاالت  لقطاعات  العامة  ال�صيا�صة  وثيقة  ح. 
2012

م�صمون ال�صيا�صة

وتكنولوجيا  االّت�صاالت  قطاع  يف  للحكومة  العامة  ال�صيا�صة  وثيقة  الوزراء  جمل�ص  اأقر 

كامل  ب�صكل  ال�صيا�صة  وثيقة  وحّلت    ،2012/11/28 بتاريخ   2012 لعام  والربيد  املعلومات 

حمل وثيقة ال�صيا�صة العامة ل�صنة 2007. 

وقد ركزت هذه ال�صيا�صة العامة على جماالت معينة خا�صة بها متّثلت بتنفيذ االأعمال الالزمة 

القانونية  الق�صايا  معاجلة  اإلى  باالإ�صافة  االّت�صاالت،   بيئة  يف  الكاملة  املناف�صة  لتحقيق 

والتنظيمية التي تفرزها التكنولوجيات اجلديدة،  وخ�صو�صًا االنتقال املت�صارع يف دول العامل 

واأ�صارت  االإنرتنت.  بروتوكول  على  املبنية  املندجمة  االّت�صاالت  هيكلية  باجتاه  املختلفة 

وتكنولوجيا  االّت�صاالت  قطاع  يف  للحكومة  العامة  ال�صيا�صة  تنفيذ  فعالية  اأن  اإلى  الوثيقة 

املعلومات والربيد،  تعتمد على الدور املهم الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع االّت�صاالت يف 
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املثلى،   بالفعالية  العمل  على  الهيئة  قدرة  �صمان  خالل  من  منا�صبة  تنظيمية  بيئة  اإيجاد 

و�صمان ا�صتقالليتها ومتتعها ب�صلطات اإلزام فّعالة للتاأكد من �صرعة تنفيذ تعليماتها وقراراتها 

االأردن  التزامات  الذي ورد �صمن  االإداري واملايل  ا�صتقاللها  املحافظة على  التنظيمية،  ويف 

جتاه منظمة التجارة العاملية املت�صمن اأن تكون هيئة التنظيم م�صتقلة عن اأي مقدم خلدمات 

ات�صاالت اأ�صا�صية وغري م�صوؤولة جتاهه،  واأن تكون قرارات املنظمني واإجراءاتهم غري متحيزة 

بالن�صبة للم�صاركني جميعهم يف ال�صوق. 

وعلى الرغم مما عاجلته ال�صيا�صات ال�صابقة،  اإال اأن هنالك بع�ص االأهداف املحددة يف وثيقة 

ال�صيا�صة لعام 2007 مل تتحّقق ب�صكل كامل كما ورد يف بنود ال�صيا�صة لعام 2012: 

واأ�صواق  النطاق  عري�صة  الثابتة  االّت�صاالت  اأ�صواق  يف  الفّعالة  املناف�صة  تتحقق  مل  	•
االّت�صاالت الثابتة �صيقة النطاق.

اإلى حقوق الطريق حمل اهتمام،   ما زالت املوا�صيع املتعلقة بامل�صاركة يف املرافق والنفاذ  	•
حيث اأنها تعيق تقدمي خدمات ات�صاالت جديدة واإمكانية التو�صع يف اخلدمات احلالية.

�صيطرة  حتت  لت�صبح  امل�صلحة  القوات  لدى  امل�صتخدمة  غري  الرتّددات  نقل  عملية  اإن    •
الهيئة ال ت�صري وفق اخلطط املاأمولة كما وردت �صمن وثيقة ال�صيا�صة العامة 2007.

اأواًل: قطاع االت�صاالت

وردت يف هذه الوثيقة ال�صيا�صة العامة توجيهات احلكومة يف ما يتعلق بقطاع االّت�صاالت كما 

يلي:

تهيئة البيئة املنا�صبة للمناف�صة الفّعالة،  مبا يف ذلك تو�صيح املق�صود باملناف�صة الفعالة)8(،    .1

االّت�صاالت،   بقطاع  جدد  ملناف�صني  ال�صريع  الدخول  لت�صهيل  الالزمة  االإجراءات  واتخاذ 

باالإ�صافة اإلى ت�صهيل قيام امل�صتهلك باالختيار بني مزودي خدمات االّت�صاالت. 

احلد من اآثار الهيمنة،  مبا يف ذلك التقليل من عوائق الدخول اإلى ال�صوق،  واإيجاد اإمكانيات   .2

اإلى ال�صوق واإدامة ثقافة االمتثال للتنظيم ومراجعة ال�صيا�صة العامة  جديدة للدخول 

للخدمات ال�صمولية.

)8( املناف�شة الفّعالة: و�شف يطلق على ال�شوق التي ال يكون فيها الأحد القدرة وال�شيطرة على ن�شاط هذه ال�شوق،  اأي غياب 
الو�صع االحتكاري فيه )املهيمن(.
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مقتدر  وباأ�صعار  وموثوق  �صريع  نفاذ  توفري  اأن  على  والتاأكيد  االإنرتنت  اإلى  النفاذ  تعزيز   .3

االإنرتنت،   انت�صار  زيادة  ينبغي  واأنه  مهم،   وطني  هدف  هو  كافة،   للم�صتخدمني  عليها 

خ�صو�صًا النفاذ عري�ص النطاق،  يف �صائر مناطق اململكة وخ�صو�صًا يف املناطق الريفية.

قطاع  تنمية  اأجل  من  الراديوية  الرتّددات  لطْيف  الفّعالة  االإدارة  اأهمية  على  التاأكيد    .4

املتنقلة  الهواتف  اأعداد  زيادة  ظل  يف  خ�صو�صًا  املعلومات،  وتكنولوجيا  االّت�صاالت 

التقليدية والهواتف الذكية واحلوا�صيب اللوحية واأجهزة تكنولوجيا املعلومات املتنقلة 

باأنواعها املختلفة. 

ما  بح�صب  احلالية،   التنظيمية  والهياكل  القانونية  االأطر  وحتديث  مراجعة  �صرورة   .5

وتكنولوجيا  لالت�صاالت  امل�صتقبلية  االندماج  بيئة  ا�صتيعاب  اأجل  من  احلاجة،   تقت�صي 

املعلومات واالإعالم املرئي وامل�صموع. 

فاإن مرئيات وتوجيهات احلكومة قد جاءت على  املعلومات،   تكنولوجيا  بقطاع  يتعلق  ما  يف 

النحو التايل:

والتجارة  االإلكرتونية  احلكومة  خالل  من  االأردن  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اأهمية  	•
االإلكرتونية.

العربي. املحتوى  وت�صجيع  والتطوير  البحث  خالل  من  واالإبداع  التكنولوجيا  تطوير  	•

حت�صني بيئة االأعمال من خالل مراجعة ال�صرائب وت�صجيع اال�صتثمار وت�صجيع ال�صادرات  	•
واالندماجات واجلاهزية االإلكرتونية.

احلكومة  تطبيقات  وتوفري  اخلدمات  تطوير  خالل  من  االأردن  يف  العر�ص  حتفيز  	•
االإلكرتونية.

االأردن. يف  االأعمال  موؤ�ص�صات  قبل  من  الطلب  حتفيز  	•

حتفيز الطلب من قبل االأفراد وتطوير تطبيقات تخ�ص احلكومة االإلكرتونية وا�صتخدام  	•
التكنولوجيا يف التعليم.

تعليمية.  دورات  وعقد  التعليمية  املقررات  تطوير  خالل  من  اخلربات  تعزيز  	•

املعلومات.  تكنولوجيا  قطاع  يف  االأردنيني  املغرتبني  م�صاهمة  	•

االإلكرتونية. التجارة  ت�صهيل  	•

لالإنرتنت. االآمن  واال�صتخدام  الفكرية  املُلكية  حماية  	•

املعلومات. تكنولوجيا  اأمن  على  املحافظة  	•
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البيئة. •	حماية 

امل�صتقبلية. الق�صايا  •	معاجلة 

ملخ�ص االإجنازات 
جاءت اأهم االإجنازات لهذه الوثيقة على النحو التايل: 

م�صتوى  ومتابعة  كثب،   عن  والفرعية  الرئي�صية  االّت�صاالت  اأ�صواق  مبراقبة  اال�صتمرار  	•
امل�صاريع  وتنفيذ  وتنفيذها،   ال�صرورية  التنظيمية  القرارات  واتخاذ  فيها،   املناف�صة 

املتعلقة بتحفيز املناف�صة التالية:

 Hybrid( االأمد  طويلة  التكاليف  احت�صاب  مناذج  حتديث  م�صروع  تنفيذ  من  االنتهاء   -

TSLRIC+( مبا ي�صمل حتديث مناذج احت�صاب اأجور خدمات الربط البيني التي تقدمها 
�صركات االّت�صاالت املرخ�صة الثابتة واملتنقلة)9(.

الكفوؤ  للم�صغل  املال  راأ�ص  لتكلفة  املرجح  املتو�صط  احت�صاب  م�صروع  تنفيذ  من  االنتهاء   -

لل�صركات عن  تعوي�صًا  يعترب  والذي    ،)WACC( واملتنقلة الثابتة  االّت�صاالت  ل�صركات 

اأ�صعار  اإلى  اال�صتثمار يف القطاع بحيث ي�صمن ربح معني لهذه ال�صركات من خالل اإ�صافته 

خدمات اجلملة بني ال�صركات )الربط البيني(.

متهيدًا  بخ�صو�صه  القطاع  وا�صت�صارة  الق�صرية  الر�صائل  الإنهاء  اجلملة  �صوق  مراجعة   -

الإ�صدار القرار التنظيمي الالزم. 

بدء العمل مب�صروع مراجعة اأ�صواق االّت�صاالت واملتوقع اإجنازه مع نهاية عام 2018.  -

من خالل: االّت�صاالت  اأ�صواق  اإلى  جديدة  خدمات  اإدخال  	•

 2600 الرتّددي  النطاق  يف   )10+10( بعر�ص  واحدة  ترّددية  حزمة  ترخي�ص  اإتاحة   .1

م.هـ لكل �صركة من �صركات االّت�صاالت املتنقلة لتقدمي خدمات االّت�صاالت املتنقلة ملدة 

15عامًا.

اإتاحة املزيد من النطاقات الرتّددية: 800،  2100،  1800،  2300،  3500 م.هـ لتمكني   .2

عالية  بجودة  جديدة  خدمات  تقدمي  من  والثابتة  املتنقلة  االّت�صاالت  �صبكات  م�صغلي 

وتغطية وا�صعة.

اأ�صعار خدمات اجلملة املقدمة من قبل �صركات االت�صاالت يف ما  )9( منهجية )TSLRIC+( هي طريقة ت�صتخدم الحت�صاب 
بينهم،  تقوم على احت�صاب التكاليف التي يتم تكبدها من قبل ال�صركات ومن ثم احت�صاب الع�صر بعد االأخذ بعني االعتبار 

تكلفة راأ�ص املال الذي يتم احت�صابه با�صتخدام الو�صط املرجح
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متهيدًا  العامة  لال�صت�صارة  وطرحها  الوطنية  الرتقيم  خطة  من  املعدلة  الن�صخة  اإعداد   .3

الإقرارها. 

 )Internet of Things( )IoT( طرح الورقة اخل�صراء يف مو�صوع اإنرتنت االأ�صياء  .4

العامة  ومنط االت�صال اآلة – اآلة )Machine to Machine( )M2M( لال�صت�صارة 

للتحليل  وفقًا  الوثيقة  على  املنا�صبة  التعديالت  واإجراء  وحتليلها  حولها  الردود  وجمع 

هذه  لت�صغيل  املنا�صب  التنظيمي  االإطار  الإعداد  متهيدًا  وذلك  الردود،  على  مت  الذي 

اخلدمات واإدخال االأجهزة اخلا�صة بها.

االإيرادات  املتنقلة على كل من  �صركات االّت�صاالت  املفرو�صة على  ال�صرائب  اأثر  درا�صة  	•
ويجري  االأردين.  االقت�صاد  على  الكلي  االأثر  اإلى  باالإ�صافة  وامل�صغلني  للخزينة  املتاأتية 

العمل حاليًا على تقييم نتائج الدرا�صة متهيدًا التخاذ القرار املنا�صب.

مل�صغلي  املمنوحة  العامة  الرتّددات  �صريان رخ�ص  اإمكانية متديد مدة  درا�صة  العمل على  	•
خدمات االّت�صاالت املتنقلة اإلى اأكرث من 15 عامًا،  مغ االأخذ يف االعتبار اأف�صل املمار�صات 

الدولية واالآثار املرتتبة على االأطراف املعنية جميعها.

تب�صيط االإجراءات،  وتوفري الوقت واجلهد على امل�صتفيدين جميعهم من خدمات الهيئة،   	•
من خالل ما يلي:

اإن�صاء مكتب دائم لهيئة تنظيم قطاع االّت�صاالت يف مركز جمرك العقبة لغايات الت�صهيل   .1

على املواطنني وامل�صتثمرين يف اإجناز معامالتهم.

املدين  الطريان  االّت�صاالت وهيئة تنظيم  تعاون بني هيئة تنظيم قطاع  اتفاقية  اإبرام   .2

لغايات زيادة التن�صيق وتب�صيط اآلية منح رخ�ص الرتّددات اخلا�صة باملحطات الراديوية 

للطائرات.

باالأجهزة  اخلا�صة  واملوافقات  الرتّددات  ترخي�ص  لتعرفة  الدورية  املراجعة  اإجراء   .3

الراديوية،  وح�صر متطلبات الرتخي�ص يف حدودها الدنيا. 

يف ما يتعلق بتعزيز النفاذ لالإنرتنت )البند 3-3(:

لغايات تعزيز النفاذ لالإنرتنت وتوفري خدمات االإنرتنت باأ�صعار مقتدر عليها للم�صتخدمني  	•
كافة،   اململكة  مناطق  يف  النطاق،   عري�ص  النفاذ  خ�صو�صًا  انت�صارها،   وزيادة  كافة،  

وخ�صو�صًا املناطق الريفية،  فقد عملت الهيئة على ما يلي:
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 Unbundled Local( اإقرار العر�ص املرجعي اخلا�ص بخدمة جتزئة الدارة املحلية  -

تقدمي  من  القطاع  يف  جميعها  والعاملة  املرخ�صة  ال�صركات  مّيكن  والذي    ،)Loop
خدمات االإنرتنت با�صتخدام البنية التحتية اململوكة ل�صركة االّت�صاالت االأردنية.

العالجية  االأحكام  لتطبيق  املهيمنة  لها  املرخ�ص  لل�صركات  امل�صتمرة  الهيئة  متابعة   -

�صوق  يف  الهيمنة  مظاهر  من  واحلد  الفّعالة  املناف�صة  ت�صمن  التي  امل�صبقة  التنظيمية 

االإنرتنت.

املوافقة على العرو�ص التجارية املقدمة من ال�صركات املزودة لالإنرتنت التي تتميز باأ�صعار   -

معتدلة خم�ص�صة للمحافظات ذات ن�صب انت�صار متدنية.

امل�صاركة �صمن اأعمال اللجنة امل�صكلة لدرا�صة اإ�صدار ت�صريع ينّظم مو�صوع حق الطريق،    -

التحتية  البنى  ا�صتخدام  تنظيم  �صاأنها  من  مبواد  القانون  م�صودة  ت�صمني  على  واحلر�ص 

ومتكينها ب�صرف النظر عن الطرف املالك لها �صواء كان جهة حكومية اأو خا�صة،  مبا ي�صهم 

بزيادة ن�صبة انت�صار االإنرتنت.

اخلدمة  تقدم  التي  املحلية  االإنرتنت  خدمات  اأ�صواق  يف  املناف�صة  ت�صجيع  يف  اال�صتمرار   -

من  التي  وال�صوقية  التنظيمية  االإجراءات  من  جمموعة  خالل  من  املختلفة  بتقنياتها 

اخليارات  من  العديد  و�صمن  عليها  مقتدر  وباأ�صعار  موثوقة  خدمات  تقدمي  �صمان  �صاأنها 

املتاحة.

يف ما يتعلق بتعزيز كفاءة ا�صتخدام طْيف الرتّددات الراديوي )البند 4-3(

الراديو  للوائح  وفقًا  الرتّددات  لتوزيع  الوطني  اجلدول  من  املحدثة  امل�صّودة  اإعداد   -

وخمرجات املوؤمتر العاملي لالت�صاالت الراديوية )WRC-15( متهيدًا الإقرارها بح�صب 

االأ�صول.

اال�صتمرار يف حتديث ال�صيا�صات املتعلقة با�صتخدام وتخطيط الرتّددات ب�صكل م�صتمر مع   -

االأخذ بعني االعتبار التغريات يف ظروف ال�صوق والتطورات التكنولوجية واملدخالت التي 

ُيقّدمها اأ�صحاب العالقة من القطاعني العام واخلا�ص.

العاملة  الراديوية  واملواقع  بالو�صالت  اخلا�صة  البيانات  حتديث  متابعة  يف  اال�صتمرار   -

لدى ال�صركات املقدمة خلدمات االّت�صاالت العامة واإ�صافتها على قواعد البيانات اخلا�صة 

بالهيئة.

باحلزم  الثابت  الال�صلكي  النفاذ  خلدمات  امليدانية  امل�صوحات  اإجراء  يف  اال�صتمرار   -

مبا�صرة  اإجراءات  واتخاذ  التداخل  �صكاوى  اإلى  واال�صتجابة    ،)FBWA( العري�صة 
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ومنا�صبة الإزالة اال�صتخدام غري القانوين للطْيف الرتّددي وت�صويب االأو�صاع املخالفة من 

قبل املرخ�صني.

ت�صكيل فريق فني بالتعاون مع القوات امل�صلحة– اجلي�ص العربي لو�صع اتفاقية لتنظيم   -

للرتّددات عن  املدين  اال�صتخدام  ي�صمل ف�صل  اململكة،  مبا  الرتّددي يف  الطْيف  ا�صتخدام 

اال�صتخدام الع�صكري.

طْيف  ا�صتخدام  وتنظيم  ملراقبة  واملتخ�ص�صة  احلديثة  الفنية  باالأنظمة  الهيئة  رفد   -

الرتّددات الراديوية بالطريقة املثلى،  كما هو متبع ودارج لدى الدول املتقدمة،  وب�صكل 

ي�صهم يف ت�صجيع املناف�صة واإدخال خدمات جديدة،  منها:

املتخ�ص�ص يف اإدارة �صوؤون موارد الطْيف الرتّددي النادرة،  حيث �صيعمل  الهند�صي  النظام  	•
النظام على:

ا�صتخدام  برتخي�ص  املتعلقة  جميعها  والطلبات  اخلدمات  لتقدمي  رقمية  ة  من�صّ توفري   -

.)Online Application( موارد الطْيف الرتّددي ب�صكل اإلكرتوين وعرب االإنرتنت

حمطات  باأنواع  اخلا�صة  الراديوية  للتغطية  الهند�صية  واملحاكاة  التحاليل  اإجراء   -

االّت�صاالت املختلفة وعلى امل�صاحة اجلغرافية اخلا�صة باململكة بكاملها.

.)E-payment( اإتاحة املجال م�صتقباًل للهيئة للربط مع بوابة الدفع االإلكرتوين  -

خدمات ا�صت�صارية خا�صة بت�صجيل مدارات �صاتلية جديدة لدى االحتاد الدويل  	�صراء  	•
�صاتلية  اأقمار  منظومة  اإطالق  من  م�صتقباًل  اململكة  متكني  بهدف   )ITU( لالت�صاالت 

متطورة تعنى بتوفري �صتى اأنواع خدمات االّت�صاالت ال�صاتلية الثابتة واملتنقلة،  اإ�صافة 

ال�صوتي  االإذاعي  البث  ملحطات  وبّثه  الرقمي  املحتوى  بنقل  املتعلقة  اخلدمات  تلك  اإلى 

والتلفزيوين املرئي. 

زيادة متكني العاملني يف اإدارة الطْيف الرتّددي من خالل برامج بناء القدرات املتخ�ص�صة  	•
املحاكاة  اأنظمة  يف  دورات  اإلى  باالإ�صافة  واإدامته،   وا�صتخداماته  الرتّددي  الطْيف  يف 

الهند�صية اخلا�صة بالطْيف الرتّددي،  وبالتعاون مع ال�صركات العاملية الكربى.

ثانيًا: قطاع تكنولوجيا املعلومات

يف ما يتعلق باأهمية قطاع تكنولوجيا املعلومات و�صرورة اإيجاد بيئة ت�صريعية وتنظيمية من 

�صاأنها تنمية التجارة االإلكرتونية وحتفيزها:
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�صدر كل من قانون املعامالت االإلكرتونية رقم )15( ل�صنة 2015،  ونظام ترخي�ص واعتماد   -

جهات التوثيق االإلكرتوين رقم )11( ل�صنة 2014.

وتنظيم  واعتمادها  االإلكرتوين  التوثيق  جهات  لرتخي�ص  الالزم  التنظيمي  االإطار  اأُقّر   -

التي  التعليمات  مبوجب  وحتفيزها  االإلكرتونية  التجارة  تنمية  �صاأنها  من  التي  اأعمالها 

اأقرتها هيئة تنظيم قطاع االّت�صاالت واملتمثلة بالتعليمات التالية:

تعليمات منح الرخ�صة اأو االعتماد جلهات التوثيق االإلكرتوين.  -

تعليمات اإلغاء اأو اإيقاف العمل بالرخ�صة اأو االعتماد املمنوح جلهات التوثيق االإلكرتوين.  -

تعليمات التدقيق على اأعمال جهات التوثيق االإلكرتوين.  -

تعليمات مراقبة اأعمال جهات التوثيق االإلكرتوين.  -

تعليمات تنظيم اأعمال جهات التوثيق االإلكرتوين املخّولة قانونيًا.  -

عدد من احلوافز لت�صجيع قطاع تكنولوجيا املعلومات)10(،  مثل: على  العمل  مت  كما  	•

والر�صوم اجلمركية عند  املبيعات  من �صريبة  املعلومات  تكنولوجيا  اأن�صطة قطاع  اإعفاء   -

�صراء ال�صلع اأو اخلدمات من داخل اململكة اأو اال�صترياد من اخلارج.

اإعفاء اأن�صطة القطاع من �صريبة املبيعات عند بيع اخلدمات.  -

تخفي�ص �صريبة الدخل املفرو�صة على دخل اأن�صطة تكنولوجيا املعلومات اإلى 5% بداًل   -

من %20.

املعلومات من �صريبة الدخل ملدة ع�صر �صنوات ومنذ  اإعفاء �صادرات خدمات تكنولوجيا   -

عام 2015.

التجارية  البنوك  من  املي�صرة  القرو�ص  مظلة  حتت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  �صمول   -

وب�صعر فائدة ال يزيد على %5.

اإلغاء �شرط وجود حد اأدنى لال�شتثمارات غري االأردنية،  وعدم تقييد اال�شتثمار يف القطاع   -

)بدل 50 األف دينار كحد اأدنى(.

املركزي  البنك  مع  املوقعة  التفاهم  ملذكرة  املعدلة  التفاهم  مذكرة  م�صودة  مراجعة  	•

)10( بح�صب ما هو من�صور على املوقع االإلكرتوين لوزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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على  واالإ�صراف  الرقابة  عمليات  خالل  طرف  كل  اأدوار  تفا�صيل  تت�صمن  بحيث  2014؛ 

مرخ�صيه �صواء م�صغلي �صبكات االّت�صاالت املتنقلة،  اأو مقدمي خدمات الدفع االإلكرتوين،  

كل بح�صب الت�صريعات التي حتكم عمله. 

املخالف  املحتوى  اإزالة  على  وامل�صموع  املرئي  االإعالم  هيئة  مع  وبالتعاون  الهيئة  عملت  	•
حال  عنها  مبا�صرة  احلجب  رفع  بحجبها/اأو  �صواء  املرخ�صة(  غري  االإخبارية  )املواقع 

 1998 ل�صنة   )8( رقم  والن�صر  املطبوعات  قانون  اأحكام  مبوجب  وذلك  ترخي�صها،  

وتعديالته.

اجلهات  على  وُعّممت    ،2014 عام  خالل  لالإنرتنت  االآمن  اال�صتخدام  اإر�صادات  �صدرت  	•
املخت�صة لتوفري امل�صورة للم�صتخدمني حول اال�صتخدام االآمن لالإنرتنت وحماية االأطفال. 

يف ما يتعلق باعتمادية ال�صبكات واملحافظة على اأمن تكنولوجيا املعلومات ومنع اال�صتخدام   

غري ال�صرعي ل�صبكات االّت�صاالت »�صرقة ال�صبكات«،  فقد اأُجنزما يلي:

 )SIM Boxes( وال�صبكات  االأجهزة  موقع  وحتديد  بالك�صف  الهيئة  عمل  ا�صتمرار   -

�صبكات  على   )Fraud( م�صروعة  غري  بطرق  الدولية  املكاملات  اإنهاء  يف  ت�صتخدم  التي 

ال�صماح بتمرير  املرخ�صة،  وذلك حماية الأمن االّت�صاالت،  وعدم  االّت�صاالت اخلليوية 

مكاملات بطرق غري م�صروعة من جهات غري معلومة وغري موثقة ومعروفة واإليها،  واإيداع 

اجلهات املخالفة للق�صاء.

اإعداد م�صودة التعليمات املقرتحة بخ�صو�ص اإدامة خدمات �صبكات االّت�صاالت العامة يف   -

حاالت الطوارئ والكوارث،  واإعداد ا�صتبيان يهدف اإلى درا�صة مدى كفاية ومالءمة اأمن 

اأنظمة االّت�صاالت يف اململكة وتنوعها وقدرتها العامة،  وذلك ل�صمان ا�صتمرارية اخلدمة 

يف البنية التحتية احليوية.

احلقول  عن  املنبعثة  االإ�صعاعات  اآثار  من  واحلد  البيئة  بحماية  يتعلق  ما  يف   

الكهرومغناطي�صية على ال�صحة وال�صالمة العامة،  فقد اأُجنزما يلي:

القدرة  كثافة  قيم  لقيا�ص  متخ�ص�صة  ومركبات  حديثة  واأجهزة  اأنظمة  �صراء   -

من  التاأكد  لغايات  وا�صتخدامها  الراديوية،   املحطات  من  ال�صادرة  الكهرومغناطي�صية 

للحقول  التعر�ص  اآثار  حتديد  تعليمات  وفق  بها  امل�صموح  القيم  �صمن  تقع  القيم  هذه  اأن 

الكهرومغناطي�صية على ال�صحة وال�صالمة العامة.

امل�صاركة مع اجلهات املعنية يف اإتالف اأجهزة االّت�صاالت الراديوية بعد انتهاء ترخي�ص   -

ا�صتخداماتها.
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اال�صتمرار يف القيام باجلوالت امليدانية الدورية على املواقع الراديوية ومعاجلة ال�صكاوى   -

الواردة من املواطنني. 

اخلال�صة
االّت�صاالت  لقطاع  العامة  ال�صيا�صة  لبنود  �صامل  تنفيذ  اأعاله  االإجنازات  حتليل  من  يظهر 

بع�ص  تنفيذ  عدم  ُلوحظ  اأنه  اإال  عدة،   م�صتويات  على   2012 لعام  املعلومات  وتكنولوجيا 

توجيهات احلكومة الواردة بهذه ال�صيا�صة،  ومن اأمثلة ذلك:

عدم حتقيق املناف�صة الفّعالة يف القطاعات،  والتي واجهت العديد من املعيقات والتحديات،    -

اأهّمها قدرة الهيئة على اإنفاذ قرارتها التنظيمية الهادفة اإلى حتقيق املناف�صة الفّعالة.

التنظيمية  قدراتها  وتعزيز  الهيئة  ا�صتقاللية  ل�صمان  االّت�صاالت  قانون  ُيراجع  مل    -

ومعاجلة االأمور املتعلقة باالندماج بني االّت�صاالت واالإعالم املرئي وامل�صموع واالزدواجية 

يف ق�صايا املناف�صة.

مل ُتراجع اأحكام اتفاقيات الرتخي�ص بحيث ُتعالج االأمور املتعلقة باإنفاذ قرارات الهيئة،    -

باالإ�صافة اإلى اأنه مل ُتعالج ال�صبل الالزمة لت�صريع النظر يف الق�صايا التي تخ�ص القطاع،  

والتي منها اإن�صاء غرف ق�صائية خمت�صة بالقطاع.

التعليمات  ت�صمل  مل  اإنها  كما  بزمن،   م�صبوطة  وغري  طويلة  التعليمات  مراجعة  دورية   -

اإذا دعت احلاجة،   التنظيم  العمل مببداأ االإحجام عن  اأنه مل يتم  اإلى  كافة،  باالإ�صافة 

ومل تتم مراجعة تعليمات ف�ص املنازعات لت�صريع ف�ص املنازعات.

ال تقوم ال�صركات املزودة للخدمات وباالأخ�ص االإنرتنت بن�صر اأماكن التغطية ب�صكل �صامل،    -

ما يوؤثر على قدرة امل�صتهلك يف اتخاذ قرارات واعية ب�صاأن اخلدمات. 

مل يتم تطبيق كامل للك�صب الرقمي )Digital Dividend( واإدارة الطْيف الرتّددي   -

تعليمات  وتبني  اخلليوية  االأرقام  نقل  قابلية  تطبيق  عدم  اإلى  باالإ�صافة  عنه،   الناجت 

خم�ص�صة حلماية امل�صتفيدين من خدمات االّت�صاالت.

اأي  ُتّتخذ  مل  فاإنه  الطريق،   حق  مثل  النادرة  املوارد  ا�صتخدام  اأهمية  من  الرغم  على   -

اإجراءات فعالة ملعاجلة عدم التن�صيق بني اجلهات املانحة حلق الطريق،  ومل ُي�صدر االإطار 

القانوين لتنظيم م�صائل النفاذ واال�صتخدام )مبا يف ذلك امل�صرتك( والبدالت التي تدفع 

ال�صتخدام حقوق الطريق،  علمًا اأنه قد اأُعّدت م�صّودة م�صروع قانون منذ عام 2016. 

القطاعني  بني  ال�صراكة  وتفعيل  احلكومية  التحية  البنية  لتو�صيع  اإجراءات  ُتّتخذ  مل   -
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العام واخلا�ص. 

البيانات،   نقل  تكلفة  لتقليل   )IXPs( واإقليمية  حملية  اإنرتنت  تبادل  مراكز  ُتن�صاأ  مل   -

 .)latency( وتقليل التاأخر الزمني

 .)Content Advisory Board( مل ُيفّعل املجل�ص اال�صت�صاري للمحتوى  -

تاأخر اإقرار قانون املعامالت االإلكرتونية،  و�صدور نظام ترخي�ص واعتماد جهات التوثيق   -

ب�صكل م�صبق لعملية مراجعة القانون واال�صطرار ملراجعة النظام جمددًا،  وبذلك تاأخري 

اإقرار الت�صريعات املمكنة للتجارة االإلكرتونية. 

 خ. االإ�صرتاتيجية الوطنية الأمن املعلومات وحمايتها )2012( 
)National Information Assurance and Cyber Security Srategy(

 

م�صمون االإ�صرتاتيجية
املعلومات  وتكنولوجيا  االّت�صاالت  قطاع  يف  للحكومة  العامة  ال�صيا�صة  متطلبات  اإلى  اإ�صارة 

املعلومات وحمايتها،  حيث  الوطنية الأمن  ُو�صعت االإ�صرتاتيجية  2012،  فقد  لعام  والربيد 

اأ�صا�ص ومتكني اجلهات املعنية جميعها لتاأمني �صبكات  كانت الغاية الرئي�صية منها هي توفري 

احلا�صوب التي ميلكونها اأو يقومون بت�صغيلها،  اأو مراقبتها،  اأو التفاعل معها بفعالية اأكرب. كما 

هدفت االإ�صرتاتيجية اإلى حتقيق ما يلي:

معلوماتهم  حماية  و�صمان  االأردنيني  وحماية  للمملكة  ال�صرباين  االأمن  جهود  تعزيز   .1

ال�صخ�صية،  اإ�صافة اإلى حتقيق التعاون بني اجلهات جميعها )املوؤ�ص�صات احلكومية،  القوات 

امل�صلحة،  االأمن العام،  الدفاع املدين،  املخابرات العامة،  القطاع اخلا�ص،  املجتمع املدين،  

واملواطنون(.

اأو ت�صغل البنية  اأو متلك  2. العمل والتعاون-وب�صكل وثيق-مع االأطراف جميعها التي تدير 

.)Critical National Infrastructure( التحتية الوطنية احلرجة

ال�صرباين«  واالأمن  الوطنية  املعلومات  �صمان  »وكالة  تدعى  حمددة  جهة  3.تاأ�صي�ص 

National Information Assurance and Security Agency((

NIACSA(( بحيث ت�صكل نقطة مرجعية واحدة للم�صائل والق�صايا كافة التي تتعلق 
باالأمن ال�صرباين يف اململكة.

وت�صمل امل�صائل والق�صايا التي تتعلق باالأمن ال�صرباين يف اململكة ما يلي:
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متثل الوكالة جهة تنظيمية وا�صت�صارية للدولة االأردنية بفئاتها كافة يف ما يخ�ص م�صائل   -

االأمن ال�صرباين.

قيادة اجلهود وامل�صاريع كافة ذات العالقة باالأمن ال�صرباين التي تنفذها احلكومة.  -

اإدارة برنامج حماية البنية التحتية الوطنية احلرجة.  -

اإدارة برنامج »اإدارة املخاطر« على ال�صعيد الوطني.  -

حتديد معايري االأمن الوطني ال�صرباين.  -

مراجعة نظم املعلومات احلكومية واإجراءاتها التف�صيلية جميعها ل�صمان االمتثال ملعايري   -

االأمن الوطني ال�صرباين.

واملوظفني  احلكومية  للجهات  املنا�صبة  التوعية  وبرامج  التدريبية  الدورات  توفري   -

مل�صاعدتهم على االمتثال ملعايري االأمن الوطني ال�صرباين.

ما مت حتقيقه
ا�صتكمال برنامج تقييم خماطر ال�صبكات احلرجة ا�صتنادًا اإلى املعايري املعرتف بها دوليًا   -

من اأجل تقدمي حت�صينات اأمنية وقائية عليها.

اخلا�صة  وال�صيا�صات  املعايري  من  جمموعة  لتحديد  املخاطر  تقييم  نتائج  من  اال�صتفادة   -

باأمن املعلومات الالزمة بغية حت�صينها.

اإن�صاء فرق حمددة لال�صتجابة حلاالت الطوارئ احلا�صوبية )CERTs( لتقدمي مراقبة   -

م�صتمرة لل�صبكة والتهديدات والقدرة على اال�صتجابة للحوادث.

ما يجري االآن العمل عليه هو اإعداد م�صودة جديدة لالإ�صرتاتيجية لعام 2018،  وهي ما   -

زالت طور املراجعة.
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ل غرو اأن الأردن من اأفقر دول العامل مائيًا، اإذ يتبخر زهاء 80% من الهطول املطري )معدله 

 %10 بحوايل  منه  الرتبة  وحتتفظ  جتنى،  فائدة  دون  مكعب(  مرت  مليون   8600 ال�سنوي 

وتن�ساب   .)%7.7( ال�سطحية  واملياه   )%2.3( اجلوفية  املياه  الباقي  ويغذي  فيها،  كرطوبة 

75 مليون مرت مكعب يف ال�سنة،  اإلى البالد كمية من املياه اجلوفية قادمة من �سوريا مبعدل 

التنمية  يف  اأ�سا�سي  كعن�سر  املاء  لأهمية  ونظرًا  الريموك.  نهر  يف  معظمها  �سطحية  ومياه 

وزارة  تقوم  الوطني،  الأمن  �سعيد  وعلى  والبيئية  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية 

املياه والري بدورها الفاعل يف اإدارة قطاع املياه، وتوفري املياه للقطاعات املختلفة )الغرا�ض 

املائي  التزويد  املحافظة على معدلت  وال�سياحة(، من خالل  وال�سناعة  والزراعة  البلدية 

املنا�سبة للمواطنني ولال�ستخدامات الأخرى، وتعزيز تغطية خدمات ال�سرف ال�سحي بالرغم 

من تزايد الطلب على املياه وعلى خدمات ال�سرف ال�سحي، وتزايد التحديات الأخرى التي 

تواجه قطاع املياه الأردين.

من  العديد  هنالك  للمواطنني،  املقدمة  ال�سحي  وال�سرف  املياه  خدمات  م�ستوى  ولتح�سني 

الظروف  ب�سبب  الق�سرية  الهجرات  عن  الناجتة  وخا�سة  ال�سكان  عدد  فزيادة  التحديات؛ 

ويتفاقم  منها،  واملتاح  املياه  على  الطلب  بني  ما  الفجوة  و�ّسعت  املحيطة  الدول  يف  ال�سيا�سية 

والقطاعات  املواطنني  حلاجة  اأ�ساًل  تكفي  ل  التي  املتجددة  املياه  حمدودية  نتيجة  الأمر 

القت�سادية املختلفة من املياه. وزاد يف تعميق التحديات، التمدد دون تخطيط بعيد املدى 

للنمو العمراين، ما قّل�ض ال�ستفادة الزراعية من رطوبة الرتبة والزيادة الطبيعية يف النمو 

القت�سادي.

اأدى  ما  عليها،  الطلب  مراكز  عن  املياه  م�سادر  ببعد  للمملكة  اجلغرافية  الطبيعة  وتتميز 

واإلى  و�سيانتها،  التزويد  اأنظمة  ت�سغيل  تكلفة  ذلك  يف  مبا  باملياه  التزود  تكلفة  ارتفاع  اإلى 

اإلى  ال�ستثمار املكثف يف البنية التحتية. ونتيجة لرتفاع التكلفة هذه، ا�سطرت احلكومة 

اإنفاقه  للمياه وال�سرف ال�سحي، وما زال الدعم م�ستورًا. ولقد جتاوز ما مت  امل�ستهلكني  دعم 

يف قطاع املياه خالل ال�سنوات الع�سر الأخرية حوايل ثالثة مليارات دينار. وي�ساف اإلى هذا 

الناجمة عن  الدعم من اخلزينة، ما قدمته بع�ض اجلهات الأجنبية من دعم لالحتياجات 

اللجوء ال�سوري، حيث تبذل احلكومة اجلهود املمكنة كّلها ملواجهة ما ميثله ذلك من حتديات 

بالتن�سيق مع املنظمات الدولية املخت�سة بخدمات املياه وال�سرف ال�سحي.

تقدمي
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الوضع املايئ الحايل

يعاين الأردن من �سح مائي منذ اأوائل ال�ستينات من القرن املا�سي، وتزايد ال�سح لي�سبح مزمنًا، 

تناهز  حيث  التزويد،  على  املوارد  وقدرة  املياه  على  الطلب  ميزان  يف  بعجز  ال�سح  ويرتجم 

100 مرت مكعب للفرد يف ال�سنة لال�ستعمالت جميعها، وهي  ح�سة الفرد من املياه يف الأردن 

اأقل من 20% من م�ستوى الفقر املائي العاملي املحدد بحوايل 500 مرت مكعب للفرد، وهذا يعود 

اإلى الزيادة امل�سطرة يف عدد ال�سكان الذي و�سل اإلى حوايل 10 ماليني ن�سمة يف عام 2017 يف 

ظل ا�ستمرار نق�سان م�سادر املياه.

فقد بلغت م�سادر املياه العذبة املتجددة املتاحة يف الأردن، والتي تعتمد على مياه الأمطار، 

560 مليون مرت مكعب يف عام 2016، يف حني بلغ الطلب على املياه 1400 مليون مرت مكعب يف 

العام نف�سه، لكن املتاح منها كان 1040 مليون مرت مكعب لال�ستخدامات جميعها، منها حوايل 

�ض 43.5% من  200 مليون مرت مكعب على �سكل �سخ جائر من م�سادر املياه اجلوفية. وقد ُخ�سّ

م�سادر املياه امل�ستخدمة لالأغرا�ض البلدية ومياه ال�سرب، اأي 452 مليون مرت مكعب، يف حني 

53% من املياه امل�ستخدمة، وح�سة  اأو ما ن�سبته  554 مليون مرت مكعب  كانت ح�سة الزراعة 

ال�سناعة 32 مليون مرت مكعب، اأو ما ن�سبته 3% من املياه امل�ستخدمة.

ت�سهم املياه ال�سطحية بحوايل 27% من اإجمايل التزويد املائي يف الأردن، وبلغت م�سادر املياه 

املياه اجلوفية بحوايل  2016، يف حني ت�سهم  288 مليون مرت مكعب يف عام  املتوّفرة حوايل 

59% من اإجمايل تزويد املياه من اأحوا�ض املياه اجلوفية الرئي�سية الثني ع�سر، منها �ستة 

زيادة  وتعد  القدرات.  باأقل  ي�ستغاّلن  واثنان  بالكامل،  م�ستغلة  واأربعة  م�ستنزفة،  اأحوا�ض 

اجلدول  يف  مبني  هو  وكما  عالية.  تكلفة  ذات  الوطنية  الحتياجات  لتلبية  املياه  ا�ستخراج 

رقم )1(، ت�سهم املياه اجلوفية غري املتجددة بحوايل 149 مليون مرت مكعب، واملياه املعاجلة 

البلدية  الحتياجات  لتلبية  الأردن  يف  املياه  تزويد  يف  مكعب،  مرت  مليون   136 بحوايل 

والزراعية وال�سناعية. 
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اجلدول رقم )1(
ا�ستخدامات املياه )مليون مرت مكعب( يف اململكة لعام 2016

الن�سبة املجموع 
مياه عادية 

معاجلة
مياه جوفية 
غري متجددة

مياه جوفية 
متجددة

مياه �سطحية القطاع

%53.34 554.64 134.2 26.7 231.74 162
الزراعة 

)حكومي+خا�ض(

%43.54 452.75 0 118 211 123.75
ال�سرب 

)حكومي+خا�ض(

%3.12 32.47 2.1 4.37 23 3 ال�سناعة

 1039.86 136.3 149.07 465.74 288.75 املجموع

  %13.11 %14.34 %44.79 %27.77 الن�سبة

امل�سدر: وزارة املياه والري، املوازنة املائية، 2016.

ما  ال�سكان، ومع ذلك  94% من  اأكرث من  اإلى  الأردن  البلدية يف  للمياه  و�سل م�ستوى اخلدمة 

التي تزود  املياه  اأن كمية  الرغم من  املثالية والفاعلية. وعلى  التزويد بعيدًا عن  زال نظام 

ال�ستخدامات البلدية من خالل �سبكات املياه، كانت 450 مليون مرت مكعب يف عام 2016، اإّل 

واأن   ،%51 اإلى  ي�سل  املزودة،  ال�سرب  كميات  يف  الفاقد  معدل  اأن  حيث  بالتقطع،  تت�سم  اأنها 

بالن�سبة  اأما  اليوم.  لكل فرد يف  لرتًا   61 بلغت  املواطن  اإلى  التي ت�سل  املفوترة  املياه  كميات 

لتغطية خدمات ال�سرف ال�سحي، فهي ت�سري لتواكب تغطية املياه املنزلية. وعلى الرغم من 

اأن 63% من ال�سكان مربوطة منازلهم على �سبكة ال�سرف ال�سحي، فاإن ن�سبة خدمات ال�سرف 

ال�سحي الآمن تتجاوز 93%، حيث اأن ثلث ال�سكان ي�ستخدم �سيارات ال�سرف ال�سحي واحلفر 

ال�سحي  ال�سرف  مياه  معظم  ا�ستخدام  ُيعيد  الأردن  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  المت�سا�سية. 

ال�سحي  ال�سرف  مياه  كميات  ارتفعت  وقد  رئي�سي.  ب�سكل  الزراعية  لالأغرا�ض  املعاجلة 

املياه  من  مكعب  مرت  مليون   147 اأ�سل  من   ،2015 عام  مكعب  مرت  مليون   133 من  امل�ستخدمة 

املعاجلة، اإلى حوايل 136 مليون مرت مكعب، من اأ�سل 151 مليون مرت مكعب معاجلة عام 2016.

أوالً: اإلسرتاتيجيات واألهداف 

اأ- الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه وال�سيا�سات املائية
بداأت وزارة املياه والري باإعداد خططها الإ�سرتاتيجية و�سيا�ساتها املائية يف عام 1998/1997، 

حيث هدفت اإ�سرتاتيجية املياه يف الأردن، والتي اأقرها جمل�ض الوزراء للمرة الأولى يف ني�سان 

1997 اإلى حت�سني اإدارة م�سادر املياه )املياه اجلوفية واملياه ال�سطحية(، وتفعيل مفاهيم اإدارة 

مرافق املياه على اأ�س�ض جتارية واقت�سادية، وزيادة كميات املياه املخ�س�سة لغايات الزراعة 

)مياه الري(، وحت�سني اإدارة مياه ال�سرف ال�سحي، بحيث يتم التعامل مع هذه املياه على اأنها 
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متثل م�سدرًا مائيًا )Not Be Managed as Waste( حمتماًل لغايات الزراعة املقّيدة 

الالحقة  الإ�سرتاتيجيات  َبنت  لقد  والعاملية.  املحلية  والأ�س�ض  املعايري  �سمن  معاجلتها  بعد 

على ما حتّقق يف هذه الإ�سرتاتيجية، ثم تبعها يف عام 2008 اإ�سرتاتيجية املاء من اأجل احلياة 

2008-2022 ، والتي متا�ست مع حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية. وقد حقق الأردن بع�ض 

الإجنازات يف تنفيذ اأهداف الألفية من حيث خدمات املياه وال�سرف ال�سحي، لكن مل تتحّقق 

الأهداف املو�سوعة جميعها.

ب- اإ�سرتاتيجية املاء من اأجل احلياة 2008-2022: املحاور والأهداف والنتائج
ت�سّكلت اإ�سرتاتيجية املاء من اأجل احلياة من �ستة حماور رئي�سية، هي: الطلب على املياه، التزود 

باملياه، الإ�سالح املوؤ�س�سي، مياه الري، مياه ال�سرف ال�سحي، وم�سادر املياه البديلة. وا�ستملت 

الإ�سرتاتيجية  هذه  حماور  يلي  ما  يف  ون�ستعر�ض  هدفًا.   43 جمموعه  ما  على  املحاور  هذه 

واأهدافها والإجراءات املتخذة على �سعيد كل هدف، وم�ستوى الإجنازات املتحققة.

املحور الأول: حمور الطلب على املياه بحلول عام 2022

يتاألف حمور الطلب على املياه من �ستة اأهداف، هي:

اأ- العمل على تقنني وتنظيم عملية الزراعة املروية يف املناطق املرتفعة وتفعيل الأنظمة 

اخلا�سة بذلك واإنفاذها

لقد ُعّدل نظام مراقبة املياه اجلوفية ليتالءم مع الهدف املن�سود، وهو تخفي�ض كميات املياه 

املخ�س�سة للزراعة يف املناطق املرتفعة، ومت اإطالق حملة اإحكام ال�سيطرة عام 2013 للحد 

الرثوة  وم�سادر ها حفاظًا على  املياه  �سبكات  املخالف والعتداءات على  من عمليات احلفر 

املائية.

 ،2013-2008 الهدف ب�سكل كامل، حيث كان حتقيقه خالل الفرتة  اأنه مل يتحّقق هذا  غري 

املوؤ�س�سات احلكومية جميعها ومنها الدوائر الأمنية، وتفعيل دور  اإلى تظافر جهود  بحاجة 

احلكام الإداريني يف تنفيذ اأحكام القانون بالن�سبة للمخالفات وال�سبوطات. ومع بداية عام 

2011 ازداد الو�سع �سوءًا، حيث مل ُتعّدل اأي قوانني واأنظمة خالل الفرتة امل�سار اإليها، لتقنني 

وتنظيم عملية الزراعة املروية، كما كان الو�سع اجليو�سيا�سي يف املنطقة �سببًا يف عدم تطبيق 

القوانني والأنظمة النافذة ب�سكل فّعال.
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ب- توعية املواطنني حول ندرة املياه املتوّفرة واأهمية املحافظة عليها وحماية امل�سادر املائية 

املحدودة

لقد حتّقق حوايل 20% من هذا الهدف، وذلك على النحو التايل: 

- تركيب قطع توفري املياه للحنفيات وروؤو�ض الدو�سات حلوايل 3450 بيتًا يف عمان و700 بيت 

يف اإربد و300 بيت يف العقبة.

توفري  قطع  وتركيب  خا�سة،  موؤ�س�سة  و50  حكومية  دائرة   25 حلوايل  مائي  تدقيق  عمل   -

املياه يف 67 دائرة حكومية.

الأزرق  بلديات  يف  حدائق  و�ست  احلكومية،  املدار�ض  يف  مائية  ندرة  حدائق  �ست  اإن�ساء   -

وتدريب  عال،  ودير  معان  وح�سينية  والكرك  ح�سن  بني  ومن�سية  وال�سريح  اجلنوبي 

املهند�سني الزراعيني يف البلديات على مبادئ حدائق الندرة املائية.

- تنظيم حمالت توعوية �سنوية ت�ستهدف طلبة املدار�ض واجلامعات وكليات املجتمع، واإن�ساء 

اأندية مائية يف معظم مدار�ض اململكة.

- طباعة ما يزيد على 500 األف مطبوعة من املن�سورات التوعوية �سنويًا. 

ت- اإدارة املوارد املائية والأخذ بعني النظر املخاطر املحتملة الناجمة عن تغرّي املناخ وتاأثريه 

على التوازن املائي

لقد مت اإعداد �سيا�سة بناء املنعة ملواجهة اأثر التغري املناخي على قطاع املياه يف عام 2016، 

الوقاية  اأولويات احللول وفقًا ملجموعة عوامل مناخية حمددة، وتطبيق خطوات  وحتديد 

للخطة  الأولية  امل�سّودة  من  النتهاء  ومت  وتقييمها.  النتائج  ومراقبة  املناخي،  التغرّي  من 

التنفيذية لهذه ال�سيا�سة يف عام 2017.

ث- العمل على توفري البدائل والأ�ساليب العملية الناجعة التي ُتقّلل الطلب على املياه لدى 

القطاعات كافة

الطلب  للتقليل من  ال�سحي  ال�سرف  املائي ومعاجلة مياه  الوزارة يف م�ساريع احل�ساد  تو�سعت 

على املياه العذبة، لكن الهدف مل يتحقق ب�سكل كامل نظرًا لعدم توّفر التمويل الالزم.
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داخل  املياه  على  الطلب  اإدارة  اإ�سرتاتيجية  مع  املو�سوعة  املياه  تعرفة  ان�سجام  حتقيق  ج- 

قطاع املياه وخارجه مبا يوؤدي اإلى دعم عملية اإدارة الطلب على املياه

لقد ُنّفذت جملة من الإجراءات والربامج على �سعيد هذا الهدف على النحو التايل:

رفع �سعر املرت املكعب من املياه يف جمال ال�سناعة للت�سجيع على اإعادة ال�ستخدام.  -

املائي  احل�ساد  على  املواطنني  لت�سجيع  ال�سرب  مياه  �سعيد  على  توعوية  برامج  تنفيذ   -

)جتميع مياه الأمطار( من خالل موؤ�س�سات يف قطاعات الرتبية وال�سياحة والأوقاف واملراأة 

داخل  املياه  مو�سوعات  مع  التعامل  يف  والتناف�ض  والإبداع  املبادرة  روح  وتعزيز  وغريها، 

ال�سحف  عرب  يومية  توعوية  نداءات  ون�سر  املحلي،  واملجتمع  املنازل  ويف  املوؤ�س�سات  هذه 

اأنه مل يتحّقق الهدف كاماًل لعدم تفعيل كود  اليومية والربامج الوثائقية املتلفزة. غري 

احل�ساد املائي يف البلديات واأمانة عمان الكربى. 

تعديل نظام مراقبة املياه اجلوفية يف املجال الزراعي، واحلث على ا�ستخدام التكنولوجيا   -

احلديثة يف الري )ا�ستهالك اأقل واإنتاج اأعلى(. 

لكن هذا الهدف مل يتحّقق كاماًل، اإذ مل ُيفّعل دور وزارة الزراعة، وبخا�سة يف عمل خريطة 

زراعية.

ح- تخفي�ض فاقد املياه الإداري والفني بحيث ي�سل اإلى 25% بحلول عام 2022

نّفذت وزارة املياه والري العديد من امل�ساريع الراأ�سمالية لتخفي�ض ن�سبة الفاقد الإداري والفني 

يف اململكة، اإل اأنه ارتفع اإلى 52% عام 2015 ب�سبب عدم احل�سول على التمويل املوّجه لإعادة 

تاأهيل �سبكات املياه وتو�سيعها ب�سبب اأزمة الالجئني ال�سوريني والتو�سع العمراين الع�سوائي، 

ف�ساًل عن اأن الو�سع اجليو�سيا�سي زاد الفاقد الإداري من املياه ب�سبب زيادة العتداءات على 

�سبكات املياه.

املحور الثاين: حمور التزود باملياه بحلول عام 2022

يت�سمن هذا املحور ت�سعة اأهداف، هي:

اأ- �سمان تزويد مناطق عمان واإربد والزرقاء والعقبة باملياه ب�سكل اآمن و�سحي وغري متقطع 

لقد باتت مناطق اململكة جميعها ُتزّود باملياه ب�سكل اآمن و�سحي، غري اأن تزويد عّمان واإربد 

والزرقاء يتم ب�سكل متقطع نظرًا لعدم وجود مياه كافية، وعدم توّفر البنية التحتية لذلك. 
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وتقوم الوزارة تبعًا للتمويل املتوّفر باإعادة تاأهيل خطوط املياه الرئي�سية وخطوط التوزيع 

جميعها. اأما العقبة، فيتم تزويدها باملياه ب�سكل م�ستمر وغري متقطع. وقد ُرفع التزّود املائي 

ب�سكل عام بعد تنفيذ م�سروع الدي�سي لكن ذلك مل يظهر على �سكل تغرّي يف ح�سة الفرد من 

املياه ب�سبب الزيادة غري املتوقعة يف عدد ال�سكان بعد قدوم الالجئني ال�سوريني.

ب- اأن ت�سبح املياه املحاّلة م�سدرًا اأ�سا�سيًا من م�سادر التزّود املائي

البحر  مياه  حتلية  م�ساريع  تاأخرت  حيث  للمياه،  حتلية  م�سروع  اأي  بتنفيذ  البدء  يتم  مل 

الأحمر ب�سبب عدم احل�سول على التمويل الالزم والو�سع اجليو�سيا�سي.

ت- اأن تكون م�سادر مياه ال�سرب حممية ومبناأى عن م�سادر التلوث

اإلى  املحمية  امل�سادر  ن�سبة  رفع  من  الوزارة  متكنت  وقد  الهدف،  هذا  لتحقيق  م�ستمر  العمل 

الهدف كاماًل لعدم توّفر  2025، لكن مل يتحّقق  100% يف عام  اإلى  املتوقع رفعها  35%، ومن 

التمويل الالزم.

ث- تخزين املياه ال�سطحية وا�ستخدامها ب�سكل فاعل

فقد ُرفعت كميات تخزين املياه ال�سطحية يف ال�سدود اإلى 330 مليون مرت مكعب، وُنّفذ عدد من 

م�ساريع ال�سدود للو�سول اإلى الكمية املقررة، منها م�سروع جر املياه من بحرية �سد املوجب اإلى 

الكرك.

ج- ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة واخلارجة من حمطات التنقية بفاعلية وبتكلفة 

معقولة

�سحي  �سرف  حمطات  اإن�ساء  م�ساريع  خالل  من  املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  كميات  ُرفعت 

الزراعة  يف  ال�ستخدام  اإعادة  ن�سب  على  واملحافظة  منها  القائم  تاأهيل  واإعادة  جديدة 

مياه  ا�ستخدام  اإعادة  م�سروع  منها  امل�ساريع،  من  العديد  ُنّفذ  وقد   ،%90 بحدود  وال�سناعة 

حمطة كفرجنة لزراعة مراٍع خ�سراء يف منطقة راجب، وم�سروع اإعادة ا�ستخدام مياه حمطة 

واملناطق  واحلدائق  الو�سطية  واجلزر  اجلولف  مالعب  وري  املقّيدة،  الزراعات  يف  العقبة 

اخل�سراء يف مدينة العقبة.



تقرير حالة البالد .. املياه

413

ح- �سيتم احل�سول على البيانات عن مدى توّفر موارد املياه عرب �سبكة مراقبة للقيا�ض عن 

بعد للحفاظ على ا�ستمرار تدفق املعلومات. و�ستوّفر تكنولوجيا املعلومات احلديثة اأ�سا�سًا 

�سليمًا لر�سد املوارد املائية واإدارتها يف الأردن. 

لقد مت اأمتتة �سبكة مراقبة القيا�ض مل�سادر املياه ورفع ن�سبة امل�سادر املحمية اإلى 35%. ويف 

هذا الإطار، مت اأمتتة 119 حمطة مع نهاية عام 2016، واأ�سبحت �سبكة ر�سد املياه اجلوفية 

ت�سم 321 م�سجلة اآلية لقيا�ض من�سوب املياه اجلوفية يف اآبار ممثلة لالأحوا�ض املائية اجلوفية 

معدة  اأجهزة  بوا�سطة  يدويًا  تقا�ض  مراقبة  بئرًا   67 اإلى  اإ�سافة  حو�سًا،   12 وعددها  كافة 

بالتعاون مع   2015 الوطني عام  املائي  املعلومات  باإعداد نظام  البدء  الغر�ض. كما مت  لذلك 

املتخذة،  الإجراءات  �سالمة  املعلومات مبا يخدم  ل�سمان توحيد  املعنية،  واملوؤ�س�سات  اجلهات 

وربط هذا النظام مع اجلهات ذات العالقة كافة. ومت النتهاء من ذلك يف �سهر اأيار 2018.

املياه  ا�ستخراج  يف  املطّبق  الآمن  احلد  مبداأ  تطبيق  ل�سمان  خا�سة  اإدارة  خطط  و�سع  خ- 

اجلوفية

امل�سادر  لتقييم  وتطبيقاتها  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  الريا�سية  النماذج  ا�سُتخدمت  لقد 

مع  وربطها  اجلوفية  املائية  للطبقات  الهيدروليكي  التنبوؤ  على  وقدرتها  احلالية  املائية 

التغريات املناخية والإجهادات الهيدروليكية وحتديد ال�ستخراج الآمن وال�ستعمال الأمثل 

للموارد املائية.

ولعله من ال�سعب الو�سول اإلى ال�ستخراج الآمن واملحافظة على كمية التزويد املائي للمواطن 

دون خيار التحلية يف ظل اللجوء ال�سوري والزيادة الكبرية يف النمو ال�سكاين.

د- ت�سمني مفهوم ا�ستخدام املياه الرمادية ومياه الأمطار يف كودات وتعليمات الأبنية

ُطّبق مفهوم ا�ستخدام املياه الرمادية يف عده اأماكن كاملوؤ�س�سات احلكومية والفنادق وامل�ساجد 

فيوجد  الأمطار،  ومياه  الرمادية  للمياه  الأبنية  وتعليمات  لكودات  بالن�سبة  اأما  الكبرية. 

كودات، وهي تقع �سمن م�سوؤولية البلديات واأمانة عّمان الكربى لكنها غري مفّعلة.

ذ- حماية حقوق الأردن املائية امل�سرتكة مع دول اجلوار

اإن هناك  هناك اتفاقية بني الأردن و�سوريا، لكن �سوريا غري ملتزمة ببنود التفاقية. كما 

اتفاقية مع ال�سعودية لإدارة املياه اجلوفية امل�سرتكة. وكذلك مع »اإ�سرائيل«.
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املحور الثالث: حمور الإ�سالح املوؤ�س�سي بحلول عام 2022

يت�سمن حمور الإ�سالح املوؤ�س�سي ت�سعة اأهداف، هي:

اأ- �سن قانون للمياه وو�سعه حيز التنفيذ.

يعمل قطاع املياه ب�سكل كفوؤ يف ظل ت�سريعات ناظمة تفي باحتياجاته مع بع�ض التعديالت 

يف  للمياه  قانون  ل�سن  حاجه  ول  والتحديات،  امل�ساكل  اأغلب  تغطي  وهي  عليها،  طراأت  التي 

املرحلة احلالية. 

وتنمية  املائية  للموارد  تخطيط  اإ�سرتاتيجيات  وو�سع  املائية  لل�سيا�سات  فّعال  تطوير  ب- 

القدرات

يف اإطار حتديث ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات، مت اإعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه 2016-

املتجددة  والطاقة  ال�سطحية  واملياه  اجلوفية  املياه  بق�سايا  متخ�س�سة  جل�سات  عقب   2025

وكفاءة الطاقة واإدارة الطلب على املياه واإعادة توزيعها وغريها من ال�سيا�سات، وُترجمت هذه 

ال�سيا�سات اإلى برنامج ا�ستثماري ي�سم جمموعة كبرية من امل�ساريع والربامج لغاية عام 2025 

مليون   530 حوايل  وبواقع  القادمة،  الع�سر  لل�سنوات  دينار  مليار   5.3 حوايل  تبلغ  بتكلفة 

دينار �سنويًا خلدمة م�ساريع جديدة مثل بناء ال�سدود وال�سبكات وخطوط املياه وحفر اآبار 

مياه وغريها، وكذلك يف جمال ال�سرف ال�سحي لعمل حمطات تنقية وخطوط �سرف �سحي 

جديدة، واأي�سًا يف جمال الري يف وادي الأردن، وجتديدها، واخلطوط الناقلة، وعمل �سدود 

جديدة تخدم املزارعني ومياه ال�سرب، وقد رافق هذه الإ�سرتاتيجية جمموعة من ال�سيا�سات 

الداعمة لها وخطط عمل لهذه ال�سيا�سات.

ت- ف�سل عمليات الت�سغيل والإنتاج عن عمليات التوزيع

ثالث  الوزارة  ا�ستحدثت  حيث  التوزيع،  عمليات  عن  والإنتاج  الت�سغيل  عمليات  ُف�سلت  فقد 

�سركة  وهي:  بالتجزئة،  التوزيع  عمليات  لتتولى  جتارية  اأ�س�ض  على  تعمل  للمياه  �سركات 

مياهنا، و�سركه مياه العقبة، و�سركة مياه الريموك.

ث- تفعيل اأعمال جمل�ض املياه بهدف اإتاحة الفر�سة للجهات املعنية للم�ساركة يف اإدارة املياه

اأعماله  يراأ�ض  والذي  املياه،  لقطاع  ال�ست�ساري  املجل�ُض   2012 الثاين  كانون  �سهر  يف  اأُ�س�ض 
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امللكية باملوافقة على نظام املجل�ض ال�ست�ساري  املياه والري، وذلك بعد �سدور الإرادة  وزير 

لل�سيا�سات املائية. لكن مل يعقد هذا املجل�ض �سوى اجتماع واحد فقط.

ج- تاأ�سي�ض هيئة لتنظيم قطاع املياه

مل ُتوؤ�ّس�ض هيئة لتنظيم قطاع املياه. ويتمثل توجه احلكومة بهذا اخل�سو�ض بعدم ا�ستحداث 

هيئات جديدة. وقد كان طلب اإن�ساء الهيئة ملحاولة تنظيم عمل �سركات توزيع املياه، اإ�سافة 

اإلى اأن القوانني والتعليمات الناظمة لعمل هذه ال�سركات كافية وميكن متابعتها من خالل هذه 

الت�سريعات.

ح- بناء اإدارة املياه على املبادئ القت�سادية مع مراعاة دعم احتياجات ذوي الدخل املتدين

�سمن  جتارية  اأ�س�ض  على  وتعمل  بالتجزئة،  التوزيع  مهمة  تتولى  �سركات  ثالث  تاأ�سي�ض  مت 

اأكرب عدد من م�ستهلكي املياه املنزلية من ذوي الدخل املتدين.  ثالث �سرائح تنا�سب وحتمي 

)هذه النتيجة حتقق اأكرث من هدف من اأهداف الإ�سرتاتيجية(.

خ- تدريب وتاهيل وتقنني اأعداد العاملني يف بيئة خالية من ت�سارب امل�سالح، وبيئة ن�سطة 

ت�ستجيب حلاجات القطاع املتغرية

ُنّفذ حوايل 85 برناجمًا تدريبيًا خالل عام 2015 �سملت 64 برناجمًا يف الأردن و21 برناجمًا 

من  ممولة  الربامج  هذه  معظم  م�ساركًا.   160 من  اأكرث  ُدّرب  الإطار،  هذا  ويف  الأردن،  خارج 

الوليات  ووكالة  اخلارجية(،  وزارة  املحا�سبة،  ديوان  املالية،  )وزارة  الأردنية  احلكومة 

.)GIZ( والوكالة الأملانية للتعاون الدويل ،)USAID( املتحدة لالإمناء الدويل

 

د- ماأ�س�سة اخلطة الوطنية ال�ساملة للمياه والتي متثل اأداة ملزمة يف الإدارة الإ�سرتاتيجية 

لقطاع املياه على النحو املن�سو�ض عليه يف قانون املياه والري

مل ُتفّعل هذه اخلطة لعدم تفعيل قانون املياه والري. 
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املحور الرابع: حمور مياه الري بحلول عام 2022

يت�سمن حمور مياه الري �ستة اأهداف، هي: 

اأ- زيادة املخ�س�سات املائية ال�سنوية لأغرا�ض الزراعة يف وادي الأردن اإلى 377 مليون مرت 

مكعب وتخفي�سها يف املناطق املرتفعة اإلى 184 مليون مرت مكعب يف عام 2022.

راوحت كميات مياه الري يف وادي الأردن مكانها، حيث كانت يف عام 2015 حوايل 160 مليون 

مرت مكعب، ومل ُترفع هذه الكميات ب�سبب زيادة الطلب على مياه ال�سرب يف املناطق املرتفعة 

اأنه مل يطراأ اأي تغيري على م�سادر املياه امل�سرتكة يف وادي  من م�سادر وادي الأردن، وب�سبب 

اإ�سافية  مياه  م�سادر  ال�سحي جللب  ال�سرف  م�ساريع  من  تنفيذ عدد  التاأخر يف  الأردن. ومت 

ب�سبب عدم توّفر التمويل الالزم.

ري  و�سائل  ا�ستخدام  فاعلية  وزيادة  الري،  مياه  لتوزيع  الرئي�سي  النظام  فاعلية  زيادة  ب- 

املزروعات املقننة.

19 جمعية  اأ�س�ست  اأناطت �سلطة وادي الأردن توزيع املياه بجمعيات م�ستخدمي املياه، حيث 

لت�سجيع املجتمع املحلي مب�ساركة القطاع اخلا�ض على اإدارة املوارد املائية. وُعّدل قانون �سلطة 

وادي الأردن ملاأ�س�سة عمل هذه اجلمعيات التي تغطي اأكرث من 80% من ال�ستهالك.

املالية  العوائد  اأعلى  التي تظهر  الن�ساطات  املعاجلة جميعها يف  العادمة  املياه  ا�ستخدام  ت- 

والجتماعية مبا يف ذلك ري املزروعات وال�ستخدامات الأخرى غري مياه ال�سرب.

يف  وخا�سة  اململكة،  يف  ال�سحي  ال�سرف  خطوط  على  جميعها  امل�سبوكة  امل�سانع  ت�ستخدم 

وتن�سيق  النباتات  ري  يف  املياه  هذه  وُت�ستخدم  للتربيد،  العادمة  املياه  الزرقاء،  حمافظه 

احلدائق بالإ�سافة للزراعات املقّيدة.

ث- حتديد جهة واحدة تكون مزودًا رئي�سيًا ملياه الري يف اململكة كلها، بينما يتم خ�سخ�سة 

عمليات التوزيع املجزاأ ملياه الري اأو اإ�سراك جمعيات املزارعني بهذه العمليات.

مت اإن�ساء جمعيات م�ستخدمي املياه يف وادي الأردن وت�سليمها م�سوؤولية توزيع املياه. وتغطي 

هذه اجلمعيات اأكرث من 80% من ال�ستهالك مع اإن�ساء 19 جمعية م�ستخدمي املياه، وتعديل 

قانون �سلطة وادي الأردن ملاأ�س�سة عمل هذه اجلمعيات )هذه النتيجة حتقق اأكرث من هدف 

من اأهداف الإ�سرتاتيجية(.
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الناجت  وجعل  للمياه  فاعل  با�ستخدام  املعنيني  حتفيز  ت�سمن  منا�سبة  مياه  ت�سعرية  و�سع  ج- 

الزراعي ذا جدوى اقت�سادية.

ملجل�ض  ون�ّسبت  جميعها،  للقطاعات  وتوزيعها  املياه  اإنتاج  تكلفة  حول  تقارير  الوزارة  اأعدت 

الوزراء بهيكلة التعرفة، ب�سفته �ساحب الخت�سا�ض باعتماد هذه الهيكلة. وتعّد الت�سعرية 

غري مالئمة باملقارنة مع التكلفة احلقيقية.

ح- تعزيز ا�ستخدام بدائل تكنولوجية مثل احل�ساد املائي لغايات حت�سني عمليات تزويد مياه 

الري.

يف  الغزلن(  زبدة  )�سد  واحد  و�سد  حفرية   21 على  موزعة  مائي  ح�ساد  م�سروَع   22 ُنّفذ 

الطفيلة، وبلغ جمموع �سعتها التخزينية 1,677,500 مرت مكعب موزعة يف البادية )الطفيلة، 

معان، الكرك، املفرق، العقبة(، لكن مل يتم حتقيق الهدف كاماًل نظرًا لوجود حاجة للتمويل 

ملثل ملبادرات وم�ساريع كهذه. 

املحور اخلام�ض: مياه ال�سرف ال�سحي بحلول عام 2022

ي�ستمل هذا املحور على ثمانية اأهداف، هي:

اأ- تزويد املدن الرئي�سية والبلدات ال�سغرية جميعها مبرافق مالئمة جلمع املياه العادمة

�سحي  �سرف  حمطات  اإن�ساء  م�ساريع  خالل  من  املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  كميات  ُرفعت 

الزراعة  يف  ال�ستخدام  اإعادة  ن�سب  على  واملحافظة  منها،  القائم  تاأهيل  واإعادة  جديدة 

الإ�سرتاتيجية(.  اأهداف  من  هدف  من  اأكرث  حتقق  النتيجة  )هذه   %90 بحدود  وال�سناعة 

وجتدر الإ�سارة اإلى رف�ض وعدم تقبل بع�ض املجتمعات املحلية لإن�ساء حمطات تنقية بالقرب 

من �سكناهم )التنقية الالمركزية( كاملفرق وحي املغاريب يف ال�سلط.

ب- اأن يكون لدى املرافق ال�سناعية الكبرية واملناجم جميعها حمطات ملعاجلة املياه العادمة

ال�سحي  ال�سرف  خطوط  على  امل�سبوكة  للم�سانع  العادمة  للمياه  معاجلة  حمطات  يوجد 

جميعها، وخا�سة يف حمافظة الزرقاء.
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عدا  ما  الداخلية  لالغرا�ض  اجلديدة  املرتفعة  الأبنية  يف  الرمادية  املياه  ا�ستخدام  ت- 

اأغرا�ض ال�سرب.

ُطّبق مفهوم ا�ستخدام املياه الرمادية يف اأماكن عدة، كاملوؤ�س�سات احلكومية والفنادق وامل�ساجد 

الكبرية )هذه النتيجة حتقق اأكرث من هدف من اأهداف الإ�سرتاتيجية(.

يف  وخا�سة  كافة،  املحيطة  امللوثات  من  املياه  واأحوا�ض  والبيئة  العامة  ال�سحة  حماية  ث- 

حميط حمطات معاجلة املياه العادمة.

وفقًا  اخلارجة  املياه  تكون  اأن  على  التاأكيد  ومت  جميعها  التنقية  حمطات  مواقع  ُحّددت 

للموا�سفات واملقايي�ض الأردنية، واأن ُيعاد ا�ستخدام هذه املياه تبعًا لنوعية املياه اخلارجه. 

كما يوجد ق�سم حماية امل�ساقط املائية لتنفيذ العديد من الربامج حلماية امل�ساقط املائية 

و�سمان �سالمتها من حيث النوعية والكمية و�سالمة املن�ساآت.

ري  جمال  ويف  مرتفع  اقت�سادي  مردود  لها  ن�ساطات  يف  املعاجلة  العادمة  املياه  ا�ستخدام  ج- 

املزروعات مع و�سع خطة �ساملة لإدارة املخاطر.

ُنّفذ م�سروع ا�ستخدام املياه العادمة من حمطة جنوب عمان يف الق�سطل، حيث ا�سُتخدمت هذه 

املياه يف الزراعات احلقلية اخلا�سة بالأعالف. وقد بينت النتائج اأن اإنتاجية املرت املكعب من 

هذه املياه تفوق اإنتاجية عدد من الأمتار املكعبة من املياه العادية.

الوطنية  النوعية  ملعايري  مطابقتها  من  والتاأكد  املعاجلة  العادمة  املياه  نوعية  مراقبة  ح- 

ب�سكل م�ستمر.

اإلى  بالإ�سافة  وال�سناعية  املنزلية  العادمة  للمياه  حتاليل  بعمل  املختربات  مديرية  تقوم 

70 فح�سًا تخ�س�سيًا وذلك من خالل كادر فني موؤهل. ويتم تطبيق متطلبات �سبط اجلودة 

التحليلية للتاأكد من احل�سول على نتائج ذات م�سداقية عالية.

خ- اأن تكون ت�سعرية املياه العادمة املعاجلة منطقية ومعقولة.

اأي�سًا. ومّت  مت اقرتاح ت�سعرية منطقية ومقبولة للجمعيات، وت�سعرية خا�سة بوادي الأردن 

تبّني الت�سعريتني من ِقَبل جمل�ض الوزراء. 
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وتدريب  الدولية،  املعايري  مع  جميعها  العادمة  املياه  تنقية  حمطات  ت�سغيل  اآلية  تطابق  د- 

القوى العاملة فيها على هذا الأ�سا�ض.

بعد  الدولية  املعايري  مع  تتطابق  الت�سغيل  اآلية  باتت  حيث  الهدف،  هذا  تطبيق  مت  لقد 

تنفيذ وزارة املياه والري عددًا من الربامج التدريبية واحل�سول على �سهادات معتمدة بهذا 

2012، تدّرب  اخل�سو�ض، وُعقدت ثالث دورات خا�سة مبعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي يف عام 

30 م�ساركًا. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ن�سبة تغطية خدمات ال�سرف ال�سحي تبلغ حوايل  فيها 

.%63

املحور ال�ساد�ض: م�سادر املياه البديلة بحلول عام 2022

يت�سمن هذا املحور خم�سة اأهداف، هي: 

واقت�سادية،  اجتماعية  عوائد  اأعلى  توّفر  التي  الن�ساطات  يف  املعاجلة  املياه  ا�ستخدام  اأ- 

وا�ستحداث معايري ل�ستخدام تلك املياه لأغرا�ض الزراعة واإنفاذ تلك املعايري.

ُحّددت مواقع حمطات التنقية جميعها، حيث يوجد ق�سم للمتابعة والتقييم يتولى متابعة 

العادمة  للمياه  حتاليل  باإجراء  املختربات  مديرية  وتقوم  البيئة.  حماية  متطلبات  تنفيذ 

املنزلية وال�سناعية، وتطبيق متطلبات اجلودة التحليلية للتاأكد من احل�سول على نتائج ذات 

م�سداقية عالية، ومن اإعادة ا�ستخدام هذه املياه وفقًا لنوعية املياه اخلارجة.

ب- توفري البنية التحتية الكافية لتحلية مياه البحر الأحمر وت�سغيل م�ساريع التحلية. 

املياه )هذه  وم�ساريع حتلية  الأحمر،  البحر  مياه  لتحلية  الكافية  التحتية  البنية  ُتنّفذ  مل 

النتيجة حتقق اأكرث من هدف من اأهداف الإ�سرتاتيجية(، فقد تاأخر تنفيذ البنية التحتية، 

والو�سع  الالزم  التمويل  على  احل�سول  عدم  ب�سبب  الأحمر  البحر  مياه  حتلية  وم�ساريع 

اجليو�سيا�سي.

ت- ت�سجيع وحتفيز م�ساريع احل�ساد املائي

102 بئر ح�ساد  ُنّفذ العديد من املبادرات وامل�ساريع املتعلقة باحل�ساد املائي، حيث مت اإن�ساء 

مائي يف اإ�سكانات املكرمة امللكية )�ساكب، �سوف، القاد�سية، بريين، �سمر، �سخرة(.
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ث- توفري بدائل تكنولوجية لإبقاء تكاليف ا�ستخدام الطاقة يف حتلية املياه يف اأدنى م�ستوى 

ممكن

جميعها.  املائية  الوزارة  ملرافق  املتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة  �سيا�سة  بتنفيذ  البدء  مت 

 ،%15 بن�سبة  املياه  مرافق  يف  الكلي  الطاقة  ا�ستهالك  تخفي�ض  اإلى  ال�سيا�سة  هذه  تهدف 

واإدخال تكنولوجيا الطاقة املتجددة وزيادة ح�ستها اإلى 10% من اإمدادات الطاقة الكلية يف 

قطاع املياه حتى عام 2025. 

التحديات

تعّد التحديات الرئي�سية التي تواجه قطاع املياه حتديات مزمنة، وتعمل وزارة املياه والري 

على التقليل من تاأثريها من خالل حلول م�ستدامة تهدف اإلى توفري املياه لالأجيال القادمة. 

وتتمثل هذه التحديات مبا يلي:

كميات   )2( رقم  اجلدول  يقارن  حيث  عليه،  والطلب  املياه  من  املتاح  بني  الفجوة  ات�ساع   .1

وم�سادر املياه احلالية وامل�ستقبلية مع الطلب على املياه، وُيظهر اأن العجز املائي �سي�ستمر 

حتى بعد عام 2025 بالرغم من نق�سانه مدعومًا بامل�ساريع الإ�سرتاتيجية املنوي تنفيذها 

لقطاع املياه وتوفري م�سادر بديلة. 

اأما اأ�سباب هذه العجز املائي املزمن، فتعود ملا يلي:

الداخلية  للهجرات  اإ�سافة  �سنويًا،   %2.8 اإلى  ي�سل  والذي  ن�سبيًا  املرتفع  ال�سكاين  النمو   -

باجتاه املدن الرئي�سية.

- حمدودية موارد املياه املتجددة وتناق�سها ب�سبب ال�سخ اجلائر. 

- عدم ح�سول اململكة على ح�ستها من املياه امل�سرتكة، حيث تتدفق املياه ال�سطحية الوحيدة 

الت�سريف طويل  نهر الأردن. ويبلغ معدل  الذي ي�سب يف  نهر الريموك  اململكة من  من خارج 

400 مليون مرت مكعب. وبح�سب التفاقيات، فاإن ح�سة الأردن  الأمد لنهر الريموك حوايل 

 110 200 مليون مرت مكعب، لذا فقد ُبني �سد الوحدة ب�سعة تخزينية قدرها  تبلغ اأكرث من 

ماليني مرت مكعب، وهو قابل للتو�سعة لتخزين ما جمموعه 220 مليون مرت مكعب، لكن نظرًا 

لعدم ح�سول الأردن على ح�سته يف مياه الريموك، فاإن خمزون ال�سد ل يتعدى 20 مليون مرت 

مكعب يف بع�ض ال�سنني ب�سبب ا�ستغالل املياه يف بناء ال�سدود يف حو�ض الريموك. اأما بالن�سبة 

لنهر الأردن، فاإن معدل ت�سريفه التاريخي يبلغ حوايل 1.2 مليار مرت مكعب، بينما ل يتعدى 

وبناء  التدفق،  وحتويل  املفرط،  ال�ستخدام  ب�سبب  مكعب  مرت  مليون   120 حاليًا  ت�سريفه 
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ال�سدود يف دول املنبع »اإ�سرائيل«. 

املتجددة، وجنم  املياه اجلوفية غري  ب�سكل كبري على  الأردن  اعتماد  اإلى  كّله  اأدى ذلك  وقد 

عن ذلك هبوط يف �سطح املياه اجلوفية، وتردي النوعية يف بع�ض املناطق وخ�سو�سًا يف �سمال 

اململكة. 

- تنامي الطلب ب�سكل غري متوقع على م�سادر املياه ب�سبب اأزمة اللجوء ال�سوري، حيث يعي�ض 

1.3 مليون �سوري يف الأردن. و�سيبقى الأردن يعاين من عجز مائي حتى مع وجود م�سادر مائية 
بديلة. 

اجلدول رقم )2( 
مقارنة بني م�سادر املياه املتوقعة والطلب عليها حتى عام 2025

201720182019202020212022202320242025امل�سادر والطلب
املياه اجلوفية - 

ال�ستخراج المن
275.0275.0275.0275.0275.0275.0275.0275.0275.0

املياه اجلوفية غري 
متجددة

147.0150.0152.0154.0156.0176.0178.0180.0230.0

املياه اجلوفية - 
ال�ستخراج اجلائر

200.0200.0200.0200.0200.0190.0180.0170.0160.0

املياه ال�سطحية 
)حملية + من بحرية 

طربيا(
288.0288.0298.0308.0318.0368.0368.0368.0368.0

مياه ال�سرف ال�سحي 
املعاجلة

164.0170.6177.3184.4191.8199.4207.0215.3223.6

م�سادر ا�سافية 
)مبادلة + حتلية(

4.09.010.020.021.052.053.053.0153.0

1078.01092.61112.31141.41161.81260.41261.01261.31409.6جمموع امل�سادر

878.0892.6912.3941.4961.81070.41081.01091.31249.6امل�سادر امل�ستدامة

الطلب على مياه 
البلدية

662.6666.7672.5679.1686.7694.9703.9714.5725.7

الطلب على املياه 
الري

700.0700.0700.00.070700.0700.0700.0700.0700.0

الطلب لالأغرا�ض 
ال�سناعية

32.133.434.335.436.437.538.539.540.6

الطلب لأغرا�ض 
التعدين والطاقة

1.05.010.015.017.020.025.030.035.0

الطلب على املياه 
با�ستثناء مياه الري

695.7742.0748.0755.0785.0793.0803.0836.0848.0

1395.71405.11416.81429.51440.11452.41467.41484.01501.3اجمايل الطلب

العجز املائي م.م3 
)مع ال�سحب اجلائر(

317.7312.5304.5288.1278.3192.0206.4222.791.7

امل�سدر: وزارة املياه والري، �سيا�سة اإعادة توزيع املياه، 2017.
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الو�سع الإقليمي امل�سطرب والعجز املايل، اللذان يوؤديان اإلى عدم توّفر راأ�ض املال الكايف   .2

لتنفيذ امل�ساريع املطلوبة والتو�سع يف ال�ستثمارات.

اجلفاف والتغري املناخي الذي اأدى اإلى هبوط معدلت �سقوط الأمطار وانخفا�ض ت�سريف   .3

املناخي  للتغري  املتوقعة  الآثار   )1( رقم  ال�سكل  ويبني  الآبار.  اإنتاجية  و�سعف  الينابيع 

حتى عام 2050، يف ما يبني ال�سكل رقم )2( انخفا�ض ت�سريف الينابيع يف اململكة خالل 

الفرتة 2016-1985.

فاقد املياه هو الفرق بني الكمية الإجمالية للمياه املنتجة اأو التي ت�سخ يف ال�سبكات لتزويد   .4

امل�سرتكني بها، وبني املياه امل�ستهلكة ب�سكل م�سروع وقانوين عند و�سولها اإلى امل�سرتكني من 

خالل عداداتهم. وهنالك نوعان من الفاقد؛ الفاقد الفني الذي يتم خ�سارته من خالل 

يف  التق�سري  عن  الناجت  الإداري  والفاقد  فيها،  وجريانها  املياه  �سخ  اأثناء  ال�سبكات  ك�سور 

القراءة احلقيقية لعدادات ال�ستهالك وال�ستعمال غري امل�سروع للمياه )منها ال�سرقات(، 

حيث تظهر البيانات املتاحة اأن الفاقد من املياه )NRW( والت�سرب وال�ستخدامات غري 

امل�سروعة، توؤثر على تزويد املياه لال�ستخدامات البلدية. وت�سري التقديرات اإلى اأن ن�سبة 

امل�سروع  غري  )ال�ستخدام  والإدارية  الفنية  اخل�سائر  ب�سبب   %52 حوايل  تبلغ  الفاقد 

يقدر بحوايل 50% من اإجمايل الفاقد( لعام 2016. وتقرتح احلكومة ا�ستهداف تخفي�ض 

 %25 اإلى  الوطني  امل�ستوى  على  الفاقد  تخفي�ض  ا�ستهداف  مع  �سنويًا   %6-3 من  الفاقد 

بحلول عام 2025، وتخفي�ض الفاقد الفني اإلى ما دون 15%. علمًا اأن الفاقد الإداري يف 

عدد من حمافظات اململكة يتعدى 60% من الفاقد الكلي. ويبني اجلدول رقم )3( ملخ�سًا 

حل�سة الفرد ون�سبة الفاقد يف املحافظات.
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ال�سكل رقم )1(
الآثار املتوقعة للتغري املناخي على كميات الأمطار والتبخر واحتياجات الري حتى عام 2050

ال�سكل رقم )2(
انخفا�ض ت�سريف الينابيع يف اململكة خالل الفرتة 2016-1985

امل�سدر: وزارة املياه والري، نظام املعلومات املائي، 2017.
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اجلدول رقم )3( 

%NRW فاقد املياه ح�سة الفرد من املياه املفوترة لرت/يوم املحافظة

38 59.62 العا�سمة

25 223.12 العقبة

33 40.21 اربد

44 43.1 جر�ض

32 41.96 عجلون

52 38.64 املفرق

60 50.01 الكرك

73 67.29 معان

60 59.76 الطفيلة

58 40.91 الزرقاء

70 60.77 البلقاء

39 63.70 مادبا

ملخ�ض ح�سة الفرد ون�سبة الفاقد يف املحافظات
امل�سدر: وزارة املياه، قطاع املياه، حقائق واأرقام، 2015.

الو�سع املايل لقطاع املياه

بلغ اإجمايل النفقات الراأ�سمالية واجلارية لقطاع املياه احلكومي )موؤ�س�سات القطاع و�سركات 

 319 2016، حيث بلغت النفقات اجلارية  659.5 مليون دينار يف عام  املياه جميعها( حوايل 

ال�سحي  ال�سرف  ح�سة  زيادة  مع  دينار  مليون   340.5 الراأ�سمالية  والنفقات  دينار،  مليون 

نظام  وتو�سيع  املياه،  اإنتاج  لزيادة  الأخرية  ال�سنوات  يف  كبرية  نفقات  ووجهت  وا�سح،  ب�سكل 

ال�سرف ال�سحي، وجتميع مياه ال�سرف ال�سحي ومعاجلتها. وقّدرت قيمة الفائدة التي حولتها 

احلكومة للم�ستهلكني من خالل الدعم يف عام 2016 بحوايل 230 مليون دينار، واإجمايل اإنفاق 

امل�ساريع الراأ�سمالية 293 مليون دينار.

وبلغت تكلفة خطة ال�ستجابة لأزمة اللجوء ال�سوري لعام 2016 حوايل 239 مليون دولر، 

كما هو مبني يف اجلدول رقم )4(، حيث مت تاأمني 55% من املبالغ املطلوبة للقطاع كم�ساعدات 

من جهات مانحة، بالإ�سافة اإلى قرو�ض بقيمة 76 مليون دولر، وبالتايل يكون اإجمايل الدعم 

م�ستوى  اأن  من  الرغم  وعلى  دولر.  مليون   208.5 هو   2016 لعام  ال�سوريني  لالجئني  املقدم 

الإنفاق العام معقول بالن�سبة لدولة تعاين من �سح املياه، فاإن الفجوة بني الإنفاق والإيرادات 

كبرية ومتنامية. وكما هو مبني يف اجلدول رقم )5(، فقد ُحّدثت خطة ال�ستجابة ال�سورية 
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للفرتة 2018-2020 بقيمة تقريبية هي 464 مليون دينار.

اجلدول رقم )4(
تكلفة خطة ال�ستجابة لأزمة اللجوء ال�سوري 2018-2015

املجموع
اجراءات 

مرافقة
�سرف �سحي مياه العام 

219.5 22.5 109.8 87.2 املجتمعات امل�ست�سيفة )مليون دولر(

201587.4 7.7 47 32.7 الالجئني )مليون دولر(

306.9 30.2 156.8 119.9 املجموع )مليون دولر(

166.5 22.6 65.8 78.1 املجتمعات امل�ست�سيفة )مليون دولر(

201672.3 5.8 33 33.5 الالجئني )مليون دولر(

238.8 28.4 98.8 111.6 املجموع )مليون دولر(

157.1 2.7 63.9 90.5 املجتمعات امل�ست�سيفة )مليون دولر(

201771.8 9.3 24.4 38.1 الالجئني )مليون دولر(

228.9 12 88.3 128.6 املجموع )مليون دولر(

162.3 1.9 95 65.4 املجتمعات امل�ست�سيفة )مليون دولر(

201850.5 5.9 24 20.6 الالجئني )مليون دولر(

212.8 7.8 119 86 املجموع )مليون دولر(

امل�سدر: وزارة املياه والري، خطة ال�ستجابة لالأزمة ال�سورية، 2018.

اجلدول رقم )5(
حتديث تكلفة ال�ستجابة لأزمة اللجوء ال�سوري 2020-2018

م�ساريع مياه و�سرف �سحي العام

162.4 املجتمعات امل�ست�سيفة )مليون دولر( 2018

50.59 الالجئني )مليون دولر(

212.99 املجموع )مليون دولر(

209.51 املجتمعات امل�ست�سيفة )مليون دولر( 2019

24.15 الالجئني )مليون دولر(

233.66 املجموع )مليون دولر(

187.79 املجتمعات امل�ست�سيفة )مليون دولر( 2020

19.25 الالجئني )مليون دولر(

207.04 املجموع )مليون دولر(

653.69 املجموع )مليون دولر(

امل�سدر: وزارة املياه والري، خطة ال�ستجابة لالأزمة ال�سورية، 2018.
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ا�سرتداد التكاليف

بلغت ن�سبة تغطية تكاليف الت�سغيل وال�سيانة لعام 2016 مقارنة بالإيرادات يف قطاع املياه 

حوايل 88% )ال�سكل رقم 3(، لكن الإيرادات متثل يف الواقع 56% فقط من اإجمايل التكاليف 

2005، ويرجع ذلك  منذ عام  التكاليف  ا�سرتداد  مقلق يف  انخفا�ض  اأنه يوجد  الكلية، حيث 

بالأ�سا�ض اإلى ا�ستثمارات كبرية يف م�ساريع التزويد املائي ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي التي 

مل تتما�ض مع الزيادات يف تكاليف اخلدمات، ومع ذلك فقد ظلت م�ستويات فاقد املياه الإداري 

والفني مرتفعة بالرغم من الربامج ال�ستثمارية الكبرية. اإن ا�سرتداد التكاليف يف �سركات 

املياه يعتمد على الأ�سعار املدعومة للمياه والكهرباء بن�سبة عالية. كما اإن �سركات املياه لي�ست 

م�سوؤولة يف الواقع عن ال�ستثمارات الراأ�سمالية الكربى، حيث اأن �سلطة املياه تقوم مبجمل 

ال�ستثمارات يف هذا القطاع. 

وجلعل القطاع اأكرث قابلية لال�ستمرار من الناحية املالية، عملت وزارة املياه والري عام 2016 

اإعدادها  مت  والتي  القطاع،  خ�سائر  وتقليل  املياه  لقطاع  املايل  الإ�سالح  خطة  حتديث  على 

اأداء القطاع، وذلك بهدف  2013 متا�سيًا مع امل�ستجدات خلف�ض النفقات ورفع كفاءة  يف عام 

تغطية تكاليف الت�سغيل وال�سيانة بن�سبة 100% بحلول عام 2020. ويف ما يلي الإجراءات 

التي مت العمل عليها:

متت الإجراءات ملا قبل عام 2016 واآخرها رفع تعرفة املياه يف �سهر ت�سرين الأول 2015،   -

ومت قيا�ض اأثر التعرفة يف عام 2016، حيث بلغ 15.4 مليون دينار.

عام  من  الثاين  الن�سف  من  ابتداء  �سنويًا  موظف   200 مبعدل  املوظفني  اأعداد  تخفي�ض   -

�سنويًا  دينار  مليون   1.4 بـ  يقدر  مبلغ  توفري  مت  حيث  دينارًا،   840 راتب  مبعدل   ،2016

ارتباطًا باإحالة عدد من املوظفني على التقاعد اعتبار من 2016/9/1.

األف مرت مكعب لالآبار   75 اإلى  األف مرت مكعب   150 تخفي�ض كميات املياه امل�سموح بها من   -

اأو رخ�سة  الزراعية احلا�سلة على رخ�سة ا�ستخراج، عند منح البئر رخ�سة تعميق بئر 

اإلى  اإ�سافة  األف دينار،   160 اأي بواقع   ،2016 حفر بئر بدل بئر اعتبارًا من بداية عام 

تقليل كمية فاقد املياه لعاَمي 2016 و2017. 

املياه،  لقطاع  اخل�سائر  تقليل  بخطة  والتزامًا  املياه  �سلطة  والري/  املياه  وزارة  قامت   -

30 مليون دينار، من خالل تخفي�ض عالوات ال�سفر  بتخفي�ض موازنة �سلطة املياه بقيمة 

واملهام الر�سمية )ال�سفر اخلارجي( بن�سبة 50%، وتخفي�ض ا�ستهالك املحروقات باأنواعها 

2017 مبقدار  50%، حيث حتّقق وفر يف املحروقات للربع الأول من عام  جميعها بن�سبة 
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60 األف دينار مقارنة بالربع الأول لعام 2016، بالإ�سافة اإلى تخفي�ض نفقات الت�سالت 

الآليات  ل�ستئجار  اللجوء  عن  والتوقف   ،%50 بن�سبة  جميعها  باأنواعها  والإنرتنت 

واملركبات واملعدات واخلربات اإل بعد اأخذ املوافقات امل�سبقة.

حت�سني يف كفاءة ا�ستخدام الطاقة املتجددة من خالل حتديث البنية التحتية، واإن�ساء   -

حمطات توليد للطاقة املتجددة بالقرب من حمطات ال�سخ.

ال�سكل رقم )3(
منحنى تغيري ن�سبة تغطية تكاليف الت�سغيل وال�سيانة يف قطاع املياه 2020-2010

امل�سدر: تقرير خطة العمل املعيارية للحد من خ�سائر قطاع املياه، 2017.

اأما يف عام 2015، فقد بداأت وزارة املياه والري بتحديث خطتها الإ�سرتاتيجية 2025-2016 

كما يو�سح اجلدول رقم )6(، لتتواءم مع اأهداف التنمية امل�ستدامة، واأزمة اللجوء ال�سوري، 

وروؤية الأردن 2025 مبا يحقق اأهداف قطاع املياه. وقد رافق هذه الإ�سرتاتيجية جمموعة 

من ال�سيا�سات الداعمة لها وخطط عمل لهذه ال�سيا�سات.
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اجلدول رقم )6(
اإ�سرتاتيجيات و�سيا�سات قطاع املياه واخلطط التنفيذية

اخلطط التنفيذية )2016( ال�سيا�سات )2016( الإ�سرتاتيجية )2016(

الربنامج ال�ستثماري )2016-
)2025

كفاءة الطاقة والطاقة 
املتجددة

الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه

:)2025-2016(

مت اإعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية 
للمياه )2016-2025( اآخذين 

بعني العتبار الدرو�ض امل�ستفادة 
من اإ�سرتاتيجية املياه يف الأردن 

)2008-2022(، واإ�سرتاتيجية 
املياه يف الأردن وال�سيا�سات 1997

الربنامج التنفيذي التنموي 
)2018-2016(

ا�ستغالل املياه ال�سطحية

خطة تقليل اخل�سائر يف قطاع 
املياه )2013(

اإعادة توزيع املياه

خطة بناء قدرات قطاع املياه 
)2016(

ا�ستدامة املياه اجلوفية

خطة ال�ستجابة الأردنية 
لأزمة اللجوء ال�سوري

اإدارة مياه ال�سرف 
ال�سحي الالمركزية

اخلطة الوطنية لت�سغيل 
حمطات ال�سرف ال�سحي 

و�سيانتها

بناء املنعة ملواجهة اأثر 
التغري املناخي

خطة الت�سال والإعالم
اإحالل املياه واإعادة 

ال�ستخدام

اإدارة الطلب على املياه

اإ�سرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  اإلى  التنفيذية  واخلطط  وال�سيا�سات  الإ�سرتاتيجية  تهدف 

بحلول عام 2025، وهي كالتايل:

املياه احلالية والبحث عن م�سادر مائية جديدة لتقليل العجز املائي من  م�سادر  تطوير   ·
حوايل 400 مليون مرت مكعب حالية، اإلى اأقل من 100 مليون مرت مكعب بحلول عام 2025، 

حيث يتم حاليًا تنفيذ امل�ساريع التالية:

مت النتهاء من تنفيذ م�ساريع اخلط الناقل الوطني للمياه كّلها �سمن اإ�سرتاتيجية التزويد   -

تقريبًا،  دينار  مليون   172 اإلى  ت�سل  وبتكلفة   2028 عام  لغاية  ال�سمال  ملحافظات  املائي 

حيث مت النتهاء من تنفيذ العطاء. 

اآبار  اأبو علندا-خو، خو-الزعرتي،  الناقل الوطني، هي:  املكونة للخط  ال�سبعة  امل�ساريع   -

مت  وقد  راأ�ض.  وحوفا-بيت  حوفا-عجلون،  اللولو-جر�ض،  اأم  الزعرتي-حوفا،  العاقب، 

خو  ومن  علندا-خو،  اأبو  الناقل  اخلط  خالل  من  الدي�سي  مبياه  ال�سمال  بتزويد  البدء 

اإلى الزعرتي، بكميات تبلغ حوايل 300-500 مرت مكعب/ �ساعة، وعند احلاجة لتعزيز 

التزويد املائي يف حمافظات اإربد وجر�ض وعجلون.
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مت النتهاء من املرحلتني الأولى والثانية من اآبار العاقب، واملرحلة الثالثة قيد التنفيذ،   -

واملرحلة الرابعة قيد الطرح، واملرحلة اخلام�سة قيد الدرا�سة.

 Deep( ُبدئ بتنفيذ امل�سروع الوطني جللب مياه اإ�سافية من الطبقات الرملية العميقة  -

Sandstone Aquifer( من خالل جر املياه اجلوفية العميقة من منطقة ال�سيدية-
20 مليون مرت مكعب �سنويًا يف املرحلة الأولى، حيث ُطرح  احل�سا على مرحلتني، وبواقع 

عطاء حفر 10 اآبار، و50 مليون مرت مكعب �سنويًا يف املرحلة الثانية.

ُبدئ بتنفيذ م�سروع وادي العرب يف عام 2017 لنقل 30 مليون مرت مكعب �سنويًا من م�سادر   -

املياه ال�سمالية بتكلفة تبلغ حوايل 125 مليون دولر، والعمل م�ستمر يف تنفيذ امل�سروع.

مليون مرت   400 اإلى  مليون مرت مكعب حاليًا،   327 من  لل�سدود  التخزينية  ال�سعة  زيادة   ·
مكعب عام 2025، حيث يجري العمل على تنفيذ امل�ساريع التالية: 

مت طرح عطاء تنفيذ �سد الوادات.   -

العمل جاٍر على تنفيذ �سد الفيدان.   -

العمل جاٍر على تنفيذ �سد رحمة.   -

العمل جاٍر على تنفيذ م�سروع تعلية �سد الوالة.   -

مت تنفيذ م�سروع �سد كفرجنة.  -

مت تنفيذ م�سروع �سد الكرك.   -

مت تنفيذ م�سروع �سد زرقاء ماعني.  -

مت تنفيذ م�سروع �سد اللجون.   -

اأعمال التنفيذ جارية يف �سد ابن حماد.  -

بداأت اأعمال تنفيذ م�سروع ري ح�سبان والكفرين-املرحلة الثانية.  -

مردود اجتماعي وبيئي واقت�سادي مرتفع. ذات  ن�ساطات  يف  املعاجلة  املياه  ا�ستغالل  	•

والتجارية  وال�سناعية  املنزلية  لالأغرا�ض  املياه  وتوزيع  تزويد  اأنظمة  كفاءة  رفع  	•
والزراعية واأنظمة امل�سرتكني وتقليل الفاقد )الإداري والفني( من املياه اإلى حدود %30 

بحلول عام 2025.

ال�سحي  ال�سرف  ب�سبكات  املخدومني  تغطية  لت�سبح  ال�سحي  ال�سرف  خدمات  يف  التو�سع  	•
اخلطة  برنامج  يف  ال�سحي  ال�سرف  م�ساريع  لقائمة  وفقًا   ،2025 عام  ال�سكان  من   %80

ال�ستثمارية. 

رفع كفاءة نظم الت�سغيل والتزويد املائي وحت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف قطاع املياه  	•
)مت ذكر ذلك يف بند كفاءة الطاقة(.
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الفر�ض  مت�سمنة   )2022-2018( القت�سادي  النمو  حتفيز  خطة  اإعداد  من  الوزارة  انتهت 

ال�ستثمارية املقرتحة يف قطاع املياه بتكلفة تقديرية تبلغ حوايل 3.5 مليار دينار. 

ت- اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030-2016
يتعلق الهدف ال�ساد�ض للتنمية امل�ستدامة باملياه، وين�ض على �سمان الإدارة امل�ستدامة للمياه، 

وتوفري خدمات املياه وال�سرف ال�سحي للجميع. ينبثق عن هذا الهدف، جمموعة من الغايات 

جتريبي  وتقييم  قيا�ض  لإجراء  الدول  من  جمموعة  �سمن  الأردن  اختري  وقد  واملوؤ�سرات. 

لهذه املوؤ�سرات، واأُعد تقرير ا�ست�ساري اأويل بهذا اخل�سو�ض. كما �ُسّكلت جلنة وطنية ملتابعة 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ومراقبة موؤ�سراتها، وجاءت نتائج قيا�ض املوؤ�سرات املتعلقة 

باملياه وخدمات ال�سرف ال�سحي )اجلدول رقم 7( على النحو الآتي: 

اجلدول رقم )7(
موؤ�سرات املياه وخدمات ال�سرف ال�سحي

النتيجةا�سم املوؤ�سررقم املوؤ�سر

6.1.1
الن�سبة املئوية لل�سكان الذين ي�ستفيدون من خدمات مياه ال�سرب التي تدار 

94.3%بطريقة اآمنة

6.2.1
الن�سبة املئوية لل�سكان الذين ي�ستفيدون من الإدارة ال�سليمة خلدمات ال�سرف 

84%ال�سحي، مبا فيها مرافق غ�سل اليدين بال�سابون واملياه

63 %الن�سبة املئوية ملياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة بطريقة اآمنة6.3.1

79%الن�سبة املئوية لالأج�سام املائية ذات نوعية مياه جيدة6.3.2

-3%الن�سبة املئوية للتغري يف كفاءة ا�ستخدام املياه عرب الزمن6.4.1

6.4.2
الن�سبة املئوية ل�سحب املياه العذبة من جمموع كميات املياه العذبة املتاحة 

 )Water Stress(%131

63%الن�سبة املئوية لتنفيذ الإدارة املتكاملة ملوارد املياه )100-0(6.5.1

6.5.2
الن�سبة املئوية للمناطق احلدودية امل�سرتكة اخلا�سعة لتفاقيات تعاون فاعلة 

21%بخ�سو�ض املياه

17%الن�سبة املئوية للتغري يف نطاق النظم الإيكولوجية املت�سلة باملياه عرب الزمن6.6.1

6.a.1
حجم امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ذات ال�سلة باملياه وال�سرف ال�سحي والتي تعد 

85%جزءًا من خطة اإنفاق جتري بالتن�سيق مع احلكومة

6.b.1
الن�سبة املئوية للوحدات الإدارية املحلية التي لديها �سيا�سات واإجراءات 

تنفيذية را�سخة يف ما يتعلق مب�ساركة املجتمعات املحلية يف اإدارة املياه. وال�سرف 
ال�سحي

%17
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ثانياً: إجراءات وزارة املياه والري للتعامل مع الواقع املايئ

)CIP( اخلطة ال�ستثمارية لقطاع املياه

بالتوازي مع الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات، قامت وزارة املياه والري مع �سلطة املياه و�سلطة وادي 

وجود  �سمان  بهدف  وذلك   ،2025-2016 املياه  لقطاع  ال�ستثمارية  اخلطة  باإعداد  الأردن 

الإ�سرتاتيجية  لتنفيذ  الالزمة  املوارد  وجذب   ،2025 الوطنية  الأردن  لروؤية  فّعال  متويل 

اخلطة  يف  اإجنازه  مت  ما  اإلى  اخلطة  هذه  يف  العمل  وي�ستند   .2025-2016 للمياه  الوطنية 

ال�ستثمارية ال�سابقة للقطاع للفرتة 2011-2002.

التحتية  البنية  ا�ستثمارات  على  ال�سوء   ،)CIP( املياه  لقطاع  ال�ستثمارية  اخلطة  ت�سلط 

والأولويات  اخلدمات  ا�ستدامة  العتبار  بعني  الأخذ  مع  املتوقع،  التطور  ل�ستيعاب  الالزمة 

اجلداول  ومع  والقت�سادية  الجتماعية  العوامل  اإلى  بالإ�سافة  املحلي،  ال�سياق  �سمن 

الزمنية التي يتم تن�سيقها مع توقعات النمو ال�سكاين واحتياجات التنمية. وتعك�ض اخلطة 

والري  املياه  لوزارة  اإطارًا  وت�سع  حتديدها،  مت  التي  الراأ�سمالية  النفقات  ال�ستثمارية 

احلكومية  الأموال  با�ستخدام  �سواء  اخلطة،  لتنفيذ  الالزمة  الأموال  لتاأمني  واحلكومة 

للحاجة. ويبني اجلدول رقم )8( الربامج  اأخرى، وفقًا  اأي و�سيلة  اأو  القرو�ض  اأو من خالل 

ال�ستثمارية الواردة �سمن اخلطة. وقد بداأت الوزارة بتنفيذ عدد من امل�ساريع الراأ�سمالية 

من �سمن اخلطة ال�ستثمارية، من �سمنها م�سروع ناقل البحرين وم�ساريع ال�سدود اجلديدة 

لزيادة ال�سعة التخزينية من 327 مليون مرت مكعب اإلى 400 مليون مرت مكعب، وم�سروع مياه 

وادي العرب، وم�ساريع �سرف �سحي يف عدد من املناطق �سمال اململكة، وحمطة اخلربة ال�سمرا 

ملعاجلة املياه العادمة-املرحلة الثالثة، وم�سروع تطوير وادي عربة.
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اجلدول رقم )8(
امل�ساريع ال�ستثمارية )باملليون دينار(

تقدم �سري العملالتكلفةالربنامج

وجلب  تطوير  برنامج  م�ساريع 
)ناقل  جديدة  مياه  م�سادر 
الأولى  البحرين-املرحلة 
ال�سدود،  الثانية،  واملرحلة 

املياه العميقة(

2,567.9

الطبقات  من  اإ�سافية  مياه  جللب  الوطني  امل�سروع  بتنفيذ  ُبدئ   ·
العميقة من منطقة  املياه اجلوفية  العميقة من خالل جر  الرملية 
ال�سيدية-احل�سا على مرحلتني وبواقع 20 مليون مرت مكعب �سنويًا 
يف املرحلة الولى، حيث مت طرح عطاء حفر 10 اآبار و50 مليون 

مرت مكعب �سنويًا يف املرحلة الثانية.
مليون   30 لنقل   2017 العرب يف عام  وادي  م�سروع  بتنفيذ  ُبدئ   ·
حوايل  بلغت  بتكلفة  ال�سمالية  املياه  م�سادر  من  �سنويًا  مكعب  مرت 

125 مليون دولر والعمل م�ستمر يف تنفيذ امل�سروع

اأنظمة  كفاءة  رفع  م�ساريع 
تزويد وتوزيع املياه لالأغرا�ض 
وال�سناعية  املنزلية 
والتجارية )اخلطوط الناقلة 
�سبكات  تاأهيل  املحافظات،  بني 
تقليل  املحافظات،  يف  املياه 
الفاقد وتاأهيل حمطات ال�سخ(

740.5

كلها  للمياه  الوطني  الناقل  اخلط  م�ساريع  تنفيذ  من  النتهاء  مت   ·
عام  لغاية  ال�سمال  ملحافظات  املائي  التزويد  اإ�سرتاتيجية  �سمن 
مت  حيث  تقريبًا،  دينار  مليون   172 اإلى  ت�سل  وبتكلفة   2028
النتهاء من تنفيذ عطاءات امل�ساريع ال�سبعة املكونة للخط الناقل 
الزعرتي- العاقب،  اآبار  خو-الزعرتي،  علندا-خو،  اأبو  الوطني: 

ومت  راأ�ض(.  وحوفا-بيت  حوفا-عجلون،  اللولو-جر�ض،  اأم  حوفا، 
ابو  الناقل  اخلط  خالل  من  الدي�سي  مبياه  ال�سمال  بتزويد  البدء 
-300 حوايل  تبلغ  وبكميات  الزعرتي  اإلى  خو  ومن  علندا-خو 
500 مرت مكعب/ �ساعة، وعند احلاجة لتعزيز التزويد املائي يف 

حمافظات اإربد وجر�ض وعجلون.
مت النتهاء من املرحلتني الأولى والثانية من اآبار العاقب، واملرحلة   ·
واملرحلة  الطرح،  قيد  الرابعة  واملرحلة  التنفيذ،  قيد  الثالثة 

اخلام�سة قيد الدرا�سة.

اأنظمة  كفاءة  برنامج  م�ساريع 
�سبكات  هيكلة  واإعادة  الري 

الري
137.1

التفاقية  توقيع  ومت  18كم،  ري  م�سروع  وتاأهيل  ت�سميم  اإعادة   ·
مع املقاول يف �سهر ت�سرين الثاين 2017، ومت اإعطاء اأمر املبا�سرة 

للمقاول بتاريخ 2017/12/7، وامل�سروع قيد التنفيذ حاليًا.
 24 �سخ  حمطة  من  امل�ست�سلحة  للمياه  الناقل  اخلط  م�سروع   ·
بتاريخ  للمقاول  املبا�سرة  اأمر  اإ�سدار  ومت   ،33 �سخ  حمطة  اإلى 

2017/10/23، وامل�سروع قيد التنفيذ حاليًا.
رقم   2017/11/4 بتاريخ  للعطاء  املبا�سرة  اأمر  اإ�سدار  مت   ·
S/2/2017 اخلا�ض بتنفيذ حفر بئر يف منطقة الفيدان/ وادي 

عربة. ومت ت�سلُّم امل�سروع ب�سكل اأّويل.
S/3/2017 اخلا�ض بالإ�سراف  للعطاء  املبا�سرة  اأمر  اإ�سدار  مت   ·
قيد  وامل�سروع   .2017/11/4 بتاريخ  فينان  ري  م�سروع  على 

التنفيذ.
اخلا�ض   2017/S/1 رقم  للعطاء  املبا�سرة  اأمر  اإ�سدار  مت   ·
بتنفيذ م�سروع ري فينان بتاريخ 2017/11/12. وامل�سروع قيد 

التنفيذ.

م�ساريع برنامج �سبكات ال�سرف 
1406.2ال�سحي

م�سروع �سرف �سحي ناعور. ويتكون امل�سروع من �سبع حزم �سبكات �سرف 
�سحي بالإ�سافة اإلى حمطة تنقية، حيث مت اإحالة حزمتني، وهما 

قيد التنفيذ، وبانتظار التمويل لتنفيذ بقية امل�سروع.
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حمطات  وتطوير  اإن�ساء 
496.4معاجلة للمياه العادمة

بطاقة  عمان  جنوب  تنقية  �سحي  �سرف  حمطة  اإن�ساء  حاليًا  يتم 
حوايل  تبلغ  اإجمالية  وبتكلفة  يوميًا،  مكعب  مرت  األف   52 ت�سميمية 
121 مليون دولر خلدمة مناطق جنوب عمان، حيث تعترب هذه املحطة 
ل�سمان  املعاجلة  اأنظمة  باأحدث  وتعمل  للبيئة  ال�سديقة  املحطات  من 
الزراعات  يف  ا�ستخدامها  اإعادة  املنوي  امل�ست�سلحة  املياه  نوعية  اندراج 

املقّيدة وتعزيز اإنتاج الأعالف اخل�سراء واجلافة ومكافحة الت�سحر.

خطة التطوير ال�سامل ملنطقة 
60وادي عربة

مت اإجناز م�سروع التنمية املتكاملة يف منطقة وادي عربة/ املرحلة   ·
الأولى بتكلفة قدرها 18 مليون دينار قر�ض من ال�سندوق العربي 
قدرها  حكومية  ومب�ساهمة  والجتماعية،  القت�سادية  للتنمية 
اأريع ماليني دينار. ومت اأي�سًا النتهاء من اأربعة م�ساريع زراعية يف: 
اإجمالية  مب�ساحة  وفيدان  مذكور،  وبئر  ال�سعيديني،  وقاع  رحمة، 

بلغت 6500 دومن. 
ال�ساخنة  الإ�سفلت  وخلطات  زراعية  طرق  اإن�ساء  من  النتهاء   ·
البلديات  خالل  من  املحلي  املجتمع  لدعم  دينار  األف   500 بقيمة 
الثالث الكائنة يف منطقة وادي عربة )رحمة وقطر، وادي عربة، 

وقريقرة وفينان(.
وادي عربة. كما مت  لتطوير  ال�سمويل  للمخطط  النهائي  ال�ستالم   ·
ا�ستالم التقرير النهائي للمنطقة التنموية يف منطقة وادي عربة.

الفيدان العميق، حيث  بئر  حفر  على  امل�ساريع  اإدارة  مع  العمل  يتم   ·
من  العرو�ض  ا�ستالم  ومت   .2017/7/9 بتاريخ  عنه  الإعالن  مت 

ال�سركات الراغبة بتنفيذ العطاء بتاريخ 2017/7/30. 
تاأهيل جمموعة من اآبار م�سروع ري الفيدان وبئر مذكور. اإعادة   ·

النتهاء من درا�سات ووثائق العطاء لغايات اإن�ساء املنطقة التنموية   ·
األف دينار.   175 يف الري�سة/ منطقة وادي عربة بتكلفة قدرها 
ومت خماطبة رئا�سة الوزراء ب�ساأن تخ�سي�ض قطعة الأر�ض ل�سالح 

�سركة تطوير وادي عربة. 

الربنامج  )م�ساريع  املجموع 
5,400ال�ستثماري(

الأردنية  ال�ستجابة  خطة 
املياه  )قطاع  ال�سورية  لالأزمة 

)2018-2016

ُذكر يف ق�سم خطة ال�ستجابة ال�سورية523

الطاقة  برنامج حت�سني كفاءة 
واإدخال الطاقة املتجددة

ُذكر يف ق�سم الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة300

القطاع  موؤ�س�سية  تعزيز 
واحلاكمية الر�سيدة

50

حملة اإحكام ال�سيطرة على م�سادر املياه

وهذه   ،2013/6/1 منذ  املياه  و�سبكات  م�سادر  على  ال�سيطرة  اإحكام  حملة  الوزارة  ُتنّفذ   

احلملة م�ستمرة اإلى نهاية عام 2025 لتكون �سمن الإ�سرتاتيجية الوطنية )2025-2016(، 

املياه،  �سبكات وم�سادر  املخالف والعتداءات على  اإلى احلد من عمليات احلفر  حيث تهدف 

حفاظًا على الرثوة املائية. وقد ت�سمنت احلملة الإجراءات التالية التي مت تطبيقها:

تعديل قانون �سلطة املياه ونظام مراقبة املياه اجلوفية.  -
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تطبيق قانون حت�سيل الأموال الأمريية.  -

تطبيق تعرفة اأثمان مياه الآبار املخالفة.  -

عدم منح ت�ساريح عمل للعمالة الوافدة يف املزارع التي فيها اآبار خمالفة.  -

عدم اإي�سال التيار الكهربائي لأي بئر اإل بعد اأخذ براءة ذمة من وزارة املياه والري.  -

عدم منح القرو�ض الزراعية اأو اأي قرو�ض اأخرى اإلى اأ�سحاب الآبار املخالفة.  -

منع ا�سترياد م�سخات مياه الآبار اإل مبوافقة وزارة املياه والري.  -

اإعادة هيكلة الوحدة التنظيمية املعنية بردم الآبار.  -

تطوير اإجراءات العمل وتوثيقها.  -

مثل  املياه  م�سادر  على  العتداءات  عن  للك�سف  متطورة  تكنولوجية  تقنيات  ا�ستخدام   -

تقنيات ال�ست�سعار عن بعد.

 60 1001بئر خمالف، وحجز  2017/12/1 عن ردم  اأ�سفرت هذه احلملة لغاية تاريخ   وقد 

حفارة خمالفة، و�سبط واإزالة 36005 اعتداءات على خطوط و�سبكات املياه، و1856 اعتداء 

على اأرا�سي اخلزينة يف وادي الأردن، و 15409اعتداءات على قناة امللك عبد اهلل.

زيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة والطاقة املتجددة

اعتمدت وزارة املياه خطة فاعلة حتى عام 2025، حيث مت البدء بها عام 2016 بهدف رفع 

كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة للم�سادر املائية جميعها باململكة لت�سمن توفري م�سادر ذاتية 

ال�سنوية  الت�سغيلية  املياه  فاتورة  يخف�ض  مبا  الت�سغيل  كفاءة  ورفع  للطاقة،  املياه  قطاع  يف 

باأكرث من 30-40 مليون دينار بحلول عام 2020، نظرًا لأن قطاع املياه ي�ستهلك ما جمموعه 

14% من حجم ال�ستهالك الكلي للطاقة الكهربائية يف اململكة، وذلك من خالل م�ساريع كفاءة 

الطاقة وامل�ساريع الأخرى التي تنفذها الوزارة كتو�سيع ت�سغيل امل�سادر املائية على الطاقة 

وال�سرف  املياه  لأنظمة  التحتية  البنية  تاأهيل  واإعادة  حت�سني  يف  �ست�سهم  حيث  املتجددة، 

اأنظمة توليد طاقة �سديقة للبيئة وجمدية اقت�ساديًا مبنية على م�سادر  ال�سحي واإدخال 

الطاقة املتجددة مثل التكنولوجيا الكهرو�سوئية، وحمطات الطاقة يف ال�سدود، وال�ستفادة 

من احلماأة الناجتة عن حمطات ال�سرف ال�سحي وطاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية املركزة 

)CSP( وغريها، والذي بدوره �سيخدم خطة تقليل خ�سائر قطاع املياه )تعمل الوزارة على 

ع النتهاء منه يف الربع  اإعداد تقرير حول تقدم �سري العمل يف خطة تقليل اخل�سائر، ويتوقَّ
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الثالث من عام 2018(.

ي�ستهلك قطاع املياه كمية كبرية من الطاقة ل�سخ املياه، حيث ت�سكل الطاقة الكهربائية اأكرث 

اإعداد �سيا�سة  اأداء قطاع املياه، مت  اإنتاج املرت املكعب املفوتر. ولتح�سني  50% من تكلفة  من 

كفاءة الطاقة، والتي ت�سعى اإلى العمل على حت�سني ا�ستخدام كفاءة الطاقة يف مرافق املياه 

من اأجل خف�ض فاتورة ا�ستهالك الطاقة الكهربائية، واإدخال تكنولوجيا الطاقة املتجددة 

وذلك حلماية البيئة وتخفي�ض التذبذب يف تكلفة الطاقة يف قطاعات املياه، ولتكون مبثابة 

التخطيط  على  القدرة  وكذلك  الطاقة،  كفاءة  لتعزيز  طموح  وطني  برنامج  لتنفيذ  اأداة 

ورفاهية  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  بدوره  �سي�سهم  والذي  املياه  لقطاع  الإ�سرتاتيجي 

املجتمع.

املياه  مرافق  يف  الكلي  الطاقة  ا�ستهالك  تخفي�ض  اإلى  روؤيتها  يف  والرّي  املياه  وزارة  وتهدف 

اإمدادات  10% من  اإلى  وزيادة ح�ستها  املتجددة،  الطاقة  واإدخال تكنولوجيا   ،%15 بن�سبة 

الطاقة الكلية يف قطاع املياه حتى عام 2025. ولتحقيق هذه الأهداف، فقد مت اإعداد خطة 

عمل ت�ستند اإلى املعامل الرئي�سية املن�سو�ض عليها يف �سيا�سة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 

املبنية على اإعطاء الأولويات للم�ساريع ذات الوفر الأكرب مع الأخذ بعني العتبار الإمكانيات 

املالية املتوّفرة والتمويل يف اخلطط من اأجل جعل تنفيذه ممكنًا وذا جدوى اقت�سادية، حيث 

ت�سمنت اخلطة امل�ساريع ال�ستثمارية التالية:

حيث  ميجاواط،   115 با�ستطاعة  ال�سم�سية  بالطاقة  والري  املياه  وزارة  تغذية  م�سروع   -

فاتورة  قيمه  من   %40 توفري  و�سيتم   ،2017/2/7 بتاريخ  امل�سروع  من  ال�ستفادة  ُبدئت 

الطاقة ال�سنوية.

املتوقع  ومن  ميجاواط،   80 بطاقة  معان  يف  الرياح  طاقة  م�سروع  عوائد  من  ال�ستفادة   -

اأن يتم توفري 13.7 مليون دينار �سنويًا. ومت قب�ض جزء من عوائد الطاقة مل�سروع طاقة 

الرياح يف معان بقيمة 8.5 مليون لغاية �سهر كانون الأول 2017.

مت النتهاء من العر�ض الفني واملايل، وهو الآن يف و�سع النقا�ض مع ال�سركة املطّورة مل�سروع   -

توليد الطاقة ال�سم�سية با�ستطاعة 50 ميجاواط يف منطقة ال�سليل عن طريق الت�سميم 

والبناء والنقل والت�سغيل )DBTO(. ومن املتوقع اأن يتم توفري 4.6 مليون دينار �سنويًا.

املوافقة الأولية على اأخذ كامل اأو جزء من عوائد الطاقة الكهربائية املولدة من م�سروع   -

الطاقة ال�سم�سية يف القويرة/ العقبة ل�سالح �سلطة املياه مبوجب الكتاب الذي مت رفعه 

لرئي�ض الوزراء رقم م/م/و/8085 تاريخ 2016/10/18 با�ستطاعة 50 ميجاواط.

خالل  من  واملمول  الرئي�سية  ال�سخ  حمطات  يف  ال�سم�سية  الطاقة  م�سروع  بتنفيذ  البدء   -
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منحة الحتاد الأوروبي )30 مليون يورو(، ومت طرح عطاء التاأهيل ملحطة الزارة ماعني 

حاليًا  ويتم  ميجاواط.   24 با�ستطاعة  الدي�سي  ملحطة  وكذلك  ميجاواط،   6 با�ستطاعة 

تقييم عرو�ض التاأهيل.

الأملاين  الإعمار  بنك  من  واملمول  والآبار،  ال�سخ  حمطات  يف  الطاقة  كفاءة  م�سروع   -

)KFW(. من املتوقع اإجناز هذا امل�سروع يف نهاية عام 2018. كما مت اإحالة عطاء كفاءة 

الطاقة ملحطات ال�سخ، ومت البدء بالتنفيذ، ومن املتوقع اإجنازه يف الربع الأول من عام 

2019، علمًا اأن التوفري املتوقع �سنويًا من امل�سروع )كفاءة الطاقه لالآبار وحمطات ال�سخ( 

يقدر بحوايل خم�سة ماليني دينار.

م�سروع كفاءة الطاقة الوالة/ لب: بلغ الوفر من امل�سروع لعام 2017 )534,075 دينار(.  -

م�سروع كفاءة الطاقة يف ال�ساللة بطاقة 4 ميجاواط. وقد بلغ الوفر من �سهر اأيلول 2016   -

حتى �سهر اأيلول 2017 حوايل 132,625 دينار.

ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف مراقبة م�سادر املياه وحمايتها:

تهدف وزارة املياه والري من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف مراقبة م�سادر املياه اإلى 

حمايتها ومراقبتها ب�سكل اأكرب لتفادي اأثر احلالت الطارئة، وتزويد �سانع القرار باملعلومات 

الالزمة يف الوقت املنا�سب، ومن الأمثلة على هذه التكنولوجيا:

يف  ال�سكاوى  مراكز  وتوحيد   ،2017 عام  يف  والري  املياه  وزارة  يف  ال�سيطرة  مركز  اإن�ساء   -

مركز الت�سال املوحد، وربط اأنظمة التحكم على مركز ال�سيطرة، حيث مت اإجناز ما يلي:

115 موقعًا باأنظمة وتكنولوجيا مراقبة الكامريات. على  يزيد  ما  خدمة  ا�ستكمال   ·

ملرافق قطاع املياه 400 مرفق وم�سروع ومياه الدي�سي. الأمنية  املنظومة  وتقييم  درا�سة   ·

الأردن-مياهنا. مياه  �سركة  مع  بالتن�سيق  املوحد  الت�سال  مركز  وت�سغيل  تنظيم   ·

املياه  م�سادر  حماية  بدرا�سة  اخلا�ض  املياه  م�سادر  حماية  م�سروع  باإجراءات  ال�سري   -

للت�سميم  عبداهلل  امللك  مركز  خالل  من  طيار  دون  من  الطائرة  تكنولوجيا  با�ستخدام 

والتطوير )KADDB( وخا�سة مل�سروع جر مياه الدي�سي. 

اإن�ساء نظام معلومات مائي وطني يلبي الحتياجات ويتم ربطه مع �سانع القرار مبا�سرة،   -

ذات  واملوؤ�س�سات  جميعها  املياه  قطاع  موؤ�س�سات  يف  البيانات  قواعد  مع  ربطه  ميكن  كما 

العالقة، حيث مت البدء به عام 2015، وانُتهي منه يف �سهر اأيار 2018.

اإن�ساء نظام مبكر لتوقع حالت اجلفاف يف اململكة من خالل ا�ستخدام تقنيات ال�ست�سعار   -
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عن بعد بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات العالقة. ويتم حاليًا اعتماد �سيا�سة وطنية 

حلوكمة اجلفاف ت�سمل القطاعات ذات العالقة جميعها ومببادرة من وزارة املياه والري، 

كما �سيتم اإن�ساء جلنة وطنية لإدارة اجلفاف ممثلة من القطاعات ذات العالقة جميعها 

�سمن   2017 عام  يف  باجلفاف  تعنى  وحدة  الوزارة  ا�ستحدثت  واأي�سًا  اجلفاف،  بحالت 

الهيكل التنظيمي للوزارة.

ا�ستخدام  2010 من خالل  املياه جميعها يف عام  اأنظمة مراقبة م�سادر  باأمتتة  البدء  مت   -

بهدف   )Telemetric Stations( بعد  عن  املائية  املعلومات  واإر�سال  قيا�ض  تقنيات 

تطوير �سبكة املوارد املائية من يدوية اإلى اآلية بحيث ت�سل املعلومات مبا�سرة اإلى نظام 

املتوقع  ومن  املعلومات.  مركز  خالل  من  املعلومات  ودقة  اجلودة  ل�سمان  املائي  املعلومات 

النتهاء من اأمتتة اأنظمة مراقبة جميع م�سادر املياه املنت�سرة يف اململكة نهاية عام 2018.

ثالثاً: الدور التنموي لقطاع املياه

تعمل وزارة املياه والري على حتقيق اأهدافها التي ت�سهل وتوّفر اأجواء النمو القت�سادي من 

اإ�سرتاتيجية متتد لع�سرة �سنوات )2016-2025(، ينبثق عنها خطة تنفيذية  خالل خطة 

مرتبة وفقًا لالأولويات، بحيث يتم توفري كميات كافية واآمنة من مياه ال�سرب للمواطنني كافة، 

وكميات مياه كافية لالأغرا�ض الزراعية وال�سناعية والتجارية والقت�سادية الأخرى. كما 

ت�سمل خطة وزارة املياه والري الإ�سرتاتيجية حزمة اإجراءات ت�سحيحية اقت�سادية ومالية 

بهدف التقليل من خ�سائر قطاع املياه، الأمر الذي يخفف العبء عن املوازنة العامة، وي�ساهم 

باحلد من ا�ستنزاف املوارد املالية، وتوجيه الدعم مل�ستحقيه، بالإ�سافة اإلى تقليل العتماد 

على امل�ساعدات اخلارجية اإلى م�ستوى مقبول. كما احتوت اخلطة على اإ�سرتاتيجية حت�سني 

بيئة ال�ستثمار يف قطاع املياه بال�سراكة مع القطاع اخلا�ض. 

امل�ستويات،  ال�سحي وعلى خمتلف  وال�سرف  املياه  الإجنازات يف قطاع  العديد من  مت حتقيق 

2015 الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه التي اعتمدت  حيث حّدثت وزارة املياه والري يف عام 

�سيا�سات وبرامج وم�ساريع مرتبة �سمن جدول اأولويات لتنفيذها على مدى اخلطة وحتى عام 

2025. كما مت اعتماد خطط عمل دقيقة ومدرو�سة وموؤ�سرات وا�سحة لقيا�ض الأداء، اإ�سافة 

اإلى اإعداد �سيا�سات تتعلق بكل من: املياه ال�سطحية، كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، اإعادة 

التوزيع، �سيا�سة التعوي�ض اأو ال�ستبدال، املياه اجلوفية، والتي تهدف اإلى حتقيق ال�ستفادة 

عليها  واملحافظة  ا�ستخدامها  كفاءة  وت�سجيع  هدرها،  من  واحلد  املياه  م�سادر  من  الق�سوى 

لتحقيق النمو الجتماعي والقت�سادي وحماية البيئة. 
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وبالرغم من النمو ال�سكاين ال�سريع والهجرات الق�سرية والتمدد غري املن�سبط للمدن والقرى 

ب�سبكات  املخدومني  ن�سبة  على  املحافظة  ا�ستطاعت  الوزارة  اأن  اإل  ال�سكانية،  والتجمعات 

التزويد املائي بن�سبة 94% عام 2016. كما ُربط ما ن�سبته 65% ب�سبكات ال�سرف ال�سحي يف 

العام نف�سه. وقد حر�ست احلكومة على اإقامة عدد من ال�سدود الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية 

والرتابية بهدف زيادة املخزون املائي، حيث يبلغ اإجمايل الطاقة التخزينية لل�سدود الكبرية 

اإلى ال�سدود ال�سحراوية  336 مليون مرت مكعب، بالإ�سافة  2016 حوايل  واملتو�سطة يف عام 

واحلفائر ب�سعة تخزينية تقدر بحوايل 83 مليون مرت مكعب. 

اأما يف هذا القطاع احليوي، فاإن الأولوية يف ال�سنوات الثالث القادمة، �سترتكز يف تطوير وجلب 

جديدة،  مائية  م�سادر  وتوفري  والطلب،  العر�ض  بني  املوازنة  خالل  من  جديدة  مياه  م�سادر 

والعمل على ا�ستدامة امل�سادر احلالية واحلد من ال�سخ اجلائر للمياه اجلوفية، وزيادة ال�سعة 

�سيتم  حيث  واحلفائر،  والربك  ال�سحراوية  ال�سدود  من  املزيد  اإن�ساء  خالل  من  التخزينية 

اإن�ساء عدد من ال�سدود الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية والرتابية بهدف زيادة املخزون املائي، 

بالإ�سافة اإلى تاأهيل عدد من الآبار ووقف املخالفات القانونية حلفر الآبار غري املرخ�سة. 

ومن املتوقع اأن ترتفع ح�سة الفرد من املياه املفوترة خالل ال�سنوات الثالث القادمة لت�سل 

حمافظات  بني  بعدالة  املياه  توزيع  على  �سُيعمل  كما  اليوم،  يف  فرد  لكل  لرتًا   73 حوايل  اإلى 

اململكة املختلفة واملناطق النائية.

وال�سناعية  املنزلية  لالأغرا�ض  املياه  وتوزيع  تزويد  اأنظمة  كفاءة  رفع  على  �سُيعمل  كذلك 

وم�ساريع  ال�سبكات  تاأهيل  اإعادة  م�ساريع  العديد من  تنفيذ  والزراعية من خالل  والتجارية 

تقليل فاقد املياه التي تنفذ يف خمتلف مناطق اململكة، حيث ي�سعى الأردن اإلى خف�ض ن�سبة 

الفاقد من 52% عام 2016 اإلى 40% يف عام 2019، وزيادة ن�سبة م�ساركة املزارعني يف اإدارة 

مياه الري، وتخفي�ض الفاقد من �سبكات الري اإلى 10%، واإدارة م�سادر املياه من خالل توفري 

قاعدة بيانات، وتطوير خطة متابعة ومراقبة وحماية هذه امل�سادر، والتو�سع يف ا�ستخدام 

التكنولوجيا احلديثة جلمع املعلومات وحتليلها لال�ستفادة منها عند �سانعي القرار.

اأما على �سعيد التو�سع بخدمات ال�سرف ال�سحي، فقد مت اإيالء مو�سوع ال�سرف ال�سحي اأهمية 

الرئي�سية  املدن  معظم  اأن  حيث  للمواطنني،  ال�سحي  ال�سرف  خدمات  بتوفري  وذلك  ق�سوى، 

القيا�سية،  واملوا�سفات  املعايري  �سمن  �سحي  �سرف  ب�سبكات  مزودة  الكبرية  والتجمعات 

و�سرتتفع ن�سبة املنازل املخدومة ب�سبكة ال�سرف ال�سحي من 65% عام 2016 اإلى 70% عام 

التنقية،  وحمطات  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات  من  املزيد  باإن�ساء  ال�ستمرار  خالل  من   ،2019

كذلك الرتكيز على معاجلة املياه العادمة واإعادة ا�ستخدامها لأغرا�ض الزراعة. ومن املتوقع 

اأن ت�سل ن�سبة املياه املعاجلة التي يعاد ا�ستخدامها اإلى حوايل 96% يف عام 2019 لأغرا�ض 
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املقّيدة )بعد خلطها مبياه عذبة(  اأو غري  املقّيدة )مبفردها من دون خلط(  �سواء  الزراعـة 

اخلربة  حمطة  تو�سعة  املعاجلة،  املياه  جمال  يف  امل�ساريع  اأهم  ومن  ال�سناعية.  ولالأغرا�ض 

واحل�سا  ال�سيدية  وم�سروع  والثانية،  الأولى  مبرحلتيه  البحرين  ناقل  وم�سروع  ال�سمرا، 

)املرحلتان الأولى والثانية(.

رابعاً: الهيكل املؤسيس لقطاع املياه

و�سلطة  والري،  املياه  وزارة  هي:  حكومية،  جهات  ثالث  املياه  قطاع  اإدارة  م�سوؤولية  يتولى 

و�سع  م�سوؤولية  الوزارة  تتولى  حيث  املياه،  �سركات  اإلى  اإ�سافة  الأردن،  وادي  و�سلطة  املياه، 

وحمايتها،  عليها  والطلب  املياه  ملوارد  والتخطيط  املياه،  لقطاع  والإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 

وو�سع الت�سريعات املائية وحتديثها، وتاأمني التمويل الالزم لتطوير القطاع. اأما �سلطة املياه، 

فتمتد م�سوؤوليتها اإلى تقدمي خدمات املياه وال�سرف ال�سحي، وتنفيذ واإقامة امل�ساريع الالزمة 

لذلك يف حمافظات اململكة جميعها. وتخت�ض �سلطة وادي الأردن مبهام تطوير وادي الأردن، 

وادي  يف  والأرا�سي  الري  مياه  وتوزيع  واإداره  واإدامتها،  ال�سدود  باإن�ساء  يتعلق  ما  يف  خا�سة 

الأردن على املزارعني.

وزارة املياه والري: تتولى امل�سوؤولية الكاملة عن املياه واملجاري العامة يف اململكة وامل�ساريع 

املتعلقة بها، وو�سع ال�سيا�سة املائية ورفعها اإلى جمل�ض الوزراء لإقرارها. كما تتولى الوزارة 

امل�سوؤولية الكاملة عن تطوير وادي الأردن اقت�ساديًا واجتماعيًا )نظام التنظيم الإداري رقم 

14 ل�سنة 2014(، وذلك بالتن�سيق مع �سلطة املياه و�سلطة وادي الأردن.

�سلطه املياه: هي اجلهة امل�سوؤولة عن الإدارة التنفيذية لقطاع املياه، والتي ت�سمل تزويد املياه 

باجلملة. ويف الأماكن التي ل تدار من قبل ال�سركات، تقوم مبهام التجزئة. هذا وقد ُكّلفت 

�سلطة املياه بالوظائف الت�سغيلية لقطاع املياه كافة، مبا يف ذلك اإدارة خدمات املياه وال�سرف 

ومراقبة  وال�سيانة،  والعمليات  اخلدمات  تقدمي  م�ساريع  ونوعية  التنفيذ  وتنظيم  ال�سحي، 

م�ستويات خدمات القطاع جميعها، والإ�سراف على مرافق املياه و�سركات املياه من خالل وحدة 

من  املياه  �سركات  مع  جميعها  العقود  اإدارة  على  تعمل  كما   ،)PMU( الإدارة والتخطيط

خالل الوحدة نف�سها.

التنمية القت�سادية والجتماعية يف وادي الأردن،  امل�سوؤولة عن  �سلطه وادي الأردن: هي 

وتدير اأ�سا�سًا تزويد املياه باجلملة لغرا�ض الري والأغرا�ض املنزلية وال�سناعية، وتنمية 

وحت�سني  املائية  امل�سادر  تنمية  عن  اأي�سًا  م�سوؤولة  وهي  الأردن،  وادي  يف  الأرا�سي  وتطوير 
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الأخرى  الفائدة  ذات  وال�ستخدامات  وال�سناعة  وال�سياحة  الكهرومائية  والطاقة  البيئة 

الوحدات  يف  املياه  ا�ستخدام  على  لل�سيطرة  الالزمة  التعليمات  لو�سع  بالإ�سافة  الوادي.  يف 

الزراعية جميعها، والإ�سراف على �سبكات الري والطرق الزراعية، وتنفيذ اخلطط ال�ساملة 

والتف�سيلية لالأرا�سي خارج ال�سلطة التنظيمية للبلديات.

�سركات املياه يف الأردن

لتوفري  التجارية  الأ�س�ض  خالل  من  تعمل  املياه(،  )�سلطة  للحكومة  مملوكة  �سركة  مياهنا: 

عّمان  منطفة  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  معاجلة  مثل  املهام،  من  وغريها  بالتجزئة  التوزيع 

الكربى، وكذلك الزرقاء ومادبا.

الأ�س�ض  خالل  من  وتعمل  املياه(،  )�سلطة  للحكومة  مملوكة  �سركة  العقبة:  مياه  �سركه 

التجارية لتوفري التوزيع بالتجزئة وغريها من املهام، مثل معاجلة املياه وال�سرف ال�سحي يف 

العقبة والكرك والطفيلة وحمافظة معان.

�سركة مياه الريموك: �سركة مملوكة للحكومة )�سلطة املياه(، بداأت عملياتها يف عام 2011 

لتوفري التوزيع بالتجزئة وغريها من املهام، مثل خدمات املياه ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي 

يف حمافظات جر�ض وعجلون واملفرق واإربد.

الإطار القانوين

ين�ض الد�ستور على امل�ساواة اأمام القانون وامل�ساواة يف احلقوق للمواطنني جميعًا. وُتنّظم املياه 

وال�سرف ال�سحي من قبل وزارة املياه والري بوا�سطة النظام رقم )14( ل�سنة 2014، و�سلطة 

املياه بقانونها رقم )18( ل�سنة 1988، و�سلطة وادي الأردن بقانونها رقم )30( ل�سنة 2001، 

وقانون   ،2008 ل�سنة   )47( رقم  العامة  ال�سحة  قانون  مثل  ال�سلة،  ذات  الأخرى  والقوانني 

حماية البيئة رقم )52( ل�سنة 2006، ونظام مراقبة املياه اجلوفية رقم )85( ل�سنة 2002.

خامساً: النظرة املستقبلية لقطاع املياه واحتياجات القطاع

النظرة امل�ستقبلية لقطاع املياه

تاأخذ النظرة امل�ستقبلية لقطاع املياه بعني العتبار الأهداف املدرجة يف اإ�سرتاتيجية القطاع 

التي تتواءم مع الروؤية احلكومية 2025 واأهداف التنمية امل�ستدامة، وذلك ل�ستدامة القطاع 

وجعله اأكرث مرونة يف مواجهة التحديات، وميكن تلخي�ض هذه النظرة بالنقاط التالية:
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من  كل  مع  املربمة  التفاقيات  متابعة  خالل  من  امل�سرتكة  املياه  من  ال�ستفادة  تعظيم   -

ال�سعودية و�سوريا و»اإ�سرائيل« من دول اجلوار.

التو�سع يف اإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يف الإنتاج الزراعي، وتوفري املياه   -

الالزمة لالأغرا�ض ال�سناعية والقت�سادية الأخرى.

التو�سع يف م�ساركة القطاع اخلا�ض والتحول التدريجي للعمل على اأ�س�ض جتارية.  -

اإدخال الطاقة املتجددة كم�سدر لتزويد اأنظمة املياه.   -

حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف مرافق املياه.  -

حت�سني خدمات ال�سرف ال�سحي.  -

ومن املتوقع اأن ترتفع ح�سة الفرد من املياه املفوترة يف عام 2025 اإلى 105 لرتات لكل فرد يف 

اليوم، مقارنة مع 61 لرتًا لكل فرد يف اليوم يف عام 2016.

احتياجات قطاع املياه

اإعطاء امل�ساريع التالية الدعم ال�سيا�سي والأولوية بالتمويل:  -

البحرين. ناقل  م�سروع   ·

احل�سا. ال�سيدية/  م�سروع   ·

العرب. وادي  م�سروع   ·

ال�سمراء. اخلربة  اإلى  والزرقاء  عّمان  من  ال�سحي  ال�سرف  مياه  نقل  خطوط  تقوية   ·

احلماأة. وا�ستخدام  ال�سمراء  اخلربة  حمطة  تو�سعة   ·

تثبيت �سعر الكهرباء باعتماد ت�سعرية عام 2015.  -

ر�سد مبالغ دعم الدي�سي واملياه امل�سرتاة يف موازنة الوزارة لدعم �سلطة املياه.  -

توفري ال�سيولة النقدية لتغطية خم�س�سات املوازنة.   -

�سداد ديون �سركة مياه الريموك وم�ستحقات �سركات الكهرباء.   -

مراعاة خ�سو�سية قطاع املياه من حيث احلاجة ملعدات واآليات يتطلب ت�سنيعها فرتة طويلة،   -

وال�سماح للوزارة باحل�سول عليها مثل جتات ال�سرف ال�سحي وامل�ساغل املتحركة وغريها.

ال�سماح للوزارة بتعيني عدد اإ�سايف من املهند�سني والفنيني املتخ�س�سني.  -

دعم تنفيذ حملة اإحكام ال�سيطرة على م�سادر و�سبكات املياه.  -
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ال�سيا�سات  ر�سد  خالل  من  الزراعة  لقطاع  التنموي  الو�سع  فح�ص  اإلى  املراجعة  هذه  تهدف 

التي  التنموية  لالأهداف  الإجناز  م�ستوى  وقيا�ص  التنفيذية،   وخططها  والإ�سرتاتيجيات 

اإلى  التعرف  ثم  الزراعية،   التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  الق�سور  جوانب  وحتديد  ت�سمنتها،  

اخلطط  تواجه  التي  والعوائق  املعنية،   احلكومية  املوؤ�س�سات  اأداء  وم�ستوى  ذلك،   اأ�سباب 

التنفيذية،  و�سوًل اإلى توظيف حالة الت�سخي�ص للم�ساعدة يف اقرتاح التو�سيات واملبادرات 

الالزمة للتخل�ص من الأ�سباب التي اأعاقت حتقيق الأهداف التنموية املن�سودة.

لحظت املراجعة اأن ال�سيا�سات الزراعية املعلنة،  قد اأظهرت تنوعًا واإحاطة،  حيث �سملت 

النباتي واحليواين،  وغطت  القطاعني  والت�سويق يف  والإنتاج  الإنتاج،   املوارد،  وم�ستلزمات 

البنى التحتية واخلدمات الرئي�سية،  و�سوًل اإلى الدعم الذي يبلغ 16.7% من قيمة اإجمايل 

الناجت الزراعي والغذائي،  وهي ن�سبة جيدة خا�سة اإذا ما اأ�سيفت اإليها الإعفاءات اجلمركية،  

واإعفاءات �سريبة املبيعات على م�ستلزمات الإنتاج.

بنهج  جيدة  بدرجة  متقّيدة  جاءت  اأنها  املراجعة  لحظت  بالإ�سرتاتيجيات،   يتعلق  ما  ويف 

التخطيط الإ�سرتاتيجي ومفرداته،  واأن الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-

وقد  واملفردات.  بالنهج  تقّيدًا  الأكرث  كانت  الإ�سرتاتيجيات،   بني  الأهم  باعتبارها   2025

العامة  الأهداف  مع  ومن�سجمة  وا�سحة   )Action Plan( تنفيذية  خطه  اأي�سًا  ت�سمنت 

ال�سيا�سات  مع  ومتوافقة  كبري  حد  اإلى  و�ساملة  وا�سحة  بدورها  كانت  التي  لالإ�سرتاتيجية 

املعلنة للحكومة واأهدافها.

لل�سيا�سات  املعلنة  احلكومية  اخلطط  يف  املعلنة  لالأهداف  الفعلي  التنفيذ  مدى  وعن 

والإ�سرتاتيجيات،  فقد مت خالل الفرتة 2001-2015 اإ�سدار قانون املناف�سة رقم )49( ل�سنة 

تقدمي
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2009 للمحافظة على حرية ال�سوق،  وقانون حماية الإنتاج الوطني رقم )21( ل�سنة 2004 

املنا�سبة  الفنية  القواعد  اأُ�سدرت  ال�سادرات،   ولت�سجيع  ال�سارة.  امل�ستوردات  من  حلمايته 

لالأ�سواق واملتوافقة مع املتطلبات الدولية،  وُوّفرت املختربات والكوادر لإ�سدار �سهادات اجلودة 

واملطابقة املعتمدة دوليًا. وقد ح�سلت هيئة العتماد الأردنية موؤخرًا على العتماد الدويل،  

وتن�سط  الأردنية.  وال�سادرات  وال�سهادات  للمختربات  دولية  اعتمادات  لإ�سدار  يوؤهلها  ما 

احلكومة يف اإبرام اتفاقيات جتارية تتيح لل�سادرات الأردنية معامالت تف�سيلية،  واأبرز هذه 

التفاقيات،  هي: اتفاقية التجارة احلرة مع الوليات املتحدة عام 2004،  والتفاقية مع 

2002. بينما تبدي جهود توفري نقل ال�سادرات تق�سريًا وا�سحًا  دول الحتاد الأوروبي عام 

للبنية  �سنوي  دعم  تقدمي  احلكومة  وتوا�سل  والبحري.  اجلوي  بالنقل  يتعلق  ما  بخا�سة 

التحتية،  واحل�ساد املائي،  والبحث والإر�ساد،  ودعم الأعالف،  واأ�سعار املياه،  واأ�سعار القرو�ص،  

اإعفاء  اإلى  125 مليون دينار،  هذا بالإ�سافة  �سنوي قيمته  القمح وال�سعري،  مبعدل  وزراعة 

م�ستلزمات الإنتاج من الر�سوم اجلمركية و�سريبة املبيعات،  واإلى امل�ساعدات الطارئة مبعدل 

مليوين دينار �سنويًا،  وتقدمي ثالثة ماليني دينار �سنويًا ل�سندوق اإدارة املخاطر الزراعية.

ديوان  تقارير  فاإن  التنموية،   الأهداف  حتقيق  على  احلكومية  املوؤ�س�سات  لقدرة  وبالن�سبة 

امللك عبداهلل  الدورية جلائزة  التقارير  اإن  املوؤ�س�سي. كما  اإلى �سعف الأداء  املحا�سبة ت�سري 

للتميز،  ت�سري اإلى قدرات موؤ�س�سية متوا�سعة لهذه املوؤ�س�سات ترتاوح بني 30% و%55. 

وعن نتائج تطبيق ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات واخلطط التنفيذية،  فقد ظهرت العديد من 

املوؤ�سرات الإيجابية يف ال�سنوات الع�سر املا�سية،  متثلت يف ن�سبة منو مرتفعة للقطاع بالأ�سعار 

اجلارية )14%(،  والنمو املرتفع ل�سادراته بالأ�سعار اجلارية )7.1%(،  ويف معدل الأ�سعار 
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الإقليمية  الظروف  ب�سبب  ال�سادرات  تراجع  رغم   )%116( الزراعيني  للمنتجني  القيا�سية 

من  الإنتاج  املزروعة،  وكميات  امل�ساحات  زيادة  اإلى  بالإ�سافة  املا�سية،   الثالث  ال�سنوات  يف 

املائي،   احل�ساد  جهود  وحت�سني  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  ورفع  واحليوانية،   النباتية  املنتجات 

دعم  ذلك،   حتقيق  يف  �ساهم  وقد  املهمة.  املنتجات  بع�ص  من  ذاتي  اكتفاء  ن�سب  وحتقيق 

حكومي بلغ 16.7% من اإجمايل الناجت الزراعي،  بالإ�سافة اإلى اإعفاء م�ستلزمات الإنتاج من 

الر�سوم اجلمركية و�سريبة املبيعات واإعفاء املنتجني الزراعيني من �سريبة الدخل. اإل اأن 

م�ساكل الت�سويق الداخلي ومعوقات الت�سدير،  واأبرزها النقل ما زالت قائمة،  وكذلك �سعف 

الإنتاجية،  و�سعف اأداء البحث العلمي والإر�ساد،  وحمدودية القدرة التناف�سية،  والإخفاق 

ممثاًل  منه  املهني  اجلانب  فاإن  اخلا�ص،   القطاع  دور  �سعيد  وعلى  امل�ساريع.  بني  الندماج  يف 

بال  الزراعي  الأعمال  قطاع  زال  ما  بينما  جدًا،   �سعيفًا  زال  ما  للمزارعني،   العام  بالحتاد 

موؤ�س�سة جتمعه،  بعد اأن ف�سلت جهوده يف اإن�ساء غرفة زراعة الأردن.

وقد وجدت هذه املراجعة عالقة وا�سحة للجوانب غري الإيجابية يف الو�سع التنموي لقطاع 

الزراعة باملوؤ�سرات الدولية غري الإيجابية بالن�سبة لالأردن،  واإن جاءت هذه املوؤ�سرات على 

�سلبيًا على  يوؤثر  الأعمال  �سهولة ممار�سة  موؤ�سر  فانخفا�ص  القطاعي،   ولي�ص  العام  امل�ستوى 

املوؤ�س�سات  اأداء  �سلبيًا على  ال�ستثمار يف املجالت جميعها،  وانخفا�ص موؤ�سر احلوكمة يوؤثر 

التناف�سية  على  �سلبيًا  يوؤثر  الإنتاجية  موؤ�سر  وانخفا�ص  جميعها،   القطاعات  يف  احلكومية 

القدرة  وعلى  ال�سادرات  على  �سلبيًا  يوؤثر  التناف�سية  موؤ�سر  وانخفا�ص  الوطنية،   للمنتجات 

على مناف�سة امل�ستوردات.

على  وموؤ�سراتها  التنفيذية  واخلطط  والإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  تقييم  نتائج  �سوء  ويف 

�سعيد املوارد والإنتاج والت�سويق وال�سادرات يف القطاعني النباتي واحليواين واأداء املوؤ�س�سات 

حت�سني  يف  لت�ساهم  التو�سيات  من  جمموعة  اأُقرتحت  اخلا�ص،   القطاع  ودور  احلكومية 

ال�سيا�سات  اأهداف  حتقيق  درجة  ورفع  الزراعي،   التنموي  والتنفيذ  التخطيط  جهود  اأداء 

والإ�سرتاتيجيات واخلطط التنفيذية.

النباتي مبا فيه  املوارد )الأر�ص واملياه والتمويل والعمال(،  والإنتاج  التو�سيات  وقد طالت 

و�سادرات  واحليوانية،   النباتية  املنتجات  وت�سويق  احليواين،   والإنتاج  واملراعي،   احلراج 

وقطاع  والإر�ساد،   الزراعي  العلمي  والبحث  والنباتية،   احليوانية  واملنتجات  احليوانات 

التعاون الزراعي )اجلمعيات التعاونية(،  وال�ستثمار الزراعي،  واملوؤ�س�سات احلكومية املعنية،  

والقطاع اخلا�ص املهني،  وقطاع الأعمال الزراعي.
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أوالً: الدور التنموي لقطاع الزراعة

ُقّدر  فقد  العامة،   الإح�ساءات  دائرة  عن  ال�سادر  ال�سنوي  الإح�سائي  الكتاب  بح�سب 

الفرتة خالل  اجلارية  بالأ�سعار  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الزراعة  قطاع  م�ساهمة   معدل 

2011-2015 بن�سبة 3.1% وتعادل يف قيمتها 748 مليون دينار،  و3.7% يف عام 2015 وتعادل 

الدائمني  امل�ستغلني الأردنيني  ن�سبة  امل�سدر نف�سه،  بلغت  980 مليون دينار. ووفق  يف قيمتها 

للفرتة  كمعدل  الدائمني  الأردنيني  امل�ستغلني  عدد  اإجمايل  من   %1.87 الزراعة  قطاع  يف 

الدائمني  امل�ستغلني  23,571 م�ستغاًل لي�ص من �سمنهم عدد  2012-2015،  حيث بلغ عددهم 

من اأ�سحاب احليازات الزراعية وعائالتهم املتفرغني اأو �سبه املتفرغني لإدارة حيازاتهم.كما 

للفرتة  الوطنية كمعدل  ال�سادرات  18% من  بن�سبة  والغذائية  الزراعية  ال�سادرات  ت�ساهم 

2011-2015. وقد حافظت يف عام 2016 على الن�سبة نف�سها تقريبًا.

ويوفر قطاع الزراعة وفق الكتاب الإح�سائي ال�سنوي للفرتة 2011-2015،  ن�سبًا عالية من 

الكتفاء الذاتي من عدد من املنتجات الغذائية منذ عام 2000 تبلغ 100% من بي�ص املائدة،  

و90% من زيت الزيتون،  و85% من حلوم الدجاج،  و85% من اخل�سار والفواكه،  و65% من 

احلليب،  و44% من حلوم الأغنام و2% من احلبوب. ويوفر القطاع الزراعي تكاماًل للخلف مع 

الغذاء  النباتي واحليواين،  وتكاماًل لالأمام مع قطاع ت�سنيع  اإنتاج م�ستلزمات الإنتاج  قطاع 

حمددة  غري  جزئي  عمل  فر�ص  اأي�سًا  يوفر  واحليوانية.كما  النباتية  املنتجات  على  القائم 

اإ�سايف لهم  الزراعة،  متثل م�سدرًا لدخل  العاملني يف  الزراعية غري  الريف واملناطق  ل�سكان 

ت�سهم يف حت�سني اأو�ساعهم الجتماعية خا�سة ال�سحية والتعليمية منها.

ويوؤدي قطاع الزراعة بالإ�سافة اإلى ذلك دورًا مهمًا يف احلفاظ على التنوع احليوي والغطاء 

النباتي وخ�سائ�ص الرتبة واحلد من الت�سحر،  ما يحافظ على املوارد الطبيعية. وُيعّد القطاع 

الوحيد الذي ي�ستخدم املياه العادمة املعاجلة التي تبلغ 125 مليون م3،  حيث ُتخلط مع مياه 

الري،  ومن املنتظر اأن ت�سل وفق تقديرات الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه 2016-2025 اإلى 

235 مليون م3 عام 2025.
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ثانياً: قطاع الزراعة ضمن خطة تحفيز النمو االقتصادي 2022-2018

و�سع هذه اخلطة جمل�ص ال�سيا�سات القت�سادية امل�سكل حديثًا عام 2017 بهدف حتفيز النمو 

موؤماًل  ولي�ص  �سنوات  منذ  م�ستمرًا  زال  ما  الذي  التباطوؤ القت�سادي  القت�سادي يف مواجهة 

اخلروج منه يف املديني الق�سري واملتو�سط. وقد حملت اخلطة عنوان »حتفيز النمو«،  وجاءت 

قبل مرور عامني على اإقرار احلكومة خلطة »روؤية الأردن 2025« والإ�سرتاتيجيات القطاعية 

الوطنية الع�سرية التي بداأت عام 2016،  ما يعني اأنها ُو�سعت من اأجل تقدمي اإ�سافة نوعية 

ملا �سبقها من خطط،  بل وخمتلفة عنها يف الختيارات والأهداف والإ�سرتاتيجيات واحلوافز،  

القت�سادي  الظرف  ملواجهة  وعاجلة  خمتلفة  حلوًل  خا�ص  ب�سكل  م  ُتقدِّ اأن  املنتظر  وكان 

ال�ستثنائي الذي مير به الأردن.

يبداأ  �سوف  اخلطة  تطبيق  اأن  فبما  التحفيز،   خطة  يف  الزراعة  قطاع  يخ�ص  ملا  وبالن�سبه 

يف عام 2018،  فاإن هذه املراجعة �سوف تكتفي مبناق�سة وثيقة اخلطة من حيث مدى توفر 

من  يتعلق مبا ت�ضمنته  ما  �أي وثيقة تخطيطية. ويف  �لتي يجب توفرها يف  �ضروط �جلودة 

اأهداف وم�ساريع ومبادرات،  ف�سوف يكون ذلك جزءًا مما �سوف تتناوله املراجعة عند تقييم 

الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2025-2016.

ويف ما يلي اأبرز املالحظات على خطة قطاع الزراعة يف وثيقة خطة حتفيز النمو:

- بداأت اخلطة مبقدمة ل عنوان لها،  تتكون من جمموعة من اجلمل املنف�سلة بفوا�سل،    1

اأي �سفة  اأو  ال�سفة  بهذه  اإليها  ُي�َسْر  لكنه مل  اإلى هدف،   ما تكون  اأقرب  فيها  وكل جملة 

اأخرى.

2 - اأعقب املقدمة عنوان يقول: »ترتكز ال�سيا�سة العامة للقطاع الزراعي على ما يلي«،  دون 

ذكر لهذه ال�سيا�سة العامة. كما اإن ما ُذكر على اأنه مرتكزات ل يعطي معنى حمددًا ووا�سحًا 

كما هو متبع يف اخلطط التنموية والإ�سرتاتيجيات،  وقد جاء بع�سها تكرارًا للجمل التي 

ُيفرت�ص  كان  حني  يف  ال�سابقة،   مالحظتنا  يف  اإليها  اأ�سري  والتي  اخلطة  مقدمة  يف  وردت 

التكنولوجيا«،   ا�ستخدام  »تعزيز  التكرار  هذا  على  الأمثلة  ومن  عنها.  خمتلفة  تكون  اأن 

و»زيادة كفاءة ا�ستخدام مياه الري«.

3 - العنوان الذي يلي ذلك يقول: »يتطلب تنفيذ هذه ال�سيا�سة ما يلي«،  ول نعلم اأي �سيا�سة 

يق�سد يف قوله »هذه ال�سيا�سة« لأن الوثيقة مل تاأت على ذكر اأي �سيا�سة.

وقد ورد حتت متطلبات ال�سيا�سة التي مل ُتذكر يف اخلطة،  ثمانية عناوين،  وورد حتت كل   

عنو�ن جمموعة من �لنقاط دون �أي م�ضمى للعناوين �أو �لنقاط �لتي حتتها و�لتي يفرت�ض 

هي  حتته  �لتي  و�لنقاط  مثاًل،   هدف  هو  �لعنو�ن  فهل  �لعناوين.  لتحقيق  �ضرورية  �أنها 
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اإ�سرتاتيجيات لتحقيقه؟ 

القطاع من قطاعني فرعيني  الزراعة كقطاع واحد،  بينما يتكون  - عاملت اخلطة قطاع   4

يف  متامًا  متمايزان  قطاعان  وهما  احليواين،   والقطاع  النباتي  القطاع  هما:  كبريين،  

اأو�ساعهما الإنتاجية والت�سويقية،  وحتت كل قطاع منهما،  قطاعات فرعية تتمايز هي 

الأخرى يف اأو�ساعها الإنتاجية والت�سويقية. فتحت قطاع الإنتاج النباتي هناك: خ�سار،  

الإنتاج  وحتت  قطف؛  واأزهار  زينة،   نباتات  بقوليات،   حبوب،   متور،   زيتون،   فاكهة،  

احليواين هناك: اأغنام،  اأبقار حليب،  دجاج لحم،  دجاج بّيا�ص،  اأ�سماك،  ونحل.

املطلوب  الأهداف  تت�سمن   )Action Plan( تنفيذية  خطة  على  اخلطة  ت�ستمل  مل   -  5

م�ساريع،   من  الأهداف  هذه  حتقيق  اإ�سرتاتيجيات  بيان  مع  فرعي  قطاع  لكل  حتقيقها 

اأو  جمركية  اأو  �سريبية  كانت  �سواء  وتوجيهية  حتفيزية  واإ�سرتاتيجيات  وت�سريعات،  

متويلية اأو ت�سعري حمفز وموجه ل�ستعمالت املوارد واخلدمات كاملياه والكهرباء.

6 - مل ُت�سر اخلطة اإلى التحليل الذي اتبعته لتحديد الأهداف وامل�ساريع. كما اإنها اأفرطت 

اإفراطًا كبريًا يف تقديرها حلجم التمويل الذي ميكن توفريه لتنمية قطاع الزراعة خالل 

فرتة اخلطة. وترتب على ذلك اإفراطها يف تقدير القدرات احلكومية على اإدارة وتنفيذ 

توفري  املعقول  غري  من  اإذ  اخلطة،   عمر  خالل  التمويل  من  احلجم  بهذا  زراعية  م�ساريع 

مليون   160 مبعدل  اأي  �سنوات،   خم�ص  خالل  الزراعة  قطاع  مل�ساريع  دينار  مليون   800

دينار �سنويًا،  خا�سة اأن عدم توّفر التمويل كان دائمًا هو اأكرب املحددات لتنفيذ اخلطط 

التنموية. ف�ساًل عن اأن القدرات احلكومية الإدارية والفنية ل متكنها من تنفيذ م�ساريع 

بهذا احلجم من التكاليف �سواء على امل�ستوى ال�سنوي اأو على امتداد �سنوات اخلطة.

من  اأكرث  منذ  احلكومة  تتبعه  الذي  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  نهج  عن  اخلطة  ابتعدت   -  7

عقدين،  لكنها مل حتمل هوية تخطيطية وا�سحة خا�سة بها.

الدعم  يف  الأولوية  ت�ستحق  ومناف�سة  واعدة  زراعية  قطاعات  بني  اخلطة  متيز  مل   -  8

والت�سجيع،  فجاءت تقليدية يف طرحها ونهجها على عك�ص ما كان منتظرًا منها.

- مل تقدم اخلطة ما هو خا�ص وعاجل لخرتاق الظروف ال�ستثنائية التي متر بالقطاع   9

الزراعي،  وهو ما كان يفرت�ص اأن اخلطة قد جاءت من اأجل تقدميه. 

الأهداف العامة للخطة:
ما  ال�سيا�سة  هذه  تنفيذ  »ويتطلب  عنوان  حتت  مبا�سرة  وجاءت  اأهدافًا،   اخلطة  ت�سّمها  مل 

يلي«:

تعزيز ا�ستخدام التكنولوجيا واأمتتة اخلدمات التي تقدمها وزارة الزراعة.  .1
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اإر�ساد املواطنني اإلى فر�ص الإنتاج الزراعي املتاحة،  وت�سجيع امل�ساريع الزراعية الأ�سرية   .2

يف الأرياف بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

تبني ال�سراكة مع القطاع اخلا�ص يف ر�سم ال�سيا�سات الزراعية.  .3

اأ�سواق جديدة  و�سع خطط ت�سويقية لزيادة ت�سدير املنتجات الزراعية الوطنية وفتح   .4

لها.

تاأهيل العمالة الأردنية وت�سجيعها.  .5

زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه املتاحة للري.  .6

ت�سجيع زراعة املحا�سيل ذات املردود العايل.  .7

اإعادة النظر بقانون التعاونيات واأ�سلوب عملها.  .8

اخلطة التنفيذية:
مل تت�سمن اخلطة عنوانًا حتت تعبري »خطة تنفيذية«،  وما جاء هو فقط جدول ل ي�ستمل 

املرتكزات،   هي:  عناوين،  اأربعة  اجلدول  ت�سمن  حيث  التنفيذية،  اخلطة  عنا�سر  على 

التدخالت،  النوع،  والتكلفة.

اأما »املرتكزات«،  فقد وردت حتتها الأهداف العامة. واأما »التدخالت«،  فهي الأهداف الفرعية 

امل�سار  الثمانية  العامة  الأهداف  ًذكرت حتت كل هدف من  والتي  العامة،   املحققة لالأهداف 

اإليها يف العنوان ال�سابق. واأما »النوع«،  فلم يرد حتته اإل »م�سروع حكومي،  واإ�سالح حكومي«.

ثالثاً: اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2025-2016

اأ. روؤية الإ�سرتاتيجية

على   2025 عام  يف  اإجنازها  اكتمال  عند  الزراعي  القطاع  يكون  لأن  الإ�سرتاتيجية  تنظر 

ال�سوره التالية:

اإنتاجية زراعية عالية.  .1

كفاءة يف ا�ستخدام مياه الري.  .2

ا�ستخدام عاٍل للتكنولوجيا.  .3

ت�ساركية عالية بني القطاعني احلكومي واخلا�ص.  .4

ت�سويق زراعي مناف�ص يربط الإنتاج بالطلب يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية.  .5
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اأنظمة جودة واعتماد وطنية معتمدة اعتمادًا دوليًا.  .6

اإنتاج وت�سويق زراعي ت�سديري يرتبط اأوًل بالحتياجات الغذائية لأ�سواق اخلليج.  .7

ن�سبة عالية من العتماد على الذات يف الأمن الغذائي.  .8

تكامل عاٍل مع القطاعات القت�سادية الأخرى.  .9

10.قدرة متنامية على مواجهة املخاطر.

11.توزيع عادل لعوائد التنمية الزراعية.

ب. الأهداف العامة لالإ�سرتاتيجية
الوطنية  الإ�سرتاتيجية  وروؤية  الزراعة،   لقطاع   »2025 الأردن  »روؤية  وثيقة  على  بناء 

للتنمية الزراعية 2016-2025 للقطاع،  مت حتديد الأهداف العامة التالية:

ا�ستدامة املوارد الزراعية وتطويرها.  .1

املحافظة على التنوع احليوي النباتي.  .2

حت�سني بيئة ال�ستثمار يف القطاع الزراعي.  .3

تعزيز التكامل بني الإنتاجني احليواين والنباتي.  .4

تعزيز التكامل بني القطاع الزراعي وقطاعات القت�ساد الأخرى.  .5

تطوير البحث والإر�ساد الزراعي وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف الزراعة.  .6

حت�سني تناف�سية املنتجات الزراعية النوعية وال�سعرية.  .7

ربط الإنتاج الزراعي بحالة الطلب يف الأ�سواق.  .8

تنمية ال�سادرات الزراعية وتنويع الأ�سواق الت�سديرية.  .9

10. تعزيز �رتباط �الإنتاج و�لت�ضدير باالحتياجات �لغذ�ئية لالأ�ضو�ق �مل�ضتهدفة.

يف  واملفاجئة  والإغراقية  )املدعومة  ال�سارة  امل�ستوردات  من  املحلية  ال�سوق  11.حماية 

زياداتها(.

12. زيادة دخول املزارعني )اأن�سطة زراعية وريفية ومكّملة(.

13. دعم الأمن الغذائي )توفري الغذاء،  اإتاحة الغذاء،  ماأمونية الغذاء(.

14. احلد من هجرة املناطق الزراعية والبدوية اإلى املدن.

15. زيادة م�ساهمة املراأة يف التنمية الزراعية.
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ت. موؤ�سرات الأداء الرئي�سية لالإ�سرتاتيجية. 
يبني اجلدول رقم )1( موؤ�سرات الأداء الرئي�سية لالإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 

بني  ترتاوح  التي   2025 و�سيناريوهات   2014 عام  يف  الأ�سا�ص  خط  بني  ما    ،2025-2016

�سيناريو متحفظ،  و�سيناريو متفائل. 

اجلدول رقم )1(
موؤ�سرات الأداء الرئي�سية لالإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية

)ما بني خط الأ�سا�ص يف 2014 و�سيناريوهات 2025(

املوؤ�سر
خط 

الأ�سا�ص
 2014

ال�سيناريو 
املتحفظ عام 

2025

ال�سيناريو 
املتفائل 

 عام 2025

زيادة قيمة الناجت املحلي الزراعي بالأ�سعار اجلارية )مليون 
84511401465دينار(

4.0%3.4%2.9%زيادة ن�سبة م�ساهمة قطاع الزراعة بالناجت املحلي الإجمايل
30%24%18%زيادة ن�سبة ال�سادرات الزراعية اإلى ال�سادرات الكلية

زيادة قيمة الت�سهيالت الئتمانية املقدمة للقطاع الزراعي 
266325370)مليون دينار(

1.9%1.7%1.5%زيادة م�ساهمة العمالة الزراعية الأردنية اإلى اإجمايل العمالة

زيادة ن�سبة العمالة الزراعية الأردنية اإلى العمالة الوافدة يف 
18%12%7.4%القطاع الزراعي

زيادة امل�ساحة املرورية بالتنقيط لزيادة الإنتاج وكفاءة 
9009511060ا�ستخدام املياه )األف دومن(

905940970زيادة امل�ساحة املحّرجة طبيعيًا و�سناعيًا )األف دومن(

املعلنة  الخاص  والقطاع  الحكومة  وإسرتاتيجيات  سياسات  رابعاً: 

لقطاع الزراعة

بعر�ص  نكتفي  ف�سوف  اخلا�ص،   للقطاع  معلنة  واإ�سرتاتيجيات  �سيا�سات  توجد  ل  اأنه  حيث 

�سيا�سات واإ�سرتاتيجيات احلكومة.

اأ-ال�سيا�سات احلكومية املعلنة
يف جمال الت�سويق:

حترير التجارة الزراعية املحلية واخلارجية.  -

و�سع قواعد فنية وطنية )املوا�سفات الإجبارية لل�سلع( غري مقّيدة حلرية التجارة.  -

املحافظة على حرية وتناف�سية ال�سوق املحلية.  -
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امل�سموح  غري  والدعم  )الإغراق  العادلة  غري  املناف�سة  من  املحلية  املنتجات  حماية   -

والزيادات املفاجئة من امل�ستوردات(. 

م�ساعدة ال�سادرات على الو�سول اإلى الأ�سواق الت�سديرية )اتفاقيات جتارية واتفاقيات   -

نقل(.

يف جمال الإنتاج:

النباتية  للمنتجات  واأ�سواق جملة  زراعية  ونوعيًا )�سدود وطرق  كميًا  الري  مياه  توفري   -

واحليوانات(.

-  توفري البنى التحتية امل�ساعدة للقطاع.

-  توفري نوافذ متويلية لتمويل مي�سر للمزارعني واجلمعيات التعاونية الزراعية.

توفري خدمات البحث والإر�ساد الزراعي واملختربات الزراعية.   -

-  تنفيذ برامج وقاية النبات وال�سحة النباتية.

-  تنفيذ برامج ال�سحة احليوانية واخلدمة البيطرية.

ومنتجاتها،   واحليونات  ومنتجاتها،  النباتات  من  امل�ستوردات  مراقبة  برامج  تنفيذ   -

وم�سلتزمات اإنتاج وت�سويق احليوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها.

الدعم غري املبا�سر )Subsidy(،  وي�سمل:  -

اإعفاء م�ستلزمات الإنتاج الزراعي ما عدا متعددة ال�ستعمالت منها من الر�سوم اجلمركية. 	•

اإعفاء م�ستلزمات الإنتاج الزراعي ما عدا متعددة ال�ستعمالت منها من ال�سريبة العامة  	•
على املبيعات،  وقد مت اإلغاء الإعفاء عام 2018ـ وينبغي مراجعة ذلك والنظر يف اإعادة 

العمل بالإعفاء.

الدخل.  �سريبة  من  املزارعني  اإعفاء  	•

-الدعم املبا�سر،  وي�سمل:

الأغنام. اأعالف  دعم  	•

الإرتوازية. لالآبار  الطاقة  واأ�سعار  الأردن  وادي  يف  الري  مياه  اأ�سعار  دعم  	•

دعم القمح وال�سعري مزارعي ب�سرائه اأعلى من الأ�سعار العاملية وتوفري بذار القمح لهم. 	•

العامة.  واملرافق  التحتية  البنى  دعم  	•

املخربية. واخلدمات  الزراعي  والإر�ساد  البحث  دعم  	•
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النباتية. وال�سحة  النبات  وقاية  برامج  دعم  	•

البيطرية. واخلدمات  احليوانية  ال�سحة  برامج  دعم  	•

اإنتاجها  وم�ستلزمات  ومنتجاتها  والنباتات  احليوانات  من  امل�ستوردات  على  الرقابة  دعم  	•
وت�سويقها.

الدعم املبا�سر جميعها. اأنواع  اإدارة  برامج  دعم  	•

ب-الإ�سرتاتيجيات
�سوف يتم ا�ستعرا�سها عند مراجعتها لحقًا لبيان اأهدافها املعلنة. وت�سمل هذه الإ�سرتاتيجيات 

ما يلي:

وثيقة »روؤية الأردن 2025«.  -

وثيقة الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه 2025-2016.  -

وثيقة الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2025-2016.  -

خطة قطاع الزراعة يف وثيقة خطة حتفيز النمو القت�سادي 2022-2018.  -

خامساً: مدى التنفيذ الفعيل لألهداف املعلنة يف الخطط

لل�سيا�سات  التنموية  اخلطط  يف  احلكومة  قبل  من  املعلنة  الرئي�سية  الأهداف  يلي  ما  يف 

والإ�سرتاتيجيات ومدى اللتزام بها:

1. املحافظة على حرية ال�سوق وتناف�سيتها

اأ�سدرت احلكومة قانون املناف�سة رقم )49( ل�سنة 2002 لتحقيق هدف حرية ال�سوق الزراعية 

وتناف�سيتها،  وهو اإجناز مهم. لكن مل يح�سل اأن نّفذت وزارة ال�سناعة والتجارة اأي اإجراءات 

يف هذا املجال،  حيث مل ُتبّلغ اأي جهة اأو فئة يف القطاع الزراعي عن اأي اخرتاق حلرية ال�سوق 

وتناف�سيتها.

2. حماية املنتجات املحلية من املناف�سة غري العادلة من قبل املنتجات امل�ستوردة

ال�سناعة  ووزارة    ،2004 ل�سنة   )21( رقم  الوطني  الإنتاج  حماية  قانون  احلكومة  اأ�سدرت 

من  املحلية  املنتجات  القانون  هذا  ويحمي  تطبيقه.  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  هي  والتجارة 

اأو زيادة  لها،   اأو تلقيها دعمًا غري م�سموح لبالدها تقدميه  امل�ستوردات يف حالت الإغراق،  

كمياتها ب�سورة مفاجئة.
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للمنتجات  حماية  حالة  لأي  للقانون  تطبيق  اأي  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  عن  ي�سدر  ومل 

الزراعية املحلية من م�ستوردات خمالفة حتى الآن،  حيث اأنه مل تتقدم زراعة معينة اأو فئة 

من منتجي �سلعة زراعية ب�سكوى مبوجب القانون عن �سرر حلق بها من امل�ستوردات لرتكابها 

اأي من املخالفات الثالث املذكورة بالقانون.

3. ت�سجيع ال�سادرات الزراعية

يلتزم الأردن بعدم دعم ال�سادرات اأمام منظمة التجارة العاملية،  لكن احلكومة تقدم جهدًا 

ملمو�سًا يف ت�سجيع ال�سادرات من خالل اإعداد منظومة القواعد الفنية )املوا�سفات الإجبارية( 

للمنتجات املتالئمة مع املتطلبات الدولية مبا يهيئ دخولها اإلى الأ�سواق الت�سديرية. كما توفر 

الفنية واملختربات  املطلوبة،  والوحدات  املطابقة  �سهادات اجلودة،  و�سهادات  لها احلكومة 

الالزمة لذلك. وقد حقق الأردن اإجنازًا كبريًا عندما ح�سلت وحدة العتماد الأردنية على 

العرتاف الدويل بها يف ت�سرين الثاين 2017.

4. توفري البنى التحتية امل�ساعدة للقطاع الزراعي

والتي  الزراعة،   وزارة  عن  ال�سادرة  املحلي  الدعم  ح�سابات  تقارير  بح�سب  احلكومة  تقدم 

تقدم �سنويًا ملنظمة التجارة العاملية،  دعمًا �سنويًا م�ستمرًا للبنى التحتية للقطاع الزراعي من 

�سدود وطرق زراعية بلغ 17.3 مليون دينار عام 2013 و19.2 مليون دينار عام 2014.

5. توفري خدمات البحث والإر�ساد الزراعي

تقدم احلكومة بح�سب تقارير ح�سابات الدعم املحلي املقدمة �سنويًا ملنظمة التجارة العاملية،  

دعمًا �سنويًا م�ستمرًا للبحث والإر�ساد الزراعي بلغ 8.23 مليون دينار عام 2013 و8.8 مليون 

دينار عام 2014.

6. اإعفاء م�ستلزمات الإنتاج الزراعي من الر�سوم اجلمركية

املتعدد  عدا  ما  اجلمركية  الر�سوم  من  جميعها  الزراعي  الإنتاج  م�ستلزمات  احلكومة  تعفي 

ال�ستعمالت منها،  اأي التي ُت�ستعمل لغري الإنتاج الزراعي اأي�سًا وهي قليلة جدًا.

7. اإعفاء م�ستلزمات الإنتاج الزراعي من ال�سريبة العامة على املبيعات

تعفي احلكومة م�ستلزمات الإنتاج الزراعي جميعها من ال�سريبة العامة على املبيعات ما عدا 

متعدد ال�ستعمالت منها،  وهي قليلة جدًا. وقد اأُلغي الإعفاء يف عام 2018،  وينبغي مراجعة 

ذلك والنظر يف اإعادة الإعفاء.
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8. اإعفاء املزارعني من �سريبة الدخل

ُيعفى املزارعون من �سريبة الدخل مبوجب الفقرة )5/اأ( من قانون �سريبة الدخل النافذ 

رقم )34( ل�سنة 2014.

9. توفري الحتياجات املائية لقطاع الزراعة

توفري  يتم  فاإنه    ،2025-2016 الزراعية  للتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  بح�سب   -

ماليني   505 اإلى  ت�سل  والتي  الكمية،   الناحية  من  الزراعة  لقطاع  املائية  الحتياجات 

املياه املتاحة لال�ستعمالت كافة،  وتتاأتى من  51.9% من جمموع  م3،  وتعادل م�سادرها 

امل�سادر التالية: 150م.م3 �سطحي،  و231.3 م.م3 جويف،  و123.3 م.م3 مياه �سرف �سحي 

معاجلة. 

الري يف تراجع،  حيث  مياه  نوعية  اأن  الزراعية  للتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  تبني   -

تبلغ ن�سبة املياه العادمة املعاجلة فيها 24% من املياه املتاحة للزراعة،  و�سوف ت�سل يف عام 

2025 اإلى 33.6% على الأقل.

اإن�ساء �سدود ترابية وحفائر وبرك يف البادية يف اإطار احل�ساد املائي حتى عام 2014 مبا   -

11.7م.م3.  حجمها  مائي  حل�ساد  م�ساريع  التنفيذ  حتت  وهناك  م.م3.   110.8 جمموعه 

وت�سري اأرقام مديرية احل�ساد املائي يف وزارة الزراعة اإلى اأن اخلطة امل�ستقبلية تت�سمن 

حتى عام 2025،  ح�سادًا مائيًا حجمه 14.6 م.م3 لي�سبح الإجمايل 137 م.م3.

10. فتح الأ�سواق الت�سديرية

تتولى احلكومة توقيع اتفاقيات ت�سهيل التبادل التجاري مع عدد كبري من الدول يف العامل،    -

ولعل اأهم هذه التفاقيات هي اتفاقية التجارة احلرة املوقعة مع الوليات املتحدة عام 

2000،  والتفاقية مع الحتاد الأوروبي املوقعة عام 2002.

الأ�سواق  ا�ستك�ساف  يف  احلكومة  دور  توقف  الزراعي،   الت�سويق  موؤ�س�سة  اإغالق  منذ   -

واجلوي  البحري  النقل  توفري  يف  احلكومة  جهود  تنجح  ومل  اجلديدة.  الت�سديرية 

لل�سادرات،  مع اأن النقل هو اأكرب عائق لل�سادرات.
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11. توفري التمويل املي�سر للجمعيات التعاونية الزراعية

تتولى وزارة التخطيط توفري التمويل املي�سر للجمعيات التعاونية الزراعية،  لكن بن�سبة   -

التمويل  هذا  تقدمي  بنف�سها  الوزارة  وتتولى  اجلمعيات.  هذه  حتتاجه  مما  بكثري  اأقل 

للجمعيات والإ�سراف على امل�ساريع التي متّولها،  وترف�ص املوؤ�س�سة التعاونية اأن تتولى هذه 

امل�سوؤولية عنها.

مليون  بقيمة  للموؤ�س�سة  �سنويًا  دعمًا  التعاونية  املوؤ�س�سة  موازنات  بح�سب  احلكومة  تقدم   -

التعاونية،  ومن بينها اجلمعيات  اأنواع اجلمعيات  للقيام مبهامها يف خدمة خمتلف  دينار 

الزراعية.

)Subsidy( 12. تقدمي الدعم للقطاع الزراعي

العاملية،   التجارة  ملنظمة  الزراعة  وزارة  من  املقدمة  املحلي  الدعم  ح�سابات  تقارير  بح�سب 

تقدم احلكومة دعمًا �سنويًا م�ستمرًا يف املجالت التالية بلغت يف عامي 2013 و2014 كما يلي:

دعم الأعالف لقطاع الأغنام مببلغ 51 مليون دينار يف عام 2013،  و38 مليون دينار يف عام   .1

.2014

دعم اأ�سعار املياه يف وادي الأردن مببلغ 9.97 مليون دينار يف عام 2013،  و10.8 مليون دينار   .2

يف عام 2014.

دعم اأ�سعار منتجي القمح وال�سعري مببلغ 3.24 مليون دينار يف عام 2013،  و3.1 مليون دينار   .3

يف عام 2014.

واملنتجات  واحليواين  النباتي  الإنتاج  م�ستلزمات  وفح�ص  النبات  وقاية  برامج  دعم   .4

امل�ستوردة مببلغ 21 مليون دينار يف عام 2013،  و 21.38 مليون دينار يف عام 2014. ودعم 

12.11 مليون دينار يف عام  برامج مكافحة الآفات والأمرا�ص وال�سحة احليوانية مببلغ 

2013،  و14.02 مليون دينار يف عام 2014. 

و2.58    ،2013 عام  يف  دينار  مليون   2.4 مببلغ  الأرا�سي  وا�ست�سالح  التطوير  برامج  دعم   .5

مليون دينار يف عام 2014.

تقدم موؤ�س�سة الإقرا�ص الزراعي قرو�سًا للمزارعني باأ�سعار فائدة مناف�سة. وقد بلغ معدل   .6

قيمة قرو�سها ال�سنوية للفرتة 2014-2016 حوايل 38 مليون دينار. 
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13. الإعفاء من فوائد القرو�ص وتقدمي امل�ساعدات الطارئة

بح�سب تقرير »الزراعة يف الأردن واخلدمات احلكومية للقطاع الزراعي«ال�سادر عن وزارة   -

الزراعة عام 2015،  فقد اأُعِفي املزارعون من الفوائد على قرو�سهم امل�ستحقة ما بني عامي 

اأن  اإلى  الوزارة  اأرقام  2017،  فت�سري  اأما يف عام  مليون دينار،    50.7 1985 و2012 مببلغ 

اإعفاءات املزارعني من الفوائد على قرو�سهم قد بلغت 2.18 مليون. 

2008 ما  بلغ حجم التعوي�سات للمزارعني عن الأ�سرار التي حلقت بهم من ال�سقيع عام   -

قيمته 9.3 مليون دينار،  و1.6 مليون دينار عام 2004 بح�سب تقرير »الزراعة يف الأردن 

واخلدمات احلكومية للقطاع الزراعي« ال�سادر عن وزارة الزراعة عام 2015،  فيما ت�سري 

2017 قد بلغت  اأرقام وزارة الزراعة اإلى اأن تعوي�سات املزارعني عن اأ�سرار ال�سقيع عام 

1.4 مليون.

بهذا،  فاإن جمموع ما ُقّدم خالل 32 عامًا )1985-2017(،  يبلغ 64.2 مليون دينار،  اأي مبعدل 

�سنوي يبلغ حوايل 2 مليون دينار.

سادساً: قدرة املؤسسات املعنية عىل تحقيق األهداف التنموية

بها  تتعلق  ذاتية  بعوامل  الزراعية  التنمية  اأهداف  بتحقيق  املعنية  املوؤ�س�سات  قدرة  تت�سل 

واأخرى مو�سوعية تتعلق بالبيئة العامة وبخا�سة امل�ساندة منها. 

اأ-العوامل الذاتية
بنائها  اأعمالها واكتمال  التي حتكم  الت�سريعات  املوؤ�س�سات من حيث  موؤ�س�سية هذه  درجة   .1

التنظيمي و�سالمته،  وتكامل وحداتها التنظيمية ومتا�سكها وتقاليد العمل بها وال�ستجابة 

لن�سياب العمل والتعامل مع التغذية الراجعة.

العملية  مهاراتهم  وم�ستوى  املوؤ�س�سات  يف  واملالية  والفنية  الإدارية  العاملني  قدرات   .2

املختلفة.

وتخطيط  تنظيم  من  الإدارية  بامل�سوؤوليات  القيام  على  للموؤ�س�سات  العليا  الإدارة  قدرة   .3

واإ�سراف ومتابعة وتقييم.

وجود قواعد بيانات �ساملة م�سممة على اأ�س�ص علمية م�ستفيدة من التقدم يف تكنولوجيا   .4

املعلومات.
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ولأجل تقييم هذه العوامل لدى املوؤ�س�سات املعنية بقطاع الزراعة،  ميكن العودة اإلى التقارير 

الدورية ملوؤ�س�سة جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز التي تقي�ص هذه العوامل لدى الوزارات 

�سائر  لأداء  اجلائزة  تقييم  اأن  حيث  الدولة،   يف  جميعها  امل�ستقلة  احلكومية  والوحدات 

بني  تراوح   2015/2014 الأخرية  دورتها  وحتى  جميعها  دوراتها  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 

اأن  35% فقط،  علمًا  املثال  30%-55%. وقد كانت درجة تقييم وزارة الزراعة على �سبيل 

ذلك كان تقدمًا لها عن الدورة ال�سابقة 2013/2012،  حيث ح�سلت فيها على درجة %25. 

اإلى  اإن عودتها  للتكرار. كما  10 درجات بني دورتني يعّد قيا�سيًا وغري قابل  بـ  وكان تقدمها 

الرتاجع اأمر وارد بدرجة غري قليلة. وتتحدث التقارير ال�سنوية لديوان املحا�سبة يف كثري 

من الأحيان عن اأداء غري موؤ�س�سي،  ت�سري اإليه بو�سوح املخالفات الإدارية واملالية امل�ستمرة 

التي ل تظهر اأي تراجع.

ولعل ما ي�سري اإلى �سعف هذه العوامل لدى املوؤ�س�سات املعنية اأي�سًا هو عدم وجود قواعد بيانات 

علمية �ساملة لدى املوؤ�س�سات،  ونق�ص خم�س�سات التدريب،  والرتهل الناجت عن زيادة اأعداد 

املوظفني،  و�سعف توزيعهم بناء على احتياجات العمل،  بالإ�سافة اإلى ما يجري من اإ�سعاف 

تهديد  الناجم عن  الإداري  ال�ستقرار  العامني،  وجتاهل دورهم يف  واملديرين  الأمناء  لدور 

الوزراء لدورهم الوظيفي والتغول على �سالحياتهم.

ب-العوامل املو�سوعية
درجة توفر املوؤ�س�سية يف بناء واأداء اأجهزة الإدارة العليا للدولة ممثلة مبجل�ص الوزراء،    .1

الف�ساد.  مكافحة  هيئة  فيها  مبا  النزاهة  ومنظومة  املحا�سبة،   وديوان  الأمة،   وجمل�ص 

وانعكا�ص توفرها على التعاون والتن�سيق يف ما بني املوؤ�س�سات املنفذة للخطط.

تردد الإرادة ال�سيا�سية القوية الداعمة لفكر التخطيط للتنمية وتطبيقه لدى الإدارة   .2

العليا للدولة،  حيث يتم التعبري عن هذه الإرادة من خالل امل�ستوى الفني لوثائق التخطيط 

ال�سادرة عن املوؤ�س�سات،  وال�ستمرارية يف جهود التخطيط،  ومتابعة اأداء تنفيذ اخلطط،  

وتقييم نتائجها ومراجعتها يف �سوء التقييم.

وبنائها  �الأهد�ف،   بتحقيق  �الرتباط  �أ�ضا�ض  على  للموؤ�ض�ضات  �ل�ضنوية  �ملو�زنات  ت�ضميم   .3

على حتديد الأولويات بناء على درجة اأهميتها،  وتوفري املخ�س�سات املالية لأقرب ما ميكن 

اإلى احتياجات تنفيذ الأهداف.

اأهلية القطاع اخلا�ص لإجناز امل�ساريع املحالة عليه مبوجب العطاءات والتقّيد باملوا�سفات   .4

الإن�سائية  امل�ساريع  تنفذ  ل  احلكومية  املوؤ�س�سات  اأن  ذلك  املحددة.  والأوقات  املطلوبة 
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والهند�سية،  وما يت�سل بالبنية التحتية،  و�سراء املعدات والأجهزة للم�ساريع واملوؤ�س�سات،  

حتيل  حيث  ال�سيانة  واأعمال  وقرطا�سية  واأثاث  اأجهزة  من  املوؤ�س�سات  عمل  وم�ستلزمات 

تنفيذها مبوجب عطاءات للقطاع اخلا�ص.

م�ستوى م�ساركة القطاع اخلا�ص يف اإعداد ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات واخلطط التنفيذية.  .5

ولتقييم هذه العوامل املو�سوعية املت�سلة بدرجة موؤ�س�سية بناء واأداء الإدارة العليا للدولة،  

ميكن الرجوع اأي�سًا اإلى تقارير موؤ�س�سة جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز،  وتقارير ديوان 

املحا�سبة التي اأ�سري اإليها يف تقييم العوامل الذاتية.

اأما بالن�سبة لوجود الإرادة ال�سيا�سية الداعمة للتخطيط للتنمية لدى الإدارة العليا للدولة،  

تتابع  انتظام  عدم  من  ذلك  على  ي�ستدل  الإرادة.  هذه  �سعف  اإلى  ي�سري  العملي  الواقع  فاإن 

التنموية،  والتخلي عن متابعتها عند تغيري احلكومة،  وال�سعف يف متابعة تنفيذ  اخلطط 

اخلطط وتقييمها موؤ�س�سيًا وبوثائق من�سورة.

املخ�س�سات  وتوفري  الأولوية  ذات  بالأهداف  بربطها  فعال  نحو  على  املوازنات  ت�سميم  وعن 

املوازنة  بقانون  تلتزم  ل  للموؤ�س�سات  ال�سنوية  املوازنات  فاإن  تنفيذها،   لحتياجات  الأقرب 

العامة يف الأردن رقم )58( ل�سنة 2008 الذي يفر�ص موازنة الربامج املوجهة بالأداء. كما اإن 

املوازنات غالبًا ما ت�سدر كن�سخ مكررة عن �سابقاتها ب�سبب نق�ص التمويل والعجز يف موازنات 

الدولة،  حيث ي�سبق اإعداد املوازنات عادة بالغ احلكومة الذي يت�سمن �سروطًا ل ترتك جماًل 

لإعادة هند�ستها اأو تعديل خم�س�ساتها التنموية اإل مبا ت�سمح به املنح والقرو�ص اخلارجية 

املي�سرة والتي عادة ما تكون غري كافية.

وبالن�سبة لأهلية القطاع اخلا�ص القائم على تنفيذ العطاءات املحالة عليه،  فُتظهر عجزًا 

غري قليل تك�سف عنه تقارير ديوان املحا�سبة اإن كان على �سعيد اللتزام باملوا�سفات اأو مبدة 

التنفيذ. 

وحول م�ستوى م�ساركة القطاع اخلا�ص يف اإعداد اخلطط وتنفيذها،  فقد اأ�سبح له موؤخرًا دور 

وا�سح يف اإعداد اخلطط. واأما قيامه بال�ستثمار يف امل�ساريع التنموية املحددة يف اخلطط،  فاإن 

القطاع اخلا�ص يف الغالب ل ينفذ من امل�ساريع �سوى التي تت�سل بخرباته التقليدية وحتقق 

له اأعلى قدر من الربح،  لكنه واإن مل ين�سق يف ما ينفذه من م�ساريع مع اجلهات احلكومية ومل 

اأنه ي�ستجيب يف اختياره مل�ساريعه لالحتياجات التي يطلبها  يلتزم بخططها التاأ�سريية،  اإل 

ال�سوق،  وهو ما يجعلها يف الغالب قريبة ملتطلبات التنمية اأو غري بعيدة عنها على الأقل.
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سابعاً: نتائج السياسات واإلسرتاتيجيات والخطط التنفيذية 

املنبثقة عنها

هناك عدد من املوؤ�سرات القائمة ن�سوقها لبيان نتائج ال�سيا�سات احلكومية والإ�سرتاتيجيات 

ما  ومنها  اإيجابي،   ما هو  املنبثقة عنها؛ فمنها  التنفيذية  وُطّبقت،  واخلطط  ُاعتمدت  التي 

ي�سري اإلى حاجة القطاع الزراعي اإلى املزيد من اجلهد التخطيطي والتنفيذي من اأجل تنميته 

والتخل�ص من املعيقات التي تعرت�ص النهو�ص به.

اأ. املوؤ�سرات الإيجابية
يبني اجلدول رقم )2( اخلا�ص مبوؤ�سرات حالة القطاع الزراعي،  وجود تقدم يف امل�ساحات   .1

املزروعة،  والإنتاج النباتي واحليواين،  وم�ساحات املحميات الرعوية،  واأعداد املوا�سي،  

و�سادرات الأغنام احلّية،  واملنتجات الب�ستانية خالل 16 عامًا )2015-2000(.

اجلدول رقم )2(
موؤ�سرات حالة القطاع الزراعي للفرتة 2015-2000

2013-20072015-2009 2000-2002 الفرتة
650810995م�ساحة الزراعة املروية/األف دومن

150021502,345اإنتاج اخل�سار والفاكهة/األف طن
450630816امل�ساحات املزروعة بالزيتون/األف دومن

124120160اإنتاج الزيتون/األف طن
192432اإنتاج زيت الزيتون/األف طن

165255335م�ساحة املحميات الرعوية/األف دومن
790860950اإنتاج بي�ص املائدة/مليون بي�سة

118145190اإنتاج حلوم الدجاج/األف طن
12,623,220,1اإنتاج اللحوم احلمراء/األف طن

214.9323.8442.5اإنتاج احلليب )اأبقار واأغنام وماعز(/األف طن
44,30072,30070,900اأعداد الأبقار/ راأ�ص

240320450�سادرات الأغنام/ األف راأ�ص

الن�سرة  العامة،   الإح�ساءات  ودائرة    ،2015-2000 ال�سنوية،   الإح�سائية  التقارير  الزراعة،   وزارة  امل�سدر: 

الزراعية ال�سنوية،  �سنوات عدة.

تنويع املنتجات الب�ستانية؛ فمنذ عام 1985 كانت البداية مع زراعة التفاح يف ال�سوبك،    .2

ثم متددت لت�سبح م�ساحتها الإجمالية بح�سب اأرقام عام 2017 ما جمموعه 23,895 دومنًا 

ُتنتج 39,902 طن،  من بينها: النخيل مب�ساحة 22,220 دومنًا ُتنتج 9,764 طنًا؛ واجلوافة 
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 4,413 2,474 دومنًا تنتج  اأطنان؛ والرّمان مب�ساحة   1,105 ُتنتج  2,385 دومنًا  مب�ساحة 

 1,179 مب�ساحة  والفراولة  طن؛   1,200 ُتنتج  دومن   3,000 مب�ساحة  والأ�سكدنيا  طنًا؛ 

دومنًا ُتنتج 4847 طنًا.

بلغ الكتفاء الذاتي من بع�ص املنتجات ن�سبًا عالية،  ففي عام 2015 كانت ن�سب الكتفاء   .3

الذاتي 100% من بي�ص املائدة،  و90% من زيت الزيتون،  و85% من حلوم الدجاج،  و%85 

من اخل�سار والفواكه،  و65% من احلليب،  و44% من حلوم الأغنام.

و�سل جمموع احل�ساد املائي بح�سب بيانات مديرية احل�ساد املائي يف وزارة الزراعة اإلى   .4

110.7 م.م3 عام 2014،  وحتت التنفيذ 11.7 م.م3،  واملخطط له حتى عام 2025 هو 14.6 
م.م3 لي�سبح املجموع 137 م.م3. وهذا ميثل جهدًا ت�ساركيًا بني وزارة الزراعة ووزارة املياه 

والري. هذا بالإ�سافة اإلى ال�سدود الكبرية التي تبلغ �سعتها بح�سب وزارة املياه 325 م.م3.

زيادة كفاءة ا�ستخدام مياه الري نتيجة لزيادة كفاءة نظام نقل مياه الري اإلى املزارع يف   .5

وادي الأردن،  وا�ستخدام نظام الري بالتنقيط. حيث انخف�ست خم�س�سات مياه الري من 

750 م.م3 عام 2005،  اإلى 505 م.م3 عام 2014 رغم: 

ارتفاع امل�ساحة املروية من 720 األف دومن عام 2005،  اإلى 1.1 مليون دومن عام 2015.  -

 2.6 اإلى    ،2005 مليون طن عام   1.6 من  املروية  الب�ستانية  املنتجات  من  الإنتاج  وارتفاع   -

مليون طن عام 2015.

يف تكامالته مع اخللف،  �ساعد منو قطاع الزراعة على منو اإنتاج جمموعة من م�ستلزمات   .6

الإنتاج بلغت �سادراتها عام 2014،  بح�سب الكتاب الإح�سائي ال�سنوي ال�سادر عن دائرة 

الذائبة،   والأ�سمدة  البذور،   من  تتكون  دينار،  وهي  مليون   115.5 العامة،   الإح�ساءات 

واملبيدات احل�سرية،  والأعالف،  والعالجات واللقاحات البيطرية.

الزراعة يف  فاإّن قطاع  الغذائية،   ال�سناعات  اأ�سحاب اخلربة يف  بع�ص  بح�سب تقديرات   .7

تكامالته لالأمام،  يوفر ما ن�سبته 20%-30% من احتياجات ت�سنيع الغذاء القائم على 

املنتجات النباتية واحليوانية.

بالأ�سعار  منوًا  الأكرث  الزراعة  قطاع  كان  ال�سنوي،   الإح�سائي  الكتاب  اأرقام  بح�سب   .8

اجلارية بني القطاعات القت�سادية الأخرى كمعدل للفرتة 2005-2016،  بن�سبة %14،  

متفوقًا يف ذلك على معدل منو القت�ساد الكلي بالأ�سعار اجلارية للفرتة نف�سها،  والذي بلغ 

.%12.1

ال�سادرات  منو  من  اأعلى  بن�سبة  اجلارية  بالأ�سعار  والغذائية  الزراعية  ال�سادرات  منت   .9
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الوطنية كمعدل للفرتة 2006-2016،  حيث منت بن�سبة 7.1%،  يف حني منت ال�سادرات 

الكلية بن�سبة 6.2%،  وفق اأرقام الكتاب الإح�سائي ال�سنوي. 

10. ي�سري الكتاب الإح�سائي ال�سنوي اإلى اأن الأ�سعار القيا�سية للمنتجني الزراعيني بالأ�سعار 

اجلارية لل�سنوات الع�سر الأخرية 2007-2016،  بلغت على الرتتيب: %100،  %116.3،  

98.9%،  117.8%،  112.8%،  115.6%،  143%،  146.9،  156,1%،  141%،  ما يعني اأن 
الأ�سعار كانت من�سفة للمزارعني عدا عام 2009.

ب. النتائج واملوؤ�سرات ال�سلبية
التو�سع  ب�سبب  الزراعية  الأرا�سي  ح�ساب  على  البلدي  التنظيم  يف  كبري  تو�سع  يوجد   .1

الأفقي غري املربر للبناء ورغبة اأ�سحاب الأرا�سي يف رفع اأ�سعارها. وما زال املجل�ص الأعلى 

للتنظيم واحلكومات،  يخالفان نظام الأرا�سي رقم )36( ل�سنة 2007 حتت �سغط ت�سجيع 

التقيد  من  للتهرب  الأرا�سي  ا�ستعمال  خريطة  حتديث  عن  يتغا�سيان  كما  ال�ستثمار. 

بتطبيق النظام.

امل�ستغلني  اإجمايل  من  باأجر  الزراعي  القطاع  يف  الأردنيني  من  الدائمني  امل�ستغلني  ن�سبة   .2

الدائمني من الأردنيني باأجر،  هي 1.87%. وهناك اإحجام من العمالة الأردنية عن العمل 

اإلى قطاعات  اأ�سبح يعتمد على العمالة الوافدة التي تهرب منه  يف قطاع الزراعة الذي 

اأعلى اأجرًا،  ما يقّلل من توفرها،  ويرفع اأجورها على قطاع الزراعة.

تراجع نوعية مياه الري من امل�سادر ال�سطحية ب�سبب تزايد ن�سبة املياه العادمة املعاجلة   .3

فيه،  حيث ارتفعت ن�سبتها من نحو 12.4% يف عام 2005 اإلى 24.4% يف عام 2014،  وهي يف 

طريقها لالرتفاع اإلى 33.6% يف عام 2025 بح�سب الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه 2016-

.2025

والت�سويق،  و�سعف  الإنتاج  الإنتاج يف قطاعي  ب�سبب �سغر وحدات  الإنتاجية  انخفا�ص   .4

ا�ستخدام التكنولوجيا،  و�سعف البحث العلمي والإر�ساد لدى القطاعني احلكومي واخلا�ص،  

من  ويقّلل  املنتوج،   تكلفة  من  يزيد  ما    ،)GAP( اجليدة  الزراعية  املمار�سات  و�سعف 

جودته النوعية،  ويوؤدي اإلى تراجع قدرته التناف�سية. ومن اأمثلة انخفا�ص الإنتاجية:

انخفا�ص العائد على وحدة املياه.  - 

غياب الرتبية املكثفة لالأغنام.  -

�سعف اأعداد مواليد الأغنام واإنتاجها من احلليب.  -
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�سعف الإنتاجية يف اخل�سار والفاكهة يف الزراعة املك�سوفة،  مقارنة بالزراعة داخل   -

البيوت البال�ستيكية.

املتابعة والرقابة والت�سجيع  التعاونية الزراعية ل تلقى الهتمام الكايف من  اجلمعيات   .5

وتوافر نافذة متويلية خا�سة بها.

اأرقام الكتاب الإح�سائي ال�سنوي،  ما زالت تتو�سع مع الفارق  الفجوه الغذائية،  بح�سب   .6

بني امل�ستوردات وال�سادرات من الغذاء،  حيث ات�سعت من 918 مليون دينار عام 2007،  اإلى 

1,088 مليون دينار عام 2011،  ثم اإلى 1,829 مليون عام 2014.

ارتفاع ن�سبة الفقد والتلف يف املنتجات الزراعية،  وخا�سة اخل�سار والفواكه يف مرحلتي   .7

الإنتاج والت�سويق. وعادة ما تقدر منظمة الفاو هذه الن�سبة يف الدول النامية مبا يزيد 

على 15% من الإنتاج. واإذا افرت�سنا اأنها ت�ساوي يف الأردن 10% فقط،  فاإن ذلك يعني اأن 

حجم الفقد والتلف ي�سل اإلى 250 األف طن �سنويًا.

ما تزال املزادات يف اأ�سواق اجلملة للخ�سار والفواكه التي تت�سكل مبوجبها الأ�سعار،  ت�سوبها   .8

الفو�سى التي توؤثر �سلبيًا على اأ�سعار املزارعني. ويتطلب التغلب عليها ت�سكيل جلنة متثل 

عددًا من اجلهات ذات العالقة للرقابة على هذه املزادات.

اإلى الأ�سواق الأوروبية ب�سبب  ما تزال املوا�سي الأردنية ومنتجاتها غري مهّياأة للت�سدير   .9

عدم وجود نظام تتبع Traceability لها يف الأردن.

10. ما زالت 93% من �سادرات اخل�سار والفواكه،  تذهب لالأ�سواق التقليدية العربية املجاورة 

الدخل،   عالية  الأوروبية  الأ�سواق  يف  التو�سع  اإلى  ال�سادرات  هذه  وتفتقر  واخلليجية. 

واإلى الدخول يف اأ�سرع وقت اإلى ال�سوق الرو�سية الوا�سعة،  وخ�سو�سًا يف مو�سم ال�ستاء.

11. ما يزال النقل هو العائق الأكرب اأمام ال�سادرات الزراعية،  فالنقل الربي لي�ص منتظمًا 

خالل  من  متاح  غري  تكلفته  يف  املناف�ص  البحري  والنقل  مرتفعة.  واأجوره  توفره،   يف 

ميناء العقبة،  وتواجهه عقبات يف املوانئ املجاورة. كذلك فاإن النقل اجلوي ما يزال يتم 

بطائرات الركاب فقط،  وهو غري متاح على نحو كاٍف ومنتظم،  واأجوره عالية.
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ثامناً: نتائج التقييم وعالقتها بحالة القطاع ومؤرشات أدائه محلياً 

ودولياً

ا�ستعرا�ص  اأوًل  مت  اأدائه،   وموؤ�سرات  القطاع  بحالة  وعالقتها  التقييم  بنتائج  لالإحاطة 

ا�ستعرا�ص  جانب  اإلى  القطاع،   لتنمية  املعلنة  وخططها  واإ�سرتاتيجياتها  احلكومة  �سيا�سات 

قدرة املوؤ�س�سات احلكومية املعنية على تنفيذها وحتقيق اأهدافها.

خالل  من  واخلطط  والإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  هذه  تطبيق  نتائج  ثانيًا  ُحّددت  ثم 

الفعلي  التنفيذ  ا�ستعرا�ص مدى  الزراعة،  وكذلك  ال�سيا�سات احلكومية يف قطاع  ا�ستعرا�ص 

ال�سيا�سات  تطبيق  نتائج  ا�ستعرا�ص  اإلى  بال�سافة  التنفيذية،   اخلطط  يف  املعلنة  لالأهداف 

والإ�سرتاتيجيات واخلطط التنفيذية.

نتيجة  املتحققة  التنموية  الإجنازات  بني  العالقة  يف  الفجوة  َدت  ُحدِّ تقدم،   ما  �سوء  ويف 

اأدائه.  وموؤ�سرات  القطاع  حالة  وبني  ُطّبقت،   التي  واخلطط  والإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 

د الفجوة من خالل ا�ستعرا�ص موؤ�سرات الأداء الإيجابية وغري الإيجابية. و�سُتحدَّ

اأ. م�ساهمة القطاع يف القت�ساد الوطني
)1( املوؤ�سرات الإيجابية:

يحتل القطاع املركز الأول يف ن�سبة النمو بالأ�سعار اجلارية بني القطاعات القت�سادية   .1

على مدى 12 �سنة يف الفرتة 2005-2016،  حيث �سّجلت ن�سبة النمو 14%،  يف حني كانت 

ن�سبة منو القت�ساد الكلي هي %12.1.

يحتل القطاع املركز الأول بني القطاعات القت�سادية يف ن�سبة منو �سادراته على مدى 11   .2

�سنة يف الفرتة 2006-2016،  مبعدل 7.1%،  يف حني منت ال�سادرات الوطنية يف الفرتة 

نف�سها مبعدل %6.2.

ال�سنوات  خالل  الوطنية  ال�سادرات  من  والغذائية  الزراعية  ال�سادرات  ن�سبة  تراوحت   .3

ال�سادرات  بعد  ثانيًا  بذلك  وتاأتي    ،%21-%16 بني  ما    ،2015-2006 املا�سية  الع�سر 

ال�سناعية،  اأو ثالثًا بعد ال�سادرات التعدينية يف بع�ص الأحيان.

الرتتيب:  على   2016-2007 الفرتة  خالل  الزراعيني  للمنتجني  القيا�سية  الأ�سعار  بلغت   .4

  ،%156.1  ،%146.9  ،%143  ،%115.6  ،%112.8  ،%117.8 ،%98.9  ،%116.3  ،%100

 .%141
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ن�سب اكتفاء مائة باملائة من حلوم املاعز واحلليب الطازج وبي�ص املائدة والزيتون وزيت   .5

الزيتون،  وفوق 80% من اخل�سار والفواكه وحلوم الدجاج.  

)2( املوؤ�سرات غري الإيجابية:

ما زالت ن�سبة م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل ترتاوح بني 3-3.9%،  وهي ن�سبة   -1

قليلة،  واإن كان لها اأ�سبابها.

بلغت ن�سبة امل�ستغلني الأردنيني الدائمني باأجر يف القطاع،  اإلى اإجمايل الأردنيني امل�ستغلني   -2

الدائمني باأجر يف عام 2014،  ما ن�سبته 1.87%،  وهي ن�سبة �سعيفة.

ب. ال�سيا�سات احلكومية
 )1( املوؤ�سرات الإيجابية:

1. �سمولية اأهداف ال�سيا�سات،  ما اأدى اإلى تنوع ال�سيا�سات،  وتعدد اأهدافها العامة اإلى �سبعة 

اأهداف.

2. الت�سريع لتحرير التجارة الزراعية املحلية واخلارجية.

3. و�سع قواعد فنية )موا�سفات اإجبارية( لل�سلع متوافقة مع املعايري الدولية. 

4. الت�سريع للحفاظ على حرية ال�سوق املحلية وتناف�سيتها.

5. الت�سريع حلماية املنتجات املحلية من املناف�سة غري العادلة وبخا�سة امل�ستوردات ال�سارة.

6. امل�ساعدة يف فتح الأ�سواق الت�سديرية.

7. تقدمي اإعفاءات جمركية و�سريبية مل�ستلزمات الإنتاج،  )ُفر�ست موؤخرًا �سريبة مبيعات 

على م�ستلزمات الإنتاج،  وينبغي مراجعة احلكومة لقرارها هذا(.

8. تقدمي الدعم املبا�سر )Subsidy( للقطاع الزراعي بقيمة اإجمالية �سنوية قدرها 125 

مليون دينار،  متثل 16.7% من الناجت املحلي الزراعي،  ما يجعله دعمًا جيدًا،  وي�سبح دعمًا 

كبريًا اإذا ما اأ�سفنا اإليه الإعفاءات اجلمركية وال�سريبية على م�ستلزمات الإنتاج. وي�سمل 

الدعم البنى التحتية،  وبرامج خدمات ال�سحة النباتية وال�سحة احليوانية،  واملراقبة 

اإنتاجها وت�سويقها،  والبحث والإر�ساد  على احليوانات والنباتات ومنتجاتها وم�ستلزمات 

الأرا�سي،   وتطوير  �سيانة  وم�ساريع  واملراعي،   واحلراج  املختربية،   واخلدمات  الزراعي 

ودعم الأعالف واملياه واأ�سعار القمح وال�سعري.
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)2( املوؤ�سرات غري الإيجابية:

1. �سعف اآليات ال�سيا�سات لتو�سيل الدعم واخلدمات املدعومة للفئة امل�ستهدفة.

2. �سعف املتابعة والتقييم لل�سيا�سات للتاأكد من حتقيق اأهدافها.

3. �سعف ا�ستقرار ال�سيا�سات ب�سبب التعديل عليها اأو اتخاذ قرارات تقلل من تاأثريها.

ال�سيا�سات من ت�سارب م�سالح بني فئات داخل قطاع الزراعة،  ومع فئات يف  4. ما ين�ساأ عن 

قطاعات اأخرى.

5. الإخفاق يف بناء قواعد للبيانات ويف بناء املوازنات ال�سنوية على اأ�سا�ص الربامج املوجهة 

لالداء.

ت. التنفيذ الفعلي لالأهداف املعلنة يف اخلطط
)1( املوؤ�سرات الإيجابية:

1. اإ�سدار قانون املناف�سة رقم )49( ل�سنة 2002 للمحافظة على حرية ال�سوق وتناف�سيتها.

2. اإ�سدار قانون حماية الإنتاج الوطني رقم )21( ل�سنة 2004 حلماية املنتجات الوطنية من 

امل�ستوردات ال�سارة.

3. تقدمي ما معدله 17 مليون دينار �سنويًا للبنية التحتية للقطاع.

4. اإعفاء م�ستلزمات الإنتاج الزراعي من الر�سوم اجلمركية.

5. اإعفاء م�ستلزمات الإنتاج الزراعي من ال�سريبة العامة على املبيعات.

القانون رقم )34( ل�سنة  اإعفاء املزارعني من �سريبة الدخل مبوجب الفقرة )5/اأ( من   .6

.2014

51.9% من اإجمايل املياه املتاحة  7. توفري الحتياجات املائية للزراعة )505 م.م3 ت�سكل 

لال�ستعمالت كافة(.

البادية،   مناطق  يف  معظمها  املائي  احل�ساد  اإطار  يف  وبرك  وحفائر  ترابية  �سدود  اإن�ساء   .8

11.7م.م3.  111م.م3 وحتت التنفيذ م�ساريع بطاقة  2014 نحو  بلغت طاقتها حتى عام 

وتت�سمن اخلطة حتى عام 2025 م�ساريع بطاقة 14.6 م.م3 لي�سبح الإجمايل 137 م.م3.

9. تقدم احلكومة م�ساعدة �سنوية للموؤ�س�سة التعاونية الأردنية مقدارها مليون دينار للقيام 

بتقدمي اخلدمات للتعاونيات،  ومن �سمنها التعاونيات الزراعية.
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مليون   40-37 �سنوي يرتاوح بني  الأغنام مبعدل  لقطاع  لالأعالف  10. تقدم احلكومة دعمًا 

دينار �سنويًا.

11. تقدم احلكومة دعمًا لأ�سعار املياه يف وادي الأردن بقيمة 10 ماليني دينار �سنويًا.

12. ت�سرتي احلكومة القمح وال�سعري باأ�سعار مدعومة مبعدل ثالثة ماليني دينار �سنويًا.

13. تقدم احلكومة دعمًا لربامج وقاية النبات واحليوان مبعدل 35 مليون دينار �سنويًا.

14. تقدم موؤ�س�سة الإقرا�ص الزراعي قرو�سًا �سنوية للمزارعني مبعدل 38 مليون دينار �سنويًا 

بفوائد مناف�سة )1-2 نقطة مئوية(.

جمموعه  ما   )2017-1985( عامًا   32 خالل  احلكومة  قدمت  الطارئة،   امل�ساعدات  اإطار  يف   .15

64.2 مليون دينار من امل�ساعدات لقطاع الزراعة مبعدل مليوين دينار �سنويًا على النحو التايل:

اإعفاء املزارعني من الفوائد على قرو�سهم امل�ستحقة ما بني عامي 1985 و2012 مببلغ   -

50.7 مليون دينار،  ومببلغ 2.175 مليون دينار يف عام 2017.

تعوي�ص املزراعني عن الأ�سرار التي حلقت بهم من ال�سقيع مببلغ 9.3 مليون دينار عام   -

2008،  و1.6مليون دينار عام 2014،  و1.4 مليون دينار عام 2017.

)2( املوؤ�سرات غري الإيجابية:

1. هناك تراجع يف نوعية مياه الري نتيجة خلطها بــ 123 م.م3 من املياه العادمة املعاجلة 

505 م.م3. و�سوف ت�سل كمية املياه العادمة املعاجلة عام  24% من مياه الري البالغة  متثل 

2025 اإلى 235 م.م3،  متثل 33.6% من اإجمايل مياه الري املتاحة.

2. غياب اأي نتائج جلهود توفري و�سائل النقل البحري واجلوي لل�سادرات ب�سكل فّعال.

3. جهود البحث العلمي والإر�ساد الزراعي احلكومي ما زالت متوا�سعة.

4. ما زالت قرو�ص موؤ�س�سة الإقرا�ص الزراعي بحدود 13% من اإجمايل القرو�ص املوؤ�س�سية 

لقطاع الزراع فقط.

للبنوك  الت�سهيالت  اإجمايل  من   %1.5 متثل  الزراعي  للقطاع  البنوك  قرو�ص  زالت  ما   .5

الأردنية.

من  املطلوبة  امل�ساعدات  تلقى  ول  متويلية،   نافذة  دون  من  التعاونية  اجلمعيات  زالت  ما   .6

املوؤ�س�سة التعاونية.

7. ما زال برنامج وقاية النبات وال�سحة النباتية غري كاٍف.
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8. ما زال برنامج اخلدمات البيطرية وال�سحة احليوانية غري كاٍف.

ث. املوؤ�سرات املحلية
يف  تتمثل    ،2015-2005 الفرتة  خالل  الزراعة  لقطاع  اإيجابية  حملية  موؤ�سرات  وجود  مع 

ن�سب منو مرتفعة للقطاع )14%(،  ون�سب منو مرتفعة ل�سادراته )7%(،  والتي ت�سكل %18 

من ال�سادرات الوطنية،  اإل ان م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل ما زالت متوا�سعة،  

حيث بلغت للفرتة 2011-2015 ما ن�سبته 3.7%،  وكذلك الأمر بالن�سبة للم�ستغلني الأردنيني 

يف القطاع من اإجمايل امل�ستغلني الأردنيني للفرتة نف�سها،  والتي تبلغ 1.87%. كما اإن الفجوة 

الغذائية ما زالت يف حالة ازدياد،  حيث بلغت امل�ستوردات من ال�سلع الزراعية والغذائية عام 

2438 مليون دينار وفق التقرير  2015 ما قيمته  2631 مليون دينار،  وعام  2014 ما قيمته 

ال�سنوي للبنك املركزي عام 2016.

ج. املوؤ�سرات يف التقارير الدولية
والدللت  التقرير  اإليها  تو�سل  التي  الإيجابية  غري  النتائج  بني  وا�سحة  عالقة  هناك 

ال�سلبية للموؤ�سرات الدولية لالأردن.

موؤ�سر �سهولة ممار�سة الأعمال )البنك الدويل،  2015(،  وقد �سّنف الأردن،  كما هو مبني   -1

يف وثيقة الأردن 2025،  يف املرتبة 117 بني 180 دولة،  واأعطى الأردن درجة 43% يف 

معيار اإجراء الأعمال و�سيادة القانون،  وهي درجة منخف�سة توؤثر �سلبيًا على ال�ستثمار 

يف قطاع الزراعة.

موؤ�سر التناف�سية )املنتدى القت�سادي العاملي،  2015(،  وقد �سّنف الأردن يف املرتبة 64   -2

)بني 144 دولة،  وال�سابع عربيًا،  كما هو مبني يف وثيقة الأردن 2025،  وهذا موؤ�سر �سعيف 

يوؤثر �سلبيًا على القدرات الت�سديرية،  وي�سعف القدرات التناف�سية لل�سلع الوطنية اأمام 

ال�سلع امل�ستوردة.

موؤ�سر احلوكمة )البنك الدويل،  2013(،  وقد قّدر فعالية احلكومة بدرجة 49% كما هو   -3

  ،2010 62% التي كانت عليه يف عام  2015،  مرتاجعة عن درجة  مبني يف وثيقة الأردن 

وهو ما يوؤ�سر اإلى �سعف اأداء املوؤ�س�سات احلكومية لدورها التنموي يف القطاعات كافة.

موؤ�سر اإنتاجية العمل )البنك الدويل،  2013(،  وقد جاءت اإنتاجية الأردن منخف�سة،  وهي   -4

الأقل مقارنة باأربع دول اأخرى )تقا�ص بالقيمة امل�سافة بالدولر من عمل �سخ�ص واحد ل�ساعة 

واحدة(،  وبلغت بالن�سبة لالأردن 13 دولرًا مقابل 29 دولرًا لرتكيا و31 دولرًا لت�سيك،  و55 

دولرًا ل�سوي�سرا،  و71 دولرًا لإيرلندا،  كما هو مبني يف وثيقة الأردن 2025،  ويعني �سعف 

الإنتاجية زيادة تكاليف الإنتاج والت�سويق،  و�سعف القدرة التناف�سية لل�سلع الأردنية.
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التوصيات والحلول املقرتحة يف ضوء نتائج التقييم

اأوًل: يف جمال املوارد

اإلى  بالتوجه  الزراعية  الأرا�سي  ح�ساب  على  البلدي  التنظيم  تو�سعات  على  ال�سيطرة   .1

البناء العمودي.

اللتزام الدقيق يف تطبيق نظام ا�ستعمالت الأرا�سي،  واإ�سدار خريطة الأرا�سي باعتبارها   .2

مكونًا اأ�سا�سيًا من هذا النظام.

تعزيز م�ساريع احل�ساد املائي وخا�سة يف مناطق البادية.  .3

ا�ستكمال الري بالتنقيط يف الزراعة املروية بكاملها يف اململكة خالل ثالث �سنوات بتوفري   .4

حافز التمويل ثم بقوة القانون.

حتفيز التوجه للزراعة املائية )من دون تربة( ومتويل م�ساريعها باأ�سعار خمف�سة،  وتوفري   .5

التكنولوجيا والإر�ساد الالزمني.

اإمكانيات  وتطوير  الرتبة(  يف  للمياه  الطبيعي  )املخزون  اخل�سراء  املياه  على  املحافظة   .6

ال�ستفادة منها زراعيًا.

حت�سني خمرجات حمطات التنقية التي تخلط مبياه الري للمحافظة على نوعيتها عند   .7

م�ستوى املوا�سفة القيا�سية الأردنية.

عام  يف  دينار  مليون   100 اإلى  لي�سل  تدريجيًا  الزراعي  الإقرا�ص  موؤ�س�سة  راأ�سمال  رفع   .8

2025،  مع توفري ما ليقل عن 20 مليون دينار ك�سلف �سنوية للموؤ�س�سة من البنك املركزي.

تو�سع موؤ�س�سة الإقرا�ص الزراعي يف برناجمها الذي بداأته عام 2015 بتقدمي القرو�ص   .9

لالأن�سطة الريفية غري الزراعية.

العمالة  �سوق  بتنظيم  اخلا�سة  الزراعة  ووزارة  العمل  وزارة  لتعليمات  ال�سارم  ال�سبط   .10

من  وهروبها  الوافدة  بالعمالة  املتاجرة  منع  من  ميكن  مبا  خمالفاتها  من  واحلد  الوافدة 

القطاع الزراعي اإلى قطاعات اأخرى.

مالحقة  يف  العمل  وزارة  مع  العام  والأمن  الداخلية  وزارة  يف  املخت�سة  الأجهزة  تعاون   .11

العمالة غري املرخ�سة والتي تعمل يف غري العمل املرخ�ص لها العمل فيه.

اإرفاق �سورة عن البيان  اإمكانية الطلب من ال�سركات امل�ستوردة ملدخالت الإنتاج  12. درا�سة 

اجلمركي للمدخل مع طلب ت�سجيل املدخل الذي تتقدم به لوزارة الزراعة.
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ثانيًا: قطاع الإنتاج النباتي

عالية  املنتجات  اإنتاج  يف  والتو�سع  املنتجات،   وتنويع  الأ�سواق،   يف  بالطلب  الإنتاج  ربط   .1

القيمة والت�سديرية وذات امليزة الن�سبية بوا�سطة توفري املعلومات عن الأ�سواق،  وت�سجيع 

ال�سادرات،  وا�ستخدام �سيا�سات ت�سعري القرو�ص ومياه الري والطاقة.

تنظيم موّجه بالتحفيز لإنتاج املنتجات الب�ستانية املروية يف الآبار الإرتوازية با�ستخدام   .2

�سيا�سة الأ�سعار املخف�سة للقرو�ص واملياه والكهرباء.

ت�سديد الرقابة الفنية على م�ساتل اخل�سار والأ�سجار ونباتات الزينة،  وتطبيق قانون   .3

امل�ساتل  يف  زراعيني  مهند�سني  وتعيني  امل�ستوردة،   الأ�ستال  على  الوطني  الإنتاج  حماية 

الكبرية.

تقدمي اأكرب الت�سهيالت املمكنة لال�ستثمارات الوطنية يف م�ساريع اإنتاج البذور املهّجنة.  .4

التمويل  وتوفري  والت�سويق  الإنتاج  يف   GAP اجليدة  املمار�سات  على  املزارعني  تدريب   .5

لإعداد مزارعهم لذلك.

اإمكانية  ودرا�سة  الفي�سانات،   خطر  لي�سمل  املخاطر  اإدارة  �سندوق  دور  تو�سيع  درا�سة   .6

حتويل ال�سندوق اإلى �سركة تاأمني مب�ساركة القطاع اخلا�ص وبحجم راأ�سمال ي�سمح باعادة 

التاأمني،  بحيث يتولى ال�سندوق دفع ن�سبة 50% من قيمة �الأق�ضاط �ل�ضنوية للمز�رعني 

نني. املوؤمَّ

ال�ستمرار يف ت�سجيع زراعة القمح وال�سعري ودعمها ب�سرائها باأ�سعار ت�سجيعية والتو�سع يف   .7

ذلك. واإنتاج البذار املالئمة واإكثارها لتحمل اجلفاف وظروف التغري املناخي،  وال�ستعانة 

باجلمعيات التعاونية للتغلب على تفتت امللكيات الذي يت�سبب بعزوف املزارعني عن زراعة 

احلبوب وجعلها غري اقت�سادية.

التو�سع يف م�ساريع الزراعات املقاومة لآثار التغري املناخي )الزراعة احلافظة،  الزراعة   .8

املركز  م�ساريع  تعزيز  خالل  من  اجلفاف(  متحملة  الأ�سناف  املائية،   الزراعة  امللحية،  

الوطني للبحث والإر�ساد يف هذا املجال.

التو�سع وال�ستمرار يف م�ساريع تطوير امل�ساقط املائية وا�ست�سالح الأرا�سي املمولة مبنح   .9

من املوؤ�س�سات الدولية و�سبه امل�ستمرة يف موازنات وزارة الزراعة والتي تقدم كم�ساعدات 

ل�سغار املزارعني.

10. ت�سجيع قطاع الأزهار ونباتات الزينة بتغيري موقع بور�سة الأزهار اأو اإعادة تاأهيل املوقع احلايل،  

وخف�ص �سريبة املبيعات من 16% اإلى 8%،  اإذا مل يكن ممكنًا حت�سيلها من حمالت التجزئة.
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م�ستلزمات  على  مبيعات  �سريبة  بفر�ص   2018 عام  يف  املتخذ  احلكومة  قرار  مراجعة   .11

الإنتاج والنظر يف اإلغائها.

ثالثًا: قطاع احلراج واملراعي

حتريج 60 األف دومن حول ال�سدود بهدف حماية ال�سدود من الرت�سبات وزيادة امل�ساحة   .1

املحرجة.

كامريات  وتوفري  املراقبة  اأبراج  ببناء  العتداءات  من  احلراج  حماية  و�سائل  تعزيز   .2

املراقبة.

التو�سع يف اإن�ساء املحميات الرعوية يف البادية.  .3

التعوي�سات  البادية بدعم من م�سروع  البيطرية يف  املائي واخلدمات  التو�سع يف احل�ساد   .4

البيئية.

رابعًا: قطاع الإنتاج احليواين

اإن�ساء ثالثة حماجر بيطرية لوزارة الزراعة يف العقبة واملفرق والبادية الو�سطى.  .1

نحو  يكلف  الذي  الأعالف  م�سروع دعم  �سنوات من  التدريجي على مدى ع�سر  الن�سحاب   .2

40 مليون دينار �سنويًا وي�سوبه الف�ساد ل�سالح م�سروع خا�ص بتطوير اخلدمات ال�سحية 

خمتربات  وتطوير  متنقلة(  بيطرية  وعيادات  ولقاحات،   عالجات،   )توفري  البيطرية 

الرثوة احليوانية والأعالف.

بني  ما  بالتعاون  املزارع  يف  الري  مياه  جتميع  برك  يف  الأ�سماك  ل�ستزراع  م�سروع  تنفيذ   .3

املركز الوطني للبحث والإر�ساد الزراعي واملنظمات غري احلكومية.

تو�سيع م�سروع التح�سني الوراثي لأغنام العوا�سي يف وزارة الزراعة وتعزيزه،  لكونه يهدف   .4

اإلى زيادة اأعداد املواليد ورفع اإنتاج احلليب.

م�ستلزمات  على  مبيعات  �سريبة  بفر�ص   2018 عام  يف  املتخذ  احلكومة  قرار  مراجعة   .5

الإنتاج والنظر يف اإلغائها.

خام�سًا: الت�سويق الزراعي

اأ. الت�سويق املحلي للمنتجات النباتية

اإن�ساء قاعدة بيانات �ساملة لقطاعي الإنتاج والت�سويق لدى وزارة الزراعة.  .1

ن�سر البيانات واملعلومات عن ال�سوق املحلية )معلومات العر�ص والطلب والأ�سعار واملوا�سفات   .2

وم�سّدرين  بيع  ووكالء  مزارعني  من  جميعهم  للمعنيني  وتوفريها  الفنية(  والقواعد 
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وم�ستهلكني وجهات حكومية.

تدريب املنتجني على املمار�سات الزراعية اجليدة يف الإنتاج )زيادة اإنتاج،  وجودة نوعية،    .3

وخف�ص الفقد والتلف(.

الأويل  والتربيد  القطف  اأعمال  يف  اجليدة  الت�سويقية  املمار�سات  على  املنتجني  تدريب   .4

والفرز والتدريج والتعبئة والنقل والتخزين.

فنيًا  مالءمتها  لعدم  والفاكهة  اخل�سار  لتعبئة  »البول�سرتين«  عبوات  ا�ستخدام  اإلغاء   .5

ولأ�سرارها البيئية.

ا�ستكمال عملية البيع بالوزن لدى وكالء البيع يف �سوق اجلملة،  وحتديد مقا�سات العبوات   .6

ملختلف اأنواع املنتجات.

مراقبة نزاهة مزادات البيع وال�سراء حتى ل تتم بيوعات متعددة داخل �سوق اجلملة   .7

اأو باإعالن زمن لكل  اأ�سعار املزارعني،  وذلك باإيجاد جلنة ملراقبة املزادات،   على ح�ساب 

عملية مزاد مرتبط بوجود �ساعة يراها اجلميع،  اأو باأن يبداأ املزاد من اأعلى �سعر ممكن 

والنزول منه اإلى الأ�سعار الأقل.

تخ�سي�ص �ساحة خا�سة لبيع املنتجات املعرو�سة للت�سدير يف اأ�سواق اجلملة.  .8

الإنتاج  حماية  قانون  تفعيل  ل�سمان  والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  الزراعة  وزارة  تعاون   .9

الوطني من اأجل حماية املنتجات املحلية من املناف�سة ال�سارة وغري امل�سموح بها من قبل 

امل�ستوردات مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية،  وبخا�سة قواعد احلماية من الإغراق 

والزيادات املفاجئة يف امل�ستوردات وامل�ستوردات املدعومة دعمًا غري م�سموح به.

10. حت�سني اأو�ساع �سوقي اجلملة للخ�سار والفواكه يف عّمان والعار�سة. والإ�سراع يف اإن�ساء �سوق 

جديدة للجملة يف كل من اإربد وعّمان،  مع اإبقاء �سوق اجلملة احلالية يف عّمان ك�سوق للت�سدير.

ي�سكل  الذي  اليدوي  القطف  تكاليف  خلف�ص  الزيتون  ثمار  قاطفات  ا�ستخدام  ت�سجيع   .11

اأعلى ن�سبة من بنود تكاليف الإنتاج والت�سويق معًا.

12. �سبط حركة البوندد )خمازن جمركية لإعادة الت�سدير( ملنع ت�سرب املنتجات امل�ستوردة 

منها اإلى ال�سوق املحلية.

13. اإ�سدار قانون حماية امل�ستهلك.

ب. ت�سويق ال�سادرات النباتية

1. تدريب املزارعني على املمار�سات الزراعية اجليدة يف الإنتاج والت�سويق.
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2. تطوير زراعات تعاقدية بني امل�سدرين واملزارعني.

3. بناء �سراكات اإ�سرتاتيجية مع امل�ستوردين يف الأ�سواق الت�سديرية.

4. بناء تكتالت للمزارعني يف الأغوار للتعاقد مع م�سدرين حمليني اأو للقيام بالت�سدير اأي�سًا 

باهتمام  تنظر  م�ستوردة  �سركات  مع  �سراكات  بناء  وبهدف  القيمة،   عالية  خ�سار  لأنواع 

كبري للمنتجات الأردنية يف مو�سم ال�ستاء.

وباأجور  منا�ضبة  فنية  ب�ضروط  توفره  حيث  من  �لت�ضدير  لنجاح  عامل  �أهم  هو  �لنقل   .5

منا�سبة،  ما يتطلب الآتي:

 Charterوطائرات الركاب  بطائرات  اجلوي  النقل  و�سائط  توفري  جهود  متابعة   -

)الطائرات اخلا�سة بنقل الب�سائع(.

�ساحنات  )حتميل   RO-RO فيها  مبا  البحري  النقل  و�سائط  توفري  جهود  متابعة   -

الب�سائع على ظهر ال�سفن(.

التغلب على م�ساكل النقل الربي املحلي الذي ما زال قائمًا على امللكية الفردية.  -

6. مراجعة اتفاقيات النقل مع دول مرور ال�سادرات اإلى مقا�سدها النهائية.

7. تطوير اتفاقيات جتارية مع دول الأ�سواق الت�سديرية للح�سول على المتيازات التف�سيلية 

املتاحة فيها.

8. �سعي ال�سركات اخلا�سة وامل�سدرين ل�سركات اإ�سرتاتيجية مع �سركات الإنتاج والت�سويق يف 

الأ�سواق الت�سديرية من اأجل اكت�ساب اخلربة منها،  ونقل التكنولوجيا يف جمال الإنتاج 

والت�سويق.

9. تعزيز دور هيئة العتماد الوطنية بعد اعتمادها دوليًا يف ت�سرين الثاين 2017 من اأجل 

تعزيز العتماد الدويل للمختربات و�سهادات العتماد واجلودة واملطابقة الأردنية.

ت.  الت�سويق املحلي للمنتجات احليوانية

1. بناء اأ�سواق جملة للموا�سي يف املحافظات الأكرث تربية لها.

2. بناء ثالثة حماجر بيطرية يف كل من العقبة واملفرق والبادية الو�سطى.

3. التوقف عن ا�سترياد الأغنام ال�سبيهة بالأغنام املحلية.

4. التخلي التدريجي على مدى ع�سر �سنوات عن الدعم املقدم لالأعالف على الأقل وا�ستخدامه 

وعيادات  ولقاحات  عالجات  )تقدمي  احليوانية  ال�سحية  الرعاية  لتح�سني  برنامج  يف 

بيطرية متنقلة وحت�سني املختربات وتدريب الفنيني(.
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5. �سبط ال�ستخدامات املحظورة للحليب اجلاف يف �سناعات الألبان بح�سب تعليمات وزارة 

الزراعة.

6. تطبيق القواعد الفنية ال�سحية على الدجاج املجمد امل�ستورد من حيث مدة ال�سالحية،  

و�سالمة الأغلفة وبياناتها،  ون�سبة املياه التي حقن بها.

الزيادات  حيث  من  املخالفة  امل�ستوردات  من  الدواجن  حلوم  من  املحلي  الإنتاج  حماية   .7

املفاجئة يف كمياتها اأو ما اإذا كانت اأ�سعارها اإغراقية اأو تلقت دعمًا غري م�سموح لها به.

ت�سرب  عدم  ل�سمان  الت�سدير(  لإعادة  جمركية  )خمازن  البوندد  خمازن  حركة  �سبط   .8

الدجاج املجمد امل�ستورد منها. 

ث. ت�سويق ال�سادرات احليوانية

ال�سادرات احليوانية  باقي  ال�سادرات احليوانية.،  ومتثل  90% من  الأغنام  ت�سكل �سادرات 

كميات وقيمًا �سغرية لبي�ص التفريخ وبي�ص املائدة والع�سل. وتتمثل اأهم التو�سيات لتطوير 

ال�سادرات احليوانية مبا يلي:

تطبيق نظام تتبع املنتجات احليوانية ل�سمان ت�سديرها لأ�سواق الدول املتقدمة.  .1

اإ�سدار القواعد الفنية املتوائمة مع متطلبات الأ�سواق الت�سديرية وتطبيقها.  .2

تعزيز دور هيئة العتماد الوطنية بعد اعتمادها دوليًا يف ت�سرين الثاين 2017 من اأجل   .3

تعزيز العتماد الدويل للمختربات و�سهادات العتماد واجلودة واملطابقة الأردنية.

اإن�ساء املجمع احلجري البيطري ال�سحي )High Health Zone( ب�ضروط �ملنظمة   .4

العاملية ل�سحة احليوان OIE. وقد توقف اإن�ساوؤه بعد اأن بداأ ب�سبب نق�ص يف التمويل،  مع 

اأن وجوده ميّكن الأردن من اأن ي�سبح مركزًا اإقليميًا لتجارة املوا�سي احلّية.

�ساد�سًا: البحث العلمي الزراعي والإر�ساد

اإجراء درا�سة من قبل جهة م�ستقلة لتقييم جدوى البحوث التي يجريها املركز الوطني   .1

من حيث ارتباطها باحتياجات القطاع الزراعي،  ومدى التطبيق العملي لنتائجها،  ودور 

خمرجات التطبيق يف جمالت زيادة الإنتاجية،  وحت�سني النوعية،  ومقاومة الأمرا�ص 

والآفات،  وحتمل اجلفاف،  ونقل التقنيات احلديثة،  والتعاون مع اجلامعات يف هذا املجال.

التمويل  توفري  التخطيط  وزارة  من  والطلب  الزراعي،   لالإر�ساد  تقييمية  درا�سة  اإجراء   .2

الالزم لتنفيذ برنامج لتطوير الإر�ساد،  وتوفري اأدوات الإر�ساد،  ورفع قدرات املر�سدين.

�سوء  يف  الزراعي  والإر�ساد  للبحث  الوطني  املركز  اأداء  لتطوير  طريق  خريطة  و�سع   .3
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الدرا�ستني امل�سار اإليهما،  والتعاون مع اجلامعات يف هذا املجال.

امل�ستوردة،   اللحوم  امل�سادات احليوية يف  الوطني مبخترب فح�ص  املركز  تزويد خمتربات   .4

.ESTA وخمترب فح�ص بذور اخل�سراوات للتاأهيل لالن�سمام اإلى منظمة

�سابعًا: قطاع التعاون )اجلمعيات التعاونية الزراعية(

والإجنازي  واملايل  الإداري  الأداء  على  وتعزيزها  التعاونية  املوؤ�س�سة  رقابة  تنظيم   .1

للجمعيات وتوفري نافذة متويلية لها.

املوؤ�س�سة  اإلى  التخطيط  وزارة  يف  الإنتاجية  تعزيز  م�سروع  عرب  اجلمعيات  متويل  نقل   .2

التعاونية.

ثامنًا: ال�ستثمار الزراعي

تطوير خريطة ا�ستثمارية لقطاع الزراعة والغذاء.  .1

تقدمي حوافز ا�ستثمارية خا�سه للم�ستثمرين يف قطاع الزراعة والغذاء.  .2

اإعطاء الأولوية يف اخلريطة ال�ستثمارية للم�ساريع التالية:  .3

اإن�ساء �سركة م�ساهمة خا�سة لت�سويق املنتجات الب�ستانية.  -

الزراعية  املنتجات  اإن�ساء مباخر حديثة )Fumigation Chambers( لتعقيم   -

النباتية واحليوانية يف املعابر احلدودية.

اإن�ساء �سوق للخ�سار والفواكه يف اإربد.  -

اإن�ساء �سوق جملة حديثة للخ�سار والفواكه يف عّمان.  -

حتديث اأ�سواق اجلملة يف العار�سة والزرقاء.  -

اإن�ساء حماجر بيطرية حديثة يف كل من املفرق والعقبة والبادية الو�سطى.  -

املنظمة  تعليمات  بح�سب   )High Health Zone( بيطري  حجري  جممع  اإن�ساء   -

مركز  ي�سبح  اأن  من  الأردن  لتمكني  اإ�سرافها  وحتت   )OIE( احليوان  ل�سحة  العاملية 

ال�سندوق  مع  بالتعاون  املحجر  اإن�ساء  بداأ  )وقد  احليوانية.  للرثوة  اإقليمية  جتارة 

الها�سمي لتنمية البادية قبل اأن يتوقف لنق�ص يف التمويل(.

اإن�ساء م�سنع لإنتاج م�سحوق البي�ص امل�ستخدم لإنتاج املعجنات واحللويات.  -

اإن�ساء حارقات للحيوانات النافقة يف املناطق الأكرث تربية للدجاج الالحم والبيا�ص.  -

اإن�ساء م�سانع ملعاجلة ال�سماد الع�سوي خارج الأغوار ويف املناطق الأكرث تربية للدجاج   -
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الأغوار  منطقة  يف  خا�سة  الذباب  من  التخل�ص  اأجل  من  والأغنام  والبيا�ص  الالحم 

�سنة،   ع�سرين  على  تزيد  ملدة  باملبيدات  الذباب  مكافحة  بنتائج  كثريًا  ت�سررت  التي 

بالإ�سافة اإلى حت�سني نوعية ال�سماد الع�سوي وتخلي�سه من بيو�ص ويرقات احل�سرات.

تا�سعًا: تطوير اأداء املوؤ�س�سات احلكومية املعنية

اإن�ساء قاعدة بيانات ومعلومات لقطاع الزراعة �ساملة ومتكاملة وعلى اأ�س�ص علمية.  .1

تعزيز برامج بناء القدرات لتدريب وتاأهيل املوظفني فنيًا واإداريًا وات�ساليًا.  .2

تعزيز اأجهزة الرقابة الداخلية واملتابعة الإدارية واملالية ومتابعة اإجناز اخلطط وامل�ساريع.  .3

تطبيق موازنات املوؤ�س�سات على اأ�سا�ص الربامج املوجهة لالأداء.  .4

متخ�س�سة  ووحدة  واملعلومات  البيانات  لقاعدة  متخ�س�سه  اإدارية  وحدة  وجود  �سرورة   .5

للتخطيط.

للتميز لتطوير الإدارة ورفع  الثاين  امللك عبداهلل  الدائمة والفّعالة يف جائزة  امل�ساركه   .6

م�ستوى الأداء.

عا�سرًا: اإعادة هيكلة الحتاد العام للمزارعني وموؤ�س�سات املزارعني املهنية الأخرى

على  الحتاد  بناء  بهدف  الأردنيني  للمزارعني  العام  الحتاد  قانون  وحتديث  مراجعة   .1

اأ�سا�ص الفروع  اأ�سا�ص الحتادات النوعية القائمة على نوع الزراعة بدًل من بنائه على 

يف املحافظات،  وقد ثبت ف�سل الهيكل احلايل واحتكاره من قبل فئات مناطقية حمدودة 

وائتالفات ع�سائرية ومناطقية.

حتديد ع�سوية اأع�ساء جمال�ص الحتادات النوعية بدورتني فقط،  مدة الدورة الواحدة   .2

ثالث �سنوات.

الهيئة  وتتولى  النوعية.  الحتادات  جمال�ص  من  العام  لالحتاد  العامة  الهيئة  ت�سكيل   .3

العامة انتخاب جمل�ص اإدارة الحتاد العام.

ت�سدر الحتادات النوعية رخ�سًا �سنوية ملزاولة املهنة لأع�سائها لقاء ا�سرتاكات يقررها   .4

الحتاد النوعي املعني،  وتكون ال�سرتاكات ت�ساعدية بح�سب م�ساحات املزارع وطاقاتها 

الإنتاجية،  وتخ�س�ص ن�سبة منها لالحتاد العام.

تلتزم املوؤ�س�سات احلكومية بتقدمي خدماتها حلاملي رخ�سة مزاولة املهنة املجددة �سنويًا   .5

من قبل الحتاد النوعي املخت�ص كخدمات املختربات والقرو�ص والإر�ساد ودعم الأعالف 

واخلدمات البيطرية،  وال�ستفادة من امل�ساريع التنموية.
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اأُ�ّس�ست مبوجب قانون العمل كموؤ�س�سات  اإلغاء موؤ�س�سات املزارعني املهنية جميعها،  والتي   .6

اأن  اأو دجمها فيها،  كل بح�سب اخت�سا�سه،  على  اإلى احتادات نوعية  عمالية،  وحتويلها 

يتم ذلك بعد اإن�ساء غرفة زراعة الأردن اأو اإن�ساء كيان م�ستقل بديل للغرفة داخل غرفة 

جتارة الأردن اأو غرفة جتارة عّمان،  وبعد اأن يتم اأي�سًا تعديل قانون الحتاد العام لإعادة 

ت�سكيله على اأ�سا�ص الحتادات النوعية.

موؤ�س�سية  بطريقة  لزم  واأينما  احلكومية  الهيئات  جمال�ص  يف  النوعية  الحتادات  متثيل   .7

تتولى فيها الحتادات النوعية ت�سمية ممثليها.

حادي ع�سر: تطوير اأداء قطاع الأعمال الزراعي

غرفة  مظلة  حتت  الزراعي  الأعمال  لقطاع  م�ستقل  كيان  اأو  الأردن  زراعة  غرفة  اإن�ساء   .1

جتارة الأردن اأو غرفة جتارة عمان.

متثيل قطاع الأعمال حيثما لزم يف جمال�ص الهيئات احلكومية متثياًل موؤ�س�سيًا من خالل   .2

الأعمال  لقطاع  م�ستقل  كيان  اأي  اأو  الأردن  زراعة  غرفة  قبل  من  القطاع  ممثلي  اختيار 

بدياًل عن الغرفة.

ثاين ع�سر: تو�سيات عامة

�سريبة  فر�ص  واأبرزها   2018 عام  يف  الزراعي  القطاع  �سهدها  التي  امل�ستجدات  �سوء  يف   .1

من  فاإن  الوافدة،   العمالة  على  الر�سوم  ورفع  الزراعي،   الإنتاج  م�ستلزمات  على  مبيعات 

ال�سروري اأن تلتقي وزارة الزراعة مع ممثلي القطاع الزراعي لال�ستماع اإلى اآرائهم.

�سرورة مراجعة قرار احلكومة املتخذ يف عام 2018 بفر�ص �سريبة مبيعات على م�ستلزمات   .2

الإنتاج الزراعي النباتي واحليواين والنظر يف اإلغائه.



البيئة والتغري 

املناخي



482



تقرير حالة البالد: البيئة والتغري املناخي

483

484 ....................................................................................................................................................................................... تقديم

486 .............................................................. أوالً: الترشيعات الخاصة بقطاع البيئة والتغري املناخي

ثانياً: التنوع الحيوي..................................................................................................................................................... 488

488 ................................................................................................. اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

ب- اجلهود املبذولة-مدى التطبيق والإجناز...................................................................................... 490

ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية............................. 493

494 ................................................................................................. ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ

495 .................................................................................................... ثالثاً: التصحر وتدهور األرايض والجفاف

496 ................................................................................................. اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

ب- اجلهود املبذولة-مدى التطبيق والإجناز...................................................................................... 497

ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية............................. 498

499 ................................................................................................. ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ

رابعاً: التغري املناخي.................................................................................................................................................. 501

501 ................................................................................................. اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

503 .................................................................................... ب- اجلهود املبذولة- مدى التطبيق والجناز 

ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية............................. 504

505 ................................................................................................. ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ

خامساً: إدارة النفايات والتلوث.......................................................................................................................... 506

507 ................................................................................................. اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

ب- اجلهود املبذولة-مدى التطبيق والإجناز...................................................................................... 508

ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية............................. 509

509 ................................................................................................. ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ

سادساً: االقتصاد األخرض........................................................................................................................................... 510

510 ................................................................................................. اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

510 .................................................................................... ب- اجلهود املبذولة- مدى التطبيق والإجناز 

ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية............................ 512

ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ:............................................................................................... 513

514 ..................................................................................................................................................................... توصيات عامة



484

اإن البيئة ال�سليمة تقود اإلى اقت�ساد قوي وجمتمع �سحي قادر على التعامل مع الطبيعة اله�سة 

واملناخية  واجلغرافية  والقت�سادية  الجتماعية  الظروف  حتوي  والتي  البيئية  للنظم 

للبالد، حيث اأن احلفاظ على امل�سادر البيئية والتنوع البيئي وال�ستعمال احلكيم لها، يعترب 

املناطق  يف  خا�سة  ال�سحية  الظروف  وحت�سن  الفقر  وحماربة  جمتمع  اأي  لرفاهية  اأ�سا�سًا 

الريفية. ويوجد للفقر عالقة تبادلية مع البعد البيئي يف التنمية، حيث ُيعّد الفقراء اأكرث 

فئات املجتمع تاأثرًا بالتدهور البيئي، كما اإن الفقر قد يكون اأحد م�سببات التدهور البيئي، 

مدمرة  مبمار�سات  القيام  غالبًا  تعني  امللحة،  معي�ستهم  و�سبل  الفقراء  احتياجات  اأن  حيث 

للبيئة مثل الرعي اجلائر وقطع الأ�سجار.

النمو  نتيجة  التلوث  ن�سب  زيادة  الأردن،  تواجه  التي  البيئية  التحديات  اأهم  من  ولعّل 

وتردي  البيئية،  بال�شروط  التقيد  وعدم  وال�شناعة،  والطاقة  النقل  قطاعات  يف  املتزايد 

الزراعية  الأرا�شي  ح�شاب  على  العمراين  التو�شع  نتيجة  الت�شحر  وزيادة  احليوية،  النظم 

القطاعات  ال�شلبية على  واآثارها  املناخ  اإلى ظاهرة تغري  اإ�شافة  الغابات،  والعتداءات على 

املختلفة ومنها املياه، والزراعة، والطاقة، هذا عدا عن التبعات ال�شلبية للجوء ال�شوري على 

القطاعات املختلفة ومنها البيئة.

لقد تطور النظام الت�شريعي حلماية البيئة يف الأردن خالل العقود املا�شية من جمموعة من 

منظومة  اإلى  الن�سجام،  ي�سودها  يكن  مل  خمتلفة،  قطاعية  ت�سريعات  يف  الواردة  الن�سو�ص 

الت�سريعي  التطور  على  واملعتمدة  ن�سو�سها،  يف  واملتجان�سة  املتكاملة  الت�سريعات  من  متطورة 

الوطني والعاملي، ف�ساًل عن اأنها ت�ستجيب للم�ستجدات العلمية والتحديات البيئية الرئي�سية 

مظلة  وفر  الذي  الأردين)1(  البيئة  قانون  ب�شدور  املنظومة  هذه  متيزت  وقد  الأردن.  يف 

ت�شريعية منا�شبة لإ�شدار الأنظمة والتعليمات التف�شيلية املختلفة واملتعلقة بحماية البيئة. 

تقدمي

)1( �سدر اأول قانون حلماية البيئة يف الأردن كقانون موؤقت عام 2003، تاله قانون حماية البيئة رقم 52 ل�سنة 2006، اأما 
القانون النافذ حاليًا فهو قانون حماية البيئة رقم )6( ل�سنة 2017.
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املتعلقة  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات  اأغلب  على  الها�سمية  الأردنية  اململكة  و�سادقت 

بالبيئة. ومن املهم اأن ُتن�شر هذه املعاهدات والتفاقيات يف اجلريدة الر�شمية لت�شبح جزءًا 

من املنظومة الت�سريعية الوطنية، واإجراء التعديالت على الت�سريعات الوطنية للمواءمة مع 

تلك املعاهدات والتفاقيات.

وبالرغم من اجلهود احلثيثة واملتوا�شلة التي اتخذها الأردن يف جمال حماية البيئة، اإل اأنه 

ما زالت هنالك ق�سايا بحاجة اإلى اإجراءات حكومية فاعلة وحقيقية ملعاجلتها، وعلى راأ�سها 

اإدارة النفايات بطرق �سليمة، والتحول نحو القت�ساد الأخ�سر، واحلد من تلوث الهواء. كما 

اإن اتخاذ خطوات متقدمة يف �شاأن القت�شاد الأخ�شر والتحول لال�شتدامة البيئية الدائمة 

للحفاظ على املكت�شبات، ل يكون اإل من خالل وحدة جامعة لأجهزة الدولة كافة.

مب�ساركة  مرتبطة  التنفيذية  اخلطط  تكون  اأن  يجب  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  ولتحقيق 

فّعالة من القطاعات غري احلكومية، وبخلق فر�ص عمل، وبناء قدرات موؤ�ش�شية واأخرى تتعلق 

املوؤ�س�سات  والتن�سيق بني  للتعاون  موؤ�س�سية  اآليات  البيئية. وكذلك تطوير  العامة  بال�سيا�سة 

وقاعدة  ات�سال  اأدوات  وتطوير  اأخرى،  جهة  من  البحثية  واملوؤ�س�سات  جهة  من  احلكومية 

بيانات اإلكرتونية بهدف جمع املعلومات واإدارتها ون�سرها وذلك لتوفري من�سة فاعلة للتعاون 

والتن�سيق وم�ساعدة �سانعي ال�سيا�سات على الو�سول للمعلومة.

ويت�سمن هذا التقرير تقييم جهود اإدارة البيئة وتغري املناخ يف الأردن، وذلك بهدف ت�سليط 

ال�شوء على ما مت اإجنازه، والوقوف على مواطن ال�شعف وا�شتخال�ص الدرو�ص، و�شوف ت�شب 

نتائج هذا التقييم يف �سياغة تو�سيات لت�سويب امل�سار.
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أوالً: الترشيعات الخاصة بقطاع البيئة والتغري املناخي

املحافظة  �ساأنها  من  عديدة  وتعليمات  ت�سريعات  وتطبيق  ب�سّن  الأردنية  احلكومة  قامت 

اأهم  ومن  امل�شتدامة.  التنمية  وحتقيق  احليوي،  والتنوع  والبيئية،  الأر�شية،  املوارد  على 

هذه القوانني قانون حماية البيئة رقم )6( ل�سنة 2017. وتاأخذ وزارة البيئة على عاتقها 

قانون  مبوجب  الخت�سا�ص  ذات  اجلهات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  البيئة  بحماية  امل�سوؤولية 

البيئة امل�سار اإليه. وا�ستنادًا اإلى القانون، فاإن الوزارة هي اجلهة املعنية بحماية البيئة على 

م�ستوى اململكة، ويتيعن على اجلهات الر�سمية والأهلية املعنية، تنفيذ الت�سريعات والتعليمات 

والقرارات ال�سادرة عنها.

واملوا�شفات  اللوائح  من  العديد  الأردن  لدى  يوجد   ،2017 ل�سنة  البيئة  قانون  جانب  اإلى 

باجلوانب  املتعلقة  املتنوعة  التخطيط  اأطر  اإلى  اإ�شافة  البيئية،  باجلودة  املتعلقة  واملعايري 

البيئية. ولقد اطلقت وزارة البيئة موؤخرًا خطتها الإ�سرتاتيجية 2017-2019، والتي جاءت 

من�سجمة مع الهدف القطاعي املتمثل بحماية عنا�سر البيئة وا�ستدامتها يف الربنامج التنموي 

التنفيذي للحكومة الأردنية.

ويف ما يلي الأنظمة والتعليمات املتعلقة بقطاع البيئة والتغري املناخي:

الأنظمة:

-  نظام اإدارة املواد ال�سارة واخلطرة ونقلها وتداولها رقم )24( ل�سنة 2005.

نظام حماية الرتبة رقم )25( ل�سنة 2005 .  -

نظام حماية البيئة من التلوث يف احلالت الطارئة رقم )26( ل�سنة 2005.  -

نظام اإدارة النفايات ال�سلبة رقم )27( ل�سنة 2005.  -

نظام حماية الهواء رقم )28( ل�سنة 2005.  -

نظام املحميات الطبيعية واملتنزهات الوطنية رقم )29( ل�سنة 2005.  -

نظام تقييم الأثر البيئي رقم )37( ل�سنة 2005.  -

-   نظام التفتي�ص والرقابة البيئية رقم )65( ل�سنة 2009.

نظام �سندوق حماية البيئة رقم )18( ل�سنة 2018.    -

لل�شخر  املبا�شر  احلرق  با�شتخدام  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  البيئية  املتطلبات  نظام    -

الزيتي رقم )75( ل�سنة 2013.

-   نظام تنظيم اأكيا�ص الت�سوق البال�ستيكية القابلة للتحلل رقم )45( ل�سنة 2017. 
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التعليمات:  

-  تعليمات اإدارة وتداول النفايات اخلطرة ل�سنة 2003.

-  تعليمات احلد والوقاية من ال�سجيج ل�سنة 2003

-   تعليمات تنفيذ نظام املحميات الطبيعية واملتنزهات الوطنية ل�شنة 2005.

-  تعليمات العمل يف القذف الرملي ل�سنة 2007.   

-  تعليمات تنظيم تخزين ونقل ومعاجلة ال�شماد الع�شوي والجتار به ل�شنة 2009.

تعليمات ال�سالمة الأحيائية للكائنات احلّية املحّورة جينيًا الناجتة عن التقنيات احليوية   -

احلديثة ومنتجاتها ل�سنة 2009 . 

-   تعليمات ت�شنيف املن�شاآت املختلفة وفقًا خلطورتها على البيئة ل�شنة 2010.  

-   تعليمات حماية واإدارة املناطق ذات احلماية اخلا�سة ل�سنة 2013. 

تعليمات التخل�ص من الرماد ونفايات التعدين من م�شروع توليد الطاقة الكهربائية ل�شنة   -

.2013

-   تعليمات اإدارة الزيوت املعدنية امل�شتهلكة وتداولها ل�شنة 2014.  

تعليمات التدقيق البيئي ل�سنة 2014.    -

تعليمات احلدود الق�شوى امل�شموح بها مللوثات املياه العادمة ال�شناعية من م�شروع توليد   -

الطاقة با�شتخدام احلرق املبا�شر لل�شخر الزيتي ل�شنة 2014.

تعليمات النفايات اخلطرة ل�سنة 2014 .  -

تعليمات اإدارة مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور واملواد امللوثة بها ل�سنة 2014.  -

مبوجب  للرقابة  اخلا�شعة  املواد  ت�شدير  واإعادة  وا�شترياد  ا�شتخدام  �شبط  تعليمات    -

بروتوكول مونرتيال ل�سنة 2016.

تعليمات اختيار مواقع الن�ساطات التنموية ل�سنة 2017.  -

تعليمات التتبع الإلكرتوين للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت املعدنية والنفايات   -

اخلطرة ل�سنة 2017.  

 

التفاقيات الدولية البيئية التي ان�سم اإليها الأردن

بالبيئة،  املتعلقة  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات  معظم  على  الأردنية  احلكومة  �سادقت 

واأهمها:

التفاقية الإطارية للتغري املناخي )1993(، وبروتوكول كيوتو )2003(.  -

اتفاقية التنوع احليوي )1993(، وبروتوكول قرطاجنة لل�سالمة الأحيائية )2003(.  -

موائل  بو�شفها  بخا�شة  الدولية  الأهمية  ذات  الرطبة  الأرا�شي  ب�شاأن  رام�شار  اتفاقية   -
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للطيور املائية )1977(.

اتفاقية حفظ اأنواع احليوانات املهاجرة )2001(.  -

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر )1996(.  -

اتفاقية فييّنا وبروتوكول مونرتيال للمواد امل�شتنزفة لطبقة الأوزون )1987(.  -

 CITES(، اتفاقية التجارة الدولية يف النباتات واحليوانات الربية املهددة بالنقرا�ص  -

.)1979

اتفاقية ا�ستكهومل للملوثات الع�سوية الثابتة )2001(.   -

اتفاقية بازل ملكافحة النقل والجتار باملواد الكيماوية اخلطرة )1989(.  -

ومبيدات  الكيماوية  املواد  على  امل�سبقة  املوافقة  اإجراء  تطبيق  ب�ساأن  روتردام  اتفاقية   -

اآفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية )2002(.

ثانياً: التنوع الحيوي

اأداة  التنوع احليوي قيمة لالإن�سانية، فهو باخت�سار  اأن  يوافق القت�ساديون والبيئيون على 

بات  ولقد  وبيئية.  و�سحية  اقت�سادية  ناحية  من  احلياة  نوعية  وحت�سني  الفقر  ملحاربة 

تواجه  التي  اخلطرية  البيئية  الق�سايا  اأهم  من  واحدًا  احليوي  التنوع  يف  العاملي  الرتاجع 

الإن�سانية  للمجتمعات  احليوي  التنوع  يقدمه  الذي  املهم  الدعم  من  بالرغم  اإذ  الإن�سانية، 

بيئيًا واقت�شاديًا و�شحيًا وثقافيًا، اإل اأن النظم البيئية تتعر�ص لتدهور يف الأنواع ويف التنوع 

التاأثري  اأ�سفر  وقد  النامية.  البلدان  يف  خا�سة  خطرية،  مبعدلت  يتناق�سا  اللذين  اجليني 

البيولوجي  التنوع  اإلى اخلروج باتفاقية  التنوع احليوي  امللحوظ على  الناجم عن الرتاجع 

التي �سادق عليها الأردن عام 1993.

اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
عنا�سر  حلماية  ب�سالحيات  البيئة  وزارة   2017 ل�سنة   )6( رقم  البيئة  حماية  قانون  زود 

كما  ال�شريكة.  املوؤ�ش�شات  مع  والتن�شيق  بالتعاون  وذلك  احليوي،  التنوع  �شمنها  ومن  البيئة، 

ميتاز قانون الزراعة رقم )13( ل�سنة 2015 بالكثري من الأحكام التي متنع انتهاك الأنظمة 

واملتنزهات  الطبيعية  املحميات  نظام  اإ�شدار  مت  وقد  الأردن.  يف  احليوي  والتنوع  البيئية 

واإدارتها.  الطبيعية  املحميات  اإن�ساء  اأ�س�ص  يحدد  والذي   2005 ل�سنة   )29( رقم  الوطنية 

ويعطي هذا النظام ملجل�ص الوزراء �شالحية اإعالن املحميات الطبيعية. وتقوم اجلهة املخت�شة 

باإدارة املحميات بتطوير خطة اإدارة للمحمية تت�شمن ا�شتعمالت الأرا�شي، وحتديد م�شاحة 

املحمية وموقعها، وال�شياحة البيئية وغريها من التفا�شيل. وقد مت اإقرار اتفاقية تفاهم ما 
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بني وزارة البيئة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة يتم مبوجبها التن�سيق بني املوؤ�س�ستني يف 

اإعالن املحميات الطبيعية واإدارتها.

ووقع الأردن العديد من التفاقيات العاملية مثل: اتفاقية التنوع احليوي، التفاقية العاملية 

ملنع الجتار بالأنواع املهددة بالنقرا�ص، اتفاقية رام�شار للمحافظة على الأرا�شي الرطبة، 

لبناء  الوطنية  العمل  خطة  اإعداد   2017 عام  يف  ومت  الأحيائية.  ال�شالمة  وبروتوكول 

لت�شنيف  نظام  اإعداد  مت  كما  متكامل.  ب�شكل  الدولية  البيئية  التفاقيات  لتنفيذ  القدرات 

الكائنات املهددة بالنقرا�ص واحليوانات والطيور الربية، حيث ي�شاهم هذا النظام يف حتديد 

مدى ال�شماح ب�شيد هذه الكائنات اأو منعه، حفاظًا على تواجدها الطبيعي يف بيئتها. 

 ،2020-2015 احليوي  للتنوع  العمل  وخطة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  البيئة  وزارة  واأعّدت 

والتي متثل الوثيقة الوطنية الرئي�شية يف جمال التنوع احليوي وحماية الطبيعة يف الأردن. 

وقد ت�سمنت الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية التنوع احليوي توجهات اإ�سرتاتيجية، اأبرزها: 

حماية  خالل  من  م�ستدامة  بطريقة  احليوية  املوارد  وا�ستعمال  احليوي  التنوع  حفظ   .1

الأنواع املختلفة من احليوانات والنباتات والكائنات الدقيقة يف بيئاتها املختلفة وحماية 

والأرا�شي  املراعي  واأرا�شي  والغابات  الربية  احلياة  موائل  خا�شة  البيئة،  الأنظمة 

الزراعية ب�شكل يحفظ التوازن البيئي.

التنوع  حلفظ  احلاجة  واإدراك  الإدارية  القدرات  وزيادة  البيئية  الأنظمة  فهم  حت�سني   .2

احليوي با�ستعمال املوارد احليوية بطريقة م�ستدامة.

املوارد  اأ�سا�ص  حتفظ  بطريقة  املوؤ�س�سات  بني  الأدوار  وتوزيع  الطبيعية  املوارد  اإدارة   .3

واملناخ  النباتي  والغطاء  واملاء  الرتبة  مثل  وبقائه،  الإن�سان  حلياة  ال�سرورية  الطبيعية 

وتطوير هذه العنا�شر وا�شتخدامها ب�شكل م�شتدام.

وال�شتعمال  احليوي  التنوع  حفظ  تدعم  التي  والت�شريعات  احلوافز  تطوير  اأو  اإدامة   .4

امل�ستدام للموارد احليوية.

املوارد احليوية بطريقة  التنوع احليوي، وا�ستعمال  التعاون مع الأقطار الأخرى حلفظ   .5

املوارد  ا�ستغالل  نتيجة  عليها  احل�سول  يتم  التي  املنافع  يف  العادلة  وامل�ساركة  م�ستدامة، 

الوراثية.
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ب- اجلهود املبذولة-مدى التطبيق والإجناز
لقد مت تنفيذ العديد من التدخالت والن�شاطات الواردة يف الإ�شرتاتيجية الوطنية وخطة 

العمل للتنوع احليوي، ومن اأهم ما مت تنفيذه يف ال�شنوات ال�شابقة امل�شي با�شتكمال ال�شبكة 

حوايل  املن�ساأة  للمحميات  الكلية  امل�ساحة  حاليًا  تبلغ  اإذ  الطبيعية،  للمحميات  الوطنية 

لن�سبة  املعلن  الهدف  يقارب  ما  للمملكة،  الكلية  امل�ساحة  من   %1.7 بن�سبة  مربع  1518كم 

وذلك   ،%2 والبالغ   2020 لعام  احليوي  للتنوع  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  يف  الربية  املحميات 

بعد اأن متت يف عام 2017 تو�سعة حممية الأزرق املائية لت�سمل م�ساحتها اجلديدة معظم قاع 

الأزرق املعلن �شمن اتفاقية رام�شار للمناطق الرطبة ذات الأهمية العاملية. كما اإن هناك ثالث 

حمميات طبيعية حتت التاأ�شي�ص، وقد مت التقدم ر�شميُا مبلفات حتتوي املتطلبات القانونية 

لتاأ�شي�ص هذه املحميات لوزارة البيئة، ومن املتوقع اأن يتم اإعالنها ر�شميًا خالل عام 2018، ما 

2020، وتقرتب  �شي�شاهم يف رفع ن�شبة متثيل املحميات الطبيعية لتتجاوز الهدف املعلن لعام 

واملذكور  الربية  الطبيعية  املحميات  م�ساحة  لن�سبة  املدى  بعيد  الوطني  التمثيل  هدف  من 

اإذ مت التقدم  4% من م�شاحة اململكة،  يف تقرير ال�سبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وهو 

التنوع  حماية  اإدماج  م�سروع  من  بدعم  الأردن  جنوب  يف  البرتا  حمميات  لتاأ�سي�ص  بطلبات 

احليوي يف قطاع ال�سياحة و�سلطة اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي مب�ساحة 513.4 كم مربع، 

وحمميات برقع و ال�ساحك يف البادية ال�سمالية ال�سرقية مب�ساحة 906 كم مربع و265 كم 

مربع على التوايل، ما �سي�ساهم يف رفع م�ساحة املحميات الطبيعية املن�ساأة اإلى 3203 كم مربع، 

بن�سبة اإجمالية تبلغ 3.6% من م�شاحة اململكة يف حال مت تاأ�شي�ص املحميات الثالث واإعالنها. 

�شنع  وعملية  التنموي  التخطيط  يف  احليوي  التنوع  حماية  دمج  عملية  حت�شني  اإطار  ويف 

 ،2017 البيئة عام  امللكية حلماية الطبيعة بالتعاون مع وزارة  القرار، فقد طّورت اجلمعية 

خريطة احل�سا�سية البيئية التي ت�سمل حدود املحميات الطبيعية، واملناطق الأمنة للمحميات 

يف  لُت�شتخدم  الأ�شا�شية  للطيور  املهمة  واملناطق  اخلا�شة،  احلماية  ذات  واملناطق  الطبيعية، 

التنوع  حول  وطنية  بيانات  قاعدة  موؤخرًا  ُطّورت  كما  التنموية.  امل�ساريع  ترخي�ص  عملية 

احليوي، ت�سمل معلومات عن الأنواع النباتية واحليوانية الربية يف الأردن ومواقع ت�سجيلها 

بالتعاون بني وزارة البيئة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة من خالل م�سروع دمج حماية 

التنوع احليوي يف قطاع ال�سياحة.

املهددة  النباتية  لالأنواع  وُروجعت  الطبيعية  ل�سون  الدويل  الحتاد  قوائم  ُروجعت  كما 

الأنواع  قائمة  م�شودة  رت  وُح�شّ امللكية،  النباتية  احلديقة  قبل  من  الأردن  يف  بالنقرا�ص 

الطبيعة. كما  امللكية حلماية  احليوانية من قبل جمموعة من اخلرباء مب�ساهمة اجلمعية 

اأُحرز تقدم ملمو�ص يف جهود اإعادة توطني احليوانات الربية اإلى موائلها الطبيعية كحيوان 
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املها العربي والبدن واحلبارى.

فقد  عام،  ب�سكل  احليوي  التنوع  واإدارة  املحميات  اإدارة  جمال  يف  القدرات  رفع  جمال  يف  اأما 

تدريب  كمركز  تعمل  بداأت  والتي  عجلون،  يف  الطبيعية  حلماية  امللكية  الأكادميية  اأن�ِشئت 

اإقليمي ي�ستهدف الفنيني ومديري املحميات يف املنطقة العربية ب�سكل عام من خالل برامج 

تدريبية ق�سرية وطويلة املدى.

ويف ما يتعلق بتكامل وا�شتدامة حماية التنوع احليوي، فقد مت العمل خالل ال�شنوات الع�شرين 

املا�شية على تطوير مفهوم ال�شياحة البيئية كاأداة لن�شر الوعي وا�شتدامة املحميات الطبيعية 

وحماية التنوع احليوي خارج حدود املحميات الطبيعية، وتطوير مفهوم التنمية القت�سادية 

املحيطة  املجتمعات  با�ستهداف  احليوي  التنوع  حماية  مع  وتكامله  امل�ستدامة  الجتماعية 

ال�شغط  تخفيف  بهدف  بالبيئة  رفيقة  تنموية  م�شاريع  يف  واإ�شراكهم  الطبيعية  باملحميات 

للمجتمعات  بديلة  دخل  م�شادر  توفري  طريق  عن  الطبيعية  للموارد  اجلائر  وال�شتخدام 

املحلية. وقد مت حتقيق تقدم ملمو�ص يف النظرة للمحميات الطبيعية من معيقات وحمددات 

للتنمية اإلى حمفزات لتنمية املجتمعات املحلية، اإذ بلغ اإجمايل الدخل من املحميات الطبيعية 

يف عام 2017 ب�سكل تراكمي على م�ستوى اململكة 4,130,721 دينارًا موزعة بني منافع مبا�سرة 

للمجتمعات  القدرات  بناء  مبا�شرة كربامج  اأو غري  املحلي  املجتمع  املبا�شر لأبناء  كالتوظيف 

املحلية.

كما ُنّفذت العديد من امل�ساريع، منها: 

م�شروع حماية حممية �شانا والأزرق )بتمويل من مرفق البيئة العاملي/ البنك الدويل(،   -

 .)UNDP /ودبني )بتمويل من مرفق البيئة العاملي

البيئة  مرفق  من  )بتمويل  الأولى  احليوي– املرحلة  التنوع  حول  وطنية  درا�سة  اإعداد   -

العاملي(.

ال�شتعمال امل�شتدام للتنوع احليوي الزراعي يف الأرا�شي اجلافة واملحافظة عليه يف دول   -

.)UNDP /ال�سرق الأدنى )بتمويل من مرفق البيئة العاملي

النهدام/  حفرة  طول  على  املحلقة  املهاجرة  الطيور  حماية  م�سروع  من  الأولى  املرحلة   -

البحر الأحمر يف القطاع ال�سرقي لطريق الطريان عرب القارة الإفريقية الآ�سيو-الأوروبية 

)بتمويل من مرفق البيئة العاملي/ UNDP(. ويهدف امل�سروع اإلى اإدماج حماية الطيور 

ال�شيد، والطاقة، والزراعة، واإدارة املخلفات وال�شياحة، ما يجعل  املهاجرة يف قطاعات 

وادي الأردن ممرًا اآمنًا للطيور املهاجرة، ويحافظ على البيئة املحلية واملواطن الزراعية 

الغذائي،  الإنتاج  حلماية  املبيدات  ا�ستعمال  تقليل  طريق  عن  وذلك  الرطبة،  واملواقع 

وال�ستفادة من ال�سياحة البيئية على طول املمر الآمن للطيور املهاجرة.
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العاملي/  البيئة  مرفق  من  )بتمويل  والعطرية  الطبية  النباتات  على  املحافظة  م�سروع   -

الطبية  للنباتات  الوراثية  الأ�سول  على  املحافظة  اإلى  امل�سروع  ويهدف  الدويل(.  البنك 

والعطرية الربية املوجودة يف الأردن، ودرا�ستها وتطوير �سبل ا�ستغاللها، وتطوير زراعتها 

من منطلق اقت�سادي و�سحي. وتنفيذ برنامج توعية وتدريب للمجتمعات املحلية حلماية 

النباتات الطبية وا�ستغاللها ب�سكل م�ستدام.

م�سروع الإدارة املتكاملة للنظم البيئية يف وادي الأردن )بتمويل من مرفق البيئة العاملي/   -

اآثار  تقييم  على  الأردن،  يف  نوعه  من  الأول  وهو  امل�سروع،  هذا  وي�ستمل  الدويل(.  البنك 

الأردن،  وادي  يف  القاري  النهدام  منطقة  يف  احليوي  التنوع  حماية  على  املناخي  التغري 

البيئية يف  النظم  الرئي�سية، وعلى ديناميكية  النباتات  املناخي على توزيع  التغري  واأثر 

وادي الأردن. وينطوي امل�شروع على اإدماج هذه النتائج يف خطط حماية املناطق املحمية 

واإدارتها. 

اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  �سلطة  منطقة  يف  البحري  احليوي  التنوع  حماية  م�سروع   -

البحرية  البيئة  حلماية  امللكية  اجلمعية  وتنفذه  البيئة،  وزارة  احلكومة/  من  بتمويل 

تعزيز  اإلى  امل�شروع  ويهدف   .)UNDP( للتنمية  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون 

وو�شع  ال�شياحة،  قطاع  يف  احليوي  التنوع  اعتبارات  ودمج  املتكاملة،  ال�شاحلية  الإدارة 

وحت�شني  املرجانية،  لل�شعاب  الوطنية  العمل  خطة  �شمن  وخا�شة  لها،  اإر�شادية  خطوط 

اإدارة متنزه العقبة البحري.

و من اأهم امل�ساريع التي يجري تنفيذها حاليًا وتغطي اأو تتقاطع مع قطاع التنوع احليوي:

املحلقة على طول حفرة النهدام/  املهاجرة  الطيور  الثانية من م�سروع حماية  املرحلة   -

الآ�سيو- الإفريقية  القارة  عرب  الطريان  لطريق  ال�سرقي  القطاع  يف  الأحمر  البحر 

العاملي/  البيئة  مرفق  من  بتمويل  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  )ُتنّفذه  الأوروبية 

.)UNDP

املرحلة الثانية من م�شروع املحافظة على طائر احلبارى، والذي ُتنّفذه اجلمعية امللكية   -

ثالثة  وي�سمل  احلبارى،  على  للحفاظ  الدويل  ال�سندوق  من  بتمويل  الطبيعة  حلماية 

انت�سارها  مناطق  يف  احلبارى  طيور  اإطالق  اإعادة  يف  ال�ستمرار  هي:  اأ�سا�سية،  عنا�سر 

الطبيعية، وال�ستمرار يف اأن�سطة التنمية القت�سادية الجتماعية لل�سكان املحليني حول 

منطقة الإطالق، وال�ستمرار يف مراقبة وحماية الطيور من التعديات. 

من  جمموعة  بتنفيذه  تقوم  ال�شياحة:  قطاع  يف  احليوي  التنوع  حماية  دمج  م�شروع   -

البرتا  اإقليم  �سلطة  ال�سياحة،  وزارة  البلدية،  ال�سوؤون  وزارة  هي:  الوطنية،  املوؤ�س�سات 
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التنموي ال�سياحي، �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة، واجلمعية امللكية حلماية 

هذا  ويعزز  الإمنائي.  املتحدة  الأمم  وبرنامج  العاملي  البيئة  مرفق  من  بتمويل  الطبيعة 

امل�سروع مفاهيم التكامل بني حماية التنوع احليوي وال�سياحة من خالل عدد من املكونات، 

من اأهمها دمج التنوع احليوي يف خطط ا�شتخدامات الأرا�شي يف مناطق تدخل امل�شروع، 

وهي: جر�ص، البرتا، ووادي رم.

للمناطق  �سيا�سة وطنية  املعنية حاليًا بتطوير  بالتعاون مع اجلهات  البيئة  وزارة  كما تقوم 

بيئية  معايري  تطوير  على  الوزارة  وتعمل  الطبيعة.  بحماية  خا�ص  نظام  وبلورة  املحمية، 

الإطار  م�شروع  وتنفيذ  وال�شياحي،  البيئي  التميز  ذات  املناطق  يف  ال�شتثمارات  لتنظيم 

الوطني لل�سالمة الأحيائية. وتنفذ الوزارة حاليًا م�سروعي خدمات النظام احليوي بالتعاون 

مع الوكالة الأملانية لالإمناء، وم�شروع دمج اإتفاقيات ريو يف ال�شيا�شات الوطنية. ومن خالل 

هذين امل�سروعني، ُنّفذت بع�ص الن�ساطات اخلا�سة بالإ�سرتاتيجية الوطنية واملتعلقة بتقييم 

الإيكولوجية  للنظم  اإجراوؤه  مت  الذي  التقييم  ومراجعة  الإيكولوجي،  النظام  خدمات 

الرئي�سية جميعها، واعتماد بروتوكولت وطنية لتقييم النظم الإيكولوجية 

ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
اإن من اأبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية املتعلقة 

بالتنوع احليوي النقاط التالية:

قلة املوارد املالية املتاحة يف املوازنة العامة و�شعف التمويل، اأدى اإلى عدم ال�شتمرارية   -

يف تنفيذ بع�ص الن�ساطات.

اإن تاأخر التمويل من قبل مرفق البيئة العاملي كان ال�سبب الرئي�سي يف تاأخري البدء مب�سروع   -

الإطار القانوين لربوتوكول ناغويا، حيث بداأت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم 

2015، ومتت املوافقة على امل�شروع والبدء  املتحدة الإمنائي باإعداد وثيقة امل�شروع عام 

بتنفيذه عام 2017.

�شعف دمج مفاهيم اتفاقية التنوع احليوي يف ال�شيا�شات التنموية الوطنية.  -

عدم وجود معايري وخطوط اإر�شادية توجيهية لتقييم الأثر البيئي للم�شاريع على التنوع   -

احليوي.

عدم وجود حوافز اقت�شادية وتقدير اقت�شادي لقيمة التنوع احليوي.  -

عدم وجود اآلية تن�سيقية طويلة الأمد ما بني املوؤ�س�سات املعنية بحماية التنوع احليوي   -
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واإدارة املوارد الطبيعية.

عدم وجود نظام وطني متكامل لإدارة املعلومات اجليومكانية وخا�سة يف جمالت الر�سد   -

الأنواع  بتوزيع  اخلا�ص  اجلزء  احليوي  التنوع  بيانات  اإدارة  نظام  يغطي  اإذ  واملراقبة، 

النباتية واحليواين وجمموعات من بيانات الأ�شا�ص، اإل اأن احلاجة لنظام متكامل يربط 

التنوع احليوي مع العوامل البيئية وا�شتخدامات الأرا�شي مع اأدوات حتليلية تدعم عملية 

�سنع القرار ما زالت موجودة.

اإذ  الوطني،  امل�ستوى  على  احليوي  التنوع  درا�سات  لإجراء  الوطنية  القدرات  حمدودية   -

احليوي  التنوع  عن  �ساملة  م�سوحات  باإجراء  الطبيعية  حلماية  امللكية  اجلمعية  تقوم 

على م�ستوى املحميات واملناطق املهمة بيئيًا، اإل اأن اإجراء م�سوحات �ساملة وعلى امل�ستوى 

الوطني ما زال حمدودًا ب�سبب قلة املوارد الب�سرية املالية وحمدودية اخلرباء الفنيني، اإذ 

يحتاج هذا النوع من امل�سوحات تقنيات متطورة وبيانات مكلفة كال�ست�سعار عن بعد. 

ومكلفة  متطورة  تقنيات  وا�شتخدام  واملالية  الب�شرية  املوارد  يف  تطويرًا  يتطلب  قد   -

كال�ست�سعار عن بعد وتعاونًا بني املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.

ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ
من اأجل التغلب على امل�شاكل والعقبات الواردة اأعاله، نقرتح القيام مبا يلي: 

املعلومات  نظم  با�شتخدام  البيئية  املعلومات  لإدارة  تفاعلي  مركزي  وطني  نظام  تطوير   -

اجلغرافية، مع ربطه مب�سادر البيانات اجليومكانية الأ�سا�سية الطبيعية والب�سرية، وذلك 

لتح�شني عمليات التحليل والتخطيط حلماية التنوع احليوي على امل�شتوى الوطني.

اإعداد خطة تنفيذية لالأولويات التي ُحّددت يف الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنوع احليوي   -

والأجندة الوطنية، و�شرورة بلورة اإ�شرتاتيجية وطنية حل�شد املوارد وا�شتقطاب التمويل 

من اجلهات املانحة يف هذا املجال. 

تتكون اتفاقية التنوع احليوي من حقول متعددة، ت�شمل الزراعة والبيئة واملياه وال�شياحة   -

التنوع  م�شتقبل  فاإن  لذلك  وغريها،  والبلديات  الإقليمي  والتخطيط  والنقل  والطاقة 

احليوي،  بالتنوع  املتعلقة  والن�ساطات  املفاهيم  واإدماج  التن�سيق  مبدى  يرتبط  احليوي 

خمتلف  بني  امل�شتمر  والتعاون  املالية  املوارد  وح�شد  التخطيط  حت�شني  خالل  من  وذلك 

الإ�شرتاتيجيات  تكامل  املهم  ومن  الزدواجية.  وجتنب  العمل  كفاءة  لزيادة  املوؤ�ش�شات 

واخلطط التطويرية ملختلف القطاعات لتجنب تداخلها وجتنب تركيزها على ن�شاطات 

خمتلفة ل تتفق مع اتفاقية التنوع احليوي. 
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الأهداف  املختلفة  للموؤ�ش�شات  العمل  وخطط  الإ�شرتاتيجيات  وثائق  تت�شمن  اأن  بد  ل   -

والغايات الواردة يف اتفاقية التنوع احليوي، والأهم من ذلك �شمان اإدراجها عند التنفيذ. 

تطوير القدرات الإدارية والفنية ملختلف املوؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال، وتوفري املوارد   -

املالية الالزمة.

اعتماد نظام للمتابعة والتقييم ير�سد التغريات والجتاهات، ويعّدل امل�سارات اخلاطئة   -

ب�شكل دوري منظم، بال�شتناد اإلى موؤ�شرات وطنية وا�شحة، بالإ�شافة اإلى تفعيل تقييم 

الأثر البيئي للم�شاريع قبل التنفيذ واأثناءه وبعده.

و�شع اإطار تنظيمي وت�شريعي لتنظيم الو�شول للموارد اجلينية وامل�شاركة يف املنافع.  -

تفعيل ا�شتخدام اأحدث التقنيات والأدوات يف جمال درا�شات التنوع احليوي كال�شت�شعار   -

املالية  املوارد  توفري  من  ذلك  يتطلبه  ما  مع  الوطني  امل�ستوى  على  امل�سوحات  يف  بعد  عن 

والفنية الالزمة لهذه التقنيات.

اإعداد خطة عمل لإدارة املعارف ونظام لتحليل املعلومات بق�سد املتابعة واإعداد التقارير   -

الدورية املتعلقة بالتنوع احليوي. 

تطوير خطة وطنية لل�سياحة البيئية واحلفاظ على الإرث الثقايف واحل�ساري لالأردن،   -

وترويج مفهوم ال�سياحة البيئية كنموذج للتنمية امل�ستدامة وكم�سدر دخل وطني لالأردن.

تطوير منهج »النظام البيئي« كاأداة واإ�شرتاتيجية رئي�شية لالإدارة املتكاملة وال�شتخدام   -

امل�ستدام للتنوع احليوي وموارد البيئة الأخرى يف الأردن، من خالل تطبيق اأ�ساليب علمية 

منا�شبة تركز على م�شتويات النظم احليوية التي ت�شمل العمليات الأ�شا�شية، والوظائف 

والتفاعالت بني الكائنات احلية وبيئتها. 

ثالثاً: التصحر وتدهور األرايض والجفاف

وهو  الغذائية.  والحتياطات  الغذاء  اإنتاج  على  واجلفاف  الأرا�شي  وتدهور  الت�شحر  يوؤثر 

البيئي  اإلى الإخالل بالتوازن  البيولوجي، ما يوؤدي  التنوع  اأحد الأ�سباب الرئي�سبة خل�سارة 

واجتماعية  اأمنية  اآثارًا  للت�شحر  اإن  كما  و�شحية.  بيئية  م�شاكل  اإلى  بدوره  يوؤدي  الذي 

وثقافية و�شيا�شية. وكذلك فاإن الت�شحر يوؤدي اإلى تزايد هجرة �شكان الريف نحو املدن طلبًا 

للعمل، وزيادة ال�شغوط على اإمكانات املدن املحدودة من موارد طبيعية، وبنى حتتية، ويرفع 

البطالة، ويوؤثر �سلبيًا على اخلدمات ال�سحية والتعليمية وغريها. 

اإن اأحد اأهم الأ�شباب التي توؤدي اإلى تفاقم ظاهرة الت�شحر يف الأردن، هو الزحف العمراين 
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من   %25 حوايل  املا�شية  الثالثة  العقود  يف  خ�شرنا  حيث  الزراعية،  الأرا�شي  على  امل�شتمر 

الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة لغايات البناء والإ�شكان.

اإن الت�شحر وتدهور الأرا�شي يوؤثر على مناٍح كثرية لي�ص يف مو�شوع الغذاء فقط، واإمنا يوؤدي 

اإلى الهجرة والفقر، وهذا ما يدعو اإلى العمل بجد ملكافحة الت�سحر واحلد منه، لأنه ينعك�ص 

باآثار �سلبية اقت�ساديًا واجتماعيًا واإن�سانيًا على النا�ص واملوارد الطبيعية.

اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
متقدمه  خطوة   1996 عام  الت�سحر  ملكافحة  الدولية  التفاقيه  على  الأردن  توقيع  �سكل 

نحو معاجلة ظاهرة الت�شحر واآثارها، من خالل اجلهد العاملي املتكامل �شمن بنود التفاقية 

واأهدافها، واأتاح توقيع التفاقية لالأردن فر�شة التقدم مبقرتحات م�شاريع للجهات املانحة 

وقد  بالتفاقية.  اخلا�سة  والتمويلية  املالية  الآليات  يف  املتاحة  الفر�ص  من  وال�ستفادة 

ت�شمن ذلك اأي�شًا بع�ص اللتزامات الوطنية يف جهود مكافحة الت�شحر، منها:

ت�سكيل جلنة وطنيه ملكافحة الت�سحر.  )1

و�شع برنامج عمل وطني واإ�شرتاتيجية وطنية ملكافحة الت�شحر.  )2

اإدارة وا�شتخدام الأرا�شي بطريقة م�شتدامة.  )3

م�شاركة املوؤ�ش�شات الوطنية واجلهات الأهلية يف اتخاذ القرار.  )4

تعزيز وتعميق الوعي البيئي، وتر�شيخ املفاهيم اخلا�شه مبكافحة الت�شحر يف الأو�شاط   )5

الجتماعية.

تعنى  جوانب  على  ا�ستملت  القطاعية  الإ�سرتاتيجيات  من  العديد  البيئة  وزارة  طورت  لذا 

الإ�شرتاتيجية  اهمها  ومن  الطبيعية،  للموارد  امل�شتدام  وال�شتخدام  الت�شحر  مبكافحة 

وخطة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  وت�سكل  الوطنية.  العمل  الت�سحر-خطة  ملكافحة  الوطنية 

2006 القاعدة الأ�سا�سية للقيام باإجراءات  اأطلقت يف عام  العمل الوطنية يف الأردن والتي 

واأهداف ون�ساطات لتطبيقها يف مكافحة الت�سحر يف الأردن. وتت�سمن خطة العمل الوطنية 

برامج رئي�سية مكونة من جمموعة م�ساريع تتعلق مبراقبة الت�سحر وال�سيطرة عليه، وبناء 

القدرات الب�سرية، واإعادة تاأهيل وتطوير امل�سادر الطبيعية. 
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ب- اجلهود املبذولة-مدى التطبيق والإجناز
املتعلقة  الدولية  الأردن  التزامات  وتنفيذ  الدولية،  التفاقيات  على  البيئة  وزارة  عملت 

المتثال  حتقيق  نحو  كبريًا  تقدمًا  اأحرز  قد  الأردن  اأن  الوا�شح  ومن  الت�شحر.  مبكافحة 

للتزامات اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�شحر من خالل ما يلي:

والتي   ،)2006( الت�شحر  ملكافحة  الوطنية  العمل  وخطة  الإ�شرتاتيجية  وتنفيذ  و�شع   -

تعّد خطوة يف الجتاه ال�شحيح لتوفري اإطار عمل منهجي ملكافحة التهديدات املت�شارعة 

للت�سحر. 

قيام وزارة البيئة بالتعاون مع �سكرتارية التفاقية الدولية ملكافحة الت�سحر بتحديث   -

مع  ين�سجم  مبا  الوطنية  العمل  الت�سحر/خطة  ملكافحة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 

الإ�سرتاتيجية الع�سرية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر )2015-2020( التي 

تهدف اإلى اإدارة م�ستدامة للموارد الطبيعية واملحافظة على اإنتاجية الأنظمة البيئية، 

تاأمني  اإلى  تهدف  كما  والزراعة.  الطبيعية  واملراعي  الغابات  اخل�شو�ص  وجه  وعلى 

القت�سادية  الأحوال  وحت�سني  الت�سحر  بظاهرة  املتاأثرة  للمناطق  جيد  معي�سي  م�ستوى 

التفاقية  �سكرتارية  مع  وبالتعاون  العمل  وجرى  املت�سررة.  للمناطق  والجتماعية 

املالية  املوارد  حل�شد  متكاملة  متويل  اإ�شرتاتيجية  بلورة  على  الت�شحر  ملكافحة  الدولية 

لتنفيذ خطة العمل الوطنية للت�سحر.

اإعداد الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لإطار ا�شتثمار متكامل لالإدارة   -

امل�شتدامة لالأرا�شي، حيث اكتمل اإعداده عام 2014.

بني  للتن�سيق  الوطنية  الآلية  تعترب  التي  الت�سحر  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ت�سكيل   -

تنفيذ  متابعة  مهام  اللجنة  تتولى  حيث  الت�شحر،  ملكافحة  الوطنية  اجلهات  خمتلف 

الإ�شرتاتيجية الوطنية وخطة العمل ملكافحة الت�شحر بالتن�شيق بني خمتلف املوؤ�ش�شات 

والربامج  والإ�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  ومراجعة  واقرتاح  الأردن،  يف  الت�شحر  يف  املعنية 

وخطط العمل وامل�ساريع التي تهدف اإلى احلد من الت�سحر.

الإ�سرتاتيجية  ت�سمنت  وقد   .2014 عام  يف  للمراعي  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  حتديث   -

الوطنية للمراعي خم�سة اأهداف رئي�سية تتمثل يف التنمية امل�ستدامة للمراعي واإدارتها، 

القدرات،  بناء  وتعزيز  املا�شية،  ملربي  والقت�شادية  الجتماعية  الظروف  وحت�شني 

املراعي.  واإدارة  تنمية  يف  املحلية  املجتمعات  واإ�سراك  املراعي،  حالة  وتقييم  ومراقبة 

وقد ُو�شع عدد من الربامج وامل�شروعات لتنفيذ هذه الأهداف.
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البدء بتنفيذ م�سروع دمج متطلبات اإتفاقيات ريو )الت�سحر، والتنوع البيولوجي، وتغري   -

املناخ( يف ال�سيا�سات القطاعية الوطنية.

الأردنية،  البادية  يف  املراعي  اإنتاجية  وزيادة  البيئية  النظم  تاهيل  اإعادة  جمال  ويف   -

لإدارة  امل�شاريع  من  عدد  وتنفيذ  تطوير  مت  البيئية،  التعوي�شات  برنامج  مع  وبالتعاون 

ومنع  املائي)،  احل�شاد  طريق  )عن  الأمطار  مياه  ا�شتخدام  كفاءة  لرفع  املائية  امل�شاقط 

الرتبة من الجنراف، وحت�سني اإنتاجية املراعي، واإعادة الغطاء النباتي الطبيعي، وحت�سني 

التنوع احليوي وحمايته، وزيادة اإنتاجية املراعي، ورفع كفاءة ا�شتخدام املوارد الطبيعية، 

وتفعيل دور املجتمع املحلي والفئات امل�ستهدفة يف اإدارة املراعي واملوارد الطبيعية وحت�سني 

اإنتاجية الرثوة احليوانية ورفع كفاءتها و�سوًل اإلى التنمية امل�ستدامة. 

الت�سحر،  ملكافحة  الدولية  التفاقية  �سكرتارية  مع  وبالتعاون   2017 عام  خالل  ومت   -

�شياغة الأهداف الوطنية الطوعية لتحييد تدهور الأرا�شي من اأجل ت�شمينها يف برامج 

العمل الوطنية، واحلفاظ على اإنتاجية موارد الأرا�شي، ودعم وظائف وخدمات النظام 

الإيكولوجي، وبالتايل تلبية احتياجات الأجيال احلالية وامل�ستقبلية.

ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
اإن من اأبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية املتعلقة 

بالت�شحر وتدهور الرتبة واجلفاف، النقاط التالية:

عدم الربط ما بني الأهداف الإ�سرتاتيجية النوعية والأهداف الكمية والإ�سرتاتيجيات   -

وال�سيا�سات وامل�ساريع.

عدم التزام املوؤ�ش�شات والوزارات الأخرى بتنفيذ اأدوارها وامل�شاريع التابعة لها الواردة يف   -

الإ�سرتاتيجية. 

ت�سميم م�ساريع خطة العمل الوطنية لعام 2006 دون اأن يكون لديها اأي ت�شور وا�شح عن   -

م�سادر التمويل املتاحة داخليًا وخارجيًا. وهناك نق�ص يف الآليات الالزمة لتاأمني الأموال 

الالزمة لتنفيذ الأن�سطة املقرتحة خلطة العمل الوطنية.

املوؤ�س�سات  �سيما  ول  امل�سلحة،  اأ�سحاب  جميع  لتوعية  ات�سال  ا�سرتاتيجية  وجود  عدم   -

واجلفاف،  الأرا�شي  وتدهور  واأثره،  وعواقبه  الت�شحر  باأ�شباب  القرار،  و�شناع  املعنية 

وعالقاتها وتاأثريها على املجتمعات اله�ّسة والفقرية.

والنظم  ال�سكان  ظروف  يف  والجتاهات  التغريات  لتتبع  وطني  ر�سد  برنامج  وجود  عدم   -
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الإيكولوجية املت�شررة من جراء الت�شحر وتدهور الأرا�شي واجلفاف.

عدم التن�شيق بني عمليات ريو الثالث التي تهدف جميعها اإلى ال�شتخدام امل�شتدام ملوارد   -

الأرا�شي والنظم الإيكولوجية الطبيعية. 

عدم وجود كيان اأو منتدى خم�ش�ص لإدارة املعارف )اجلمع والتخزين والتحليل والإبالغ(   -

وتقا�شمها مع اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني، ف�شاًل عن ا�شتخدام املعارف التقليدية املحلية. 

الأرا�شي  وتدهور  ر  الت�شُحّ ق�شايا  ب�شاأن  العليا  الدرا�شات  وبرامج  الأبحاث  كفاية  عدم   -

الأكادميية  الأو�شاط  بحوث  ويف  اجلامعي،  امل�شتوى  على  التعليمية  الربامج  يف  واجلفاف 

ومراكز البحوث الزراعية الوطنية. 

باإجراءات  الأزمات، مبا يعرف  التفاعل مع  اإدارة اجلفاف يف الأردن قائمة على  زالت  ما   -

ما بعد وقوع احلدث، اأي اأن الإجراءات تفتقد ال�ستباقية، عدا عن كونها موجهة اأ�سا�سًا 

لالإغاثة، وذلك نتيجة عدم وجود �سيا�سة وطنية عامة لإدارة اجلفاف.

بذل جهود جمزاأة، وعدم وجود قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالت�شحر وتدهور الأرا�شي   -

واجلفاف. 

ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ
من اأجل التغلب على امل�شاكل والعقبات الواردة اأعاله، نقرتح القيام مبا يلي: 

)مثل  الوطنية  التنمية  خطط  يف  واجلفاف  الأرا�شي  وتدهور  ر  الت�شُحّ ق�شايا  اإدراج   -

اإ�شرتاتيجية التخفيف من وطاأة الفقر(. 

اآثاره  من  للحد  والت�شحر  للجفاف  املتكاملة  الإدارة  على  يقوم  �شامل  نهج  وتنفيذ  تبني   -

با�شتخدام النهج ال�شتباقي والوقائي لإدارة املخاطر، بدًل من النهج القائم على الإدارة 

التفاعلية لالأزمات. 

امللكي  اجلغرايف  املركز  يف  بعد  عن  وال�شت�شعار  اجلغرايف  املعلومات  نظام  من  ال�شتفادة   -

واملركز الوطني للبحوث الزراعية والوزارات والدوائر الأخرى. 

يجب اأن يتم ربط حمطات الأر�شاد اجلوية جميعها بعد ح�شرها لت�شبح جزءًا من نظام   -

الإنذار املبكر ومراقبة اجلفاف املقرتح ا�شتحداثه ليكون جزءًا من اإ�شرتاتيجية وطنية 

واملركز  والري  واملياه  الزراعة  وزارتي  مع  بالتن�شيق  اآثاره،  وتخفيف  اجلفاف  من  للحد 

الوطني لالأمن واإدارة الأزمات والوزارات واملوؤ�س�سات املعنية.
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توفر معلومات ميكن العتماد عليها يف الوقت املحدد يف اتخاذ القرارات واإدارة اجلفاف.  -

موؤ�شرات  وحتديد  اململكة،  يف  الأرا�شي  تردي  م�شتويات  ملراقبة  وطني  برنامج  ت�شميم   -

وطنية مع ال�سرت�ساد بتلك املعتمدة من قبل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر.

ذات  لتن�شيق جهود اجلهات  كاآلية وطنية  الت�شحر  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  دور  تعزيز   -

العالقة ملتابعة تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الت�سحر ومتطلباتها.

زيادة الوعي لدى اأ�شحاب القرار بتكلفة تدهور املوارد الأر�شية، وتو�شيح اأهمية مكافحة   -

�شمن  الأر�شية  للموارد  امل�شتدامة  والإدارة  الت�شحر  مكافحة  خطط  واإدماج  الت�شحر 

ال�شيا�شات العامة وبرامج التخطيط للدولة.

اجلهات  وحث  القطاعية،  الوطنية  الإ�سرتاتيجيات  يف  الت�سحر  مكافحة  مفاهيم  دمج   -

املعنية لإدماجها �شمن اإ�شرتاتيجياتها وبراجمها وم�شروعاتها.

تفعيل تطبيق اخلطط الوطنية ل�شتخدامات الأرا�شي وا�شتدامة الرتبة واملوارد املائية.  -

موؤ�ش�شات  متثل  والتي  واجلفاف  الأرا�شي  وتدهور  ر  الت�شُحّ ب�شاأن  املعرفة  من�شات  اإن�شاء   -

املجتمع املدين وموؤ�ش�شات البحوث الوطنية ذات ال�شلة لو�شع اإ�شرتاتيجية بحثية تركز 

على ق�شايا الت�شحر وتدهور الأرا�شي واجلفاف. 
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رابعاً: التغري املناخي

ي�شكل التغري املناخي تهديدًا متزايدًا ملكت�شبات التنمية القت�شادية والجتماعية يف الأردن. 

حيث اأنه من املتوقع حدوث تاأثريات �سديدة ووا�سعة النطاق على الإمدادات املائية والإنتاج 

الزراعي والنظم الطبيعية من خالل التغريات املتوقعة يف معدلت درجات احلرارة والهطول 

املطري.

اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
وبرامج  توجيهية  و�سيا�سات  واإ�سرتاتيجيات  ت�سريعات  من  الإجراءات  من  العديد  هناك 

لتنظيم العمل املناخي يف الأردن. وين�ص قانون حماية البيئة رقم )6( ل�سنة 2017 بح�سب 

الفقرتني )ج( و)د( من املادة )4( على اأن »تتولى الوزارة بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات ذات 

العالقة املهام وال�سالحيات التالية:

القطاعات  وحتديد  املناخي،  التغري  بعملية  التنبوؤ  اإلى  الهادفة  الوطنية  اجلهود  ج-تن�سيق 

ونقل  التمويل  وتوفري  منها،  والتخفيف  الدفيئة  الغازات  انبعاث  وح�شر  اآثاره،  ت�شملها  التي 

التكنولوجيا واإعادة تخ�شي�ص التمويل املتاح وتوزيعه على اأن�شطة التغري املناخي.

ذلك  يف  مبا  فيها  طرفًا  اململكة  تكون  بالبيئة  تتعلق  اتفاقية  اأي  اأحكام  تنفيذ  د-متابعة 

اتفاقية الأمم املتحة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ اأو اأي اتفاقيات اأو بروتوكولت ذات عالقة 

ت�شادق عليها اململكة.«

وتعترب وزارة البيئة نقطة الت�سال الوطنية لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري 

اأطلق  املناخ،  تغري  مواجهة  جهود  وتن�شيق  اإدارة  يف  البيئة  وزارة  جهود  اإلى  واإ�شافة  املناخ. 

الأردن خططًا واإ�شرتاتيجيات وطنية قطاعية ذات اأهداف متوافقة مع خيارات التخفيف)1( 

والتكيف املعلنة يف تقارير البالغات الوطنية ويف »امل�شاهمات املحددة وطنيًا«)2(. 

)1( التخفيف: هوعبارة عن اإجراءات للحد من حجم اأو معدل تغري املناخ على املدى الطويل. ويت�شمن التخفيف من تغري املناخ 
امل�شارف  زيادة قدرة  التخفيف من ذلك عن طريق  اأي�شًا  الدفيئة، وميكن  انبعاثات غازات  ب�شكل عام على تخفي�شات يف 

الكربونية.

)2( امل�شاهمات املحددة وطنيًا: هي عبارة عن وثيقة وطنية حتتوي على الأهداف املعلنة للتخفي�ص من النبعاثات والتكيف 
مع تغري املناخ. وتعتمد امل�ساهمات املحددة وطنيًا على ال�سيا�سات والتدابري املوجودة يف الدولة.
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 كما جاءت اخلطة الوطنية للنمو الأخ�سر يف الأردن التي �سدرت يف عام 2017 من�سجمة مع 

غايات مواجهة تغري املناخ، اإذ تن�ص خمرجات النمو الأخ�شر على تخفي�ص وتفادي انبعاثات 

التكّيفية من  الب�شرية والطبيعية  النظم  غازات الحتبا�ص احلراري، وعلى تعزيز ح�شانة 

ال�سدمات، وحماية التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية. 

وجاء تقرير »ال�شتعرا�ص الوطني الطوعي الأول للتنمية امل�شتدامة« الذي اأعّد حتت اإ�شراف 

التنمية  اأجندة  دمج  يف  قدمًا  امل�سي  على  ليوؤكد  امل�ستدامة،  للتنمية  العليا  الوطنية  اللجنة 

امل�ستدامة 2030 يف اخلطط الوطنية وعلى امل�ستوى املحلي. وت�سمل اأجندة التنمية امل�ستدامة 

2030 العمل املناخي )الهدف الثالث ع�سر(. وقد ُدمج العمل املناخي يف خطط عمل خم�سة 

فرق عمل من اأ�سل ثمانية ع�سر فريقًا تابعة للجنة الوطنية العليا للتنمية امل�ستدامة. وقد 

اأ�شار تقرير »الإ�شتعرا�ص الوطني« اإلى اأهمية العمل املبّكر يف مواجهة تغري املناخ ملا له من اأثر 

على تقليل تكاليف ال�شتجابة.

وجدير بالذكر اأّن كاًل من اخلطة الوطنية للنمو الأخ�شر يف الأردن، وال�شتعرا�ص الوطني 

روؤية   :2025 الأردن  »وثيقة  العتبار  يف  اأخذا  قد  امل�شتدامة،  للتنمية  الأول  الطوعي 

حددتها  التي  الأولوية  ذات  املبادرات  ومن  انطالق.  ونقطَة  مرجعًا  وطنية«،  واإ�شرتاتيجية 

روؤية الأردن 2025 يف قطاع البيئة، تنظيم العمل املناخي واملوؤ�ش�شي للتخفيف من اآثار تغري 

املائية  املوارد  اأمن  ل�سمان  الأردن  روؤية  يف  امل�ساغة  الإ�سرتاتيجية  الأولويات  اإن  كما  مناخ. 

والغذائية والطاقة، جاءت متوافقة مع اإجراءات التخفيف والتكّيف املقرتحة يف »امل�شاهمات 

املحددة وطنيًا«.

بداأ الأردن تدريجيَا باإدراك كل من التهديدات والفر�ص الناجتة عن تغري املناخ منذ م�سادقة 

احلكومة الأردنية على اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ يف عام 1993. ويف 

1997 انبثق عن هذه التفاقية الإطارية بروتوكول كيوتو والذي �شادق عليه الأردن  عام 

يف عام 2003.

من   ،2020-2013 الأردن  يف  الوطنية  املناخ  تغري  �سيا�سة  البيئة  وزارة  اأعّدت   2013 عام  يف 

فيها  �ساركت  حيث  املتعددين،  امل�سلحة  اأ�سحاب  بني  النطاق  وا�سعة  ت�ساركية  عملية  خالل 

الوثيقة  هذه  �شياغة  ومت  الأردن.  يف  القطاعات  خمتلف  من  العاملة  املنظمات  من  العديد 

ل�ستيعاب الأولويات الوطنية جميعها لتغري املناخ، وتوفري نقطة مرجعية ت�سريعية عالية 

املرونة ميكن اأن ت�شتند اإليها املزيد من الإ�شرتاتيجيات وال�شيا�شات القطاعية. 

والقطاعي  املوؤ�س�سي  التن�سيق  �سعيد  على  طموحة  تو�سيات  املناخ  تغري  �سيا�سة  احتوت  وقد 

وحتديد  فعاليتها،  لزيادة  املناخ  لتغري  الأردنية  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  اإعادة  ذلك  يف  مبا 
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املهام املطلوبة منها ب�شكل اأكرث و�شوحًا، وتزويدها باملزيد من القوة والتاثري على عملية �شنع 

القرار.

ب- اجلهود املبذولة- مدى التطبيق والجناز 
تقرير  الأردن  قّدم  الأطراف،  للدول  املُِلزمة  التفاقية  مبتطلبات  الأردن  التزام  ظل  يف 

»البالغات الوطنية« الأول يف عام 1998، وتقرير »البالغات الوطنية« الثاين يف عام 2009. 

التقييم والتحليل  الثاين قفزة تقنية لالأمام يف عملية  الوطنية  البالغات  وقد كان تقرير 

غازات  جرد  على  بناء  املناخ  تغري  مع  والتكيف  التخفيف  لقطاعات  التو�شيات  وتقدمي 

ل. وتكمن اأهمية هذا التقرير مبا يت�سمنه من قائمة وطنية حل�سر  الحتبا�ص احلراري املف�سّ

لآثار  وتقييمه  كافة،  التنموية  القطاعات  من  احلراري  الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  كميات 

التغريات املناخية على بع�ص هذه القطاعات.

ويف عام 2001، �ُسّكلت اللجنة الوطنية الأردنية لتغري املناخ بقرار من رئا�سة الوزراء بهدف 

املناخ وبروتوكول كيوتو. وتعّد  املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري  متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم 

اللجنة حلقة الو�شل بني املوؤ�ش�شات الوطنية ذات العالقة ممّثلة باأع�شائها من القطاع العام 

واملجتمع املدين والأكادمييني من جهة، ومنظمات املجتمع الدويل املعنية بتغري املناخ من جهة 

اأخرى. 

ويف عام 2014، ُقّدم تقرير البالغات الوطنية الثالث الذي مّثل خطوة مهمة يف عملية توثيق 

الآثار املحتملة لتغري املناخ بناء على تقلي�ص نطاقات التوقعات املناخية التي مت القيام بها 

للمرة الأولى يف الأردن واملنطقة. واحتوى التقرير على �شرح تف�شيلي لإجراءات التخفيف 

الطاقة  قطاعات  من  مل�ساريع  وطنية  قائمة  حتديد  خالل  من  املتوقعة  وتكاليفها  املحتملة 

والنقل والنفايات وال�شناعة والزراعة. وتهدف هذه الإجراءات اإلى خف�ص انبعاثات غازات 

الحتبا�ص احلراري. وت�شمن هذا التقرير تقييما �شاماًل لآثار تغري املناخ على قطاعات املياه 

والزراعة والتنوع احليوي واملناطق ال�شاحلية واملناطق احل�شرية وال�شحة يف الأردن، وربطها 

بقدرة كل قطاع على التكّيف مع اآثار تغري املناخ. كما ت�شّمن تقرير البالغات الوطنية الثالث 

حتلياًل �شاماًل ملدى تاأثر وقابلية تعر�ص القطاعات التنموية املختلفة لتغري املناخ ومرونتها، 

وقّدم مقرتحات ملواجهة هذه الآثار.

حتليل  على  واحتوى  املناخ«،  تغري  لبالغات  الأول  »التحديثات  تقرير   2017 عام  يف  و�سدر 

املتوقع يف  القطاعية املفرت�شة وتكاليفها املرجحة، ومدى النخفا�ص  التخفيف  لإجراءات 

انبعاثات غازات الحتبا�ص احلراري �سنويًا من عام 2016 اإلى عام 2040.



504

وقد دخل الأردن الآن بداية مرحلة حت�شري تقرير البالغات الوطنية الرابع لتقدميه يف عام 

2018، التزامًا باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ، وهو يت�شمن جردًا حمدثًا 

لنبعاثات غازات الحتبا�ص احلراري من القطاعات كافة ل�سنة الأ�سا�ص 2010، اإ�شافة اإلى 

حتديث اإجراءات التخفيف يف القطاعات التي ت�شدر منها النبعاثات.

الأمم  اتفاقية  ل�شكرتارية  وطنيًا«  املحددة  »امل�شاهمات  وتقدمي  اإعداد  مت   ،2015 عام  ويف 

ما جاء يف تقرير  بناء على  مّت اعتمادها جزئيًا  والتي  املناخ،  ب�شاأن تغري  الإطارية  املتحدة 

البالغات الوطنية الثالث. وتت�شمن هذه امل�شاهمات هدفَا حمددَا وهو تقلي�ص انبعاثات غازات 

وطنيًا«  املحددة  »امل�شاهمات  وتت�شمن   .2030 عام  بحلول   %14 بن�سبة  احلراري  الحتبا�ص 

خريطة طريق وا�شحة مل�شتقبل الت�شدي لتغرّي املناخ يف الأردن. وهي حتتوي على جمموعة 

القطاعات  انبعاثات غازات الحتبا�ص احلراري يف  اإجراءات تخفيف  من  متنوعة وعديدة 

املعنية جميعها، بالإ�شافة اإلى اإجراءات التكّيف يف هذه القطاعات.

ومت النتهاء يف عام 2017 من تقييم الحتياجات التقنية للتغري املناخي، حيث هدف امل�سروع 

وُحّددت  املناخي.  التغري  لظاهرة  الت�سدي  لتكنولوجيات  عمل  خطة  وتقييم  اإعداد  اإلى 

الطاقة  قطاعا  ُحّدد  حيث  والتخفيف،  التكّيف  جمايل  يف  وطنيًا  الأولوية  ذات  القطاعات 

والنقل يف جمال التخفيف، وقطاعا املياه والزراعة يف جمال التكّيف، وُحّددت التكنولوجيات 

ذات الأولوية يف القطاعات املختارة.

ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
 بعد تقييم جهود اإدارة تغري املناخ الوطنية، ن�شّلط يف هذا اجلزء ال�شوء على مواطن ال�شعف 

وا�شتخال�ص الدرو�ص. و�شوف ت�شب نتائج هذا التقييم يف �شياغة تو�شيات لت�شويب امل�شار. 

ومن اأبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�شيا�شات واخلطط الإ�شرتاتيجية، النقاط 

التالية:

-  بح�شب �شيناريوهات التخفيف املتبعة حاليًا، فاإنه من غري املتوقع الإيفاء بالتزام خف�ص 

غازات الحتبا�ص احلراري بن�سبة 1.5% وفق اتفاقية باري�ص ب�ساأن املناخ. ووفق تقرير 

الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  �شتزداد  الأردن،  يف  املناخ«  تغري  لبالغات  الأول  »التحديثات 

 .2006 الأ�سا�ص  �سنة  مب�ستويات  مقارنة   %17 بن�سبة   2030 عام  يف  املتوقعة  احلراري 

وفق  الفرتة2016-2040،  خالل  النبعاثات  كمية  يف  العام  الت�شاعدي  الجتاه  اإن  كما 

املوؤ�ش�شي  الوعي  مدى  حول  ت�شاوؤلت  يثري  التقرير،  يف  املوّثقة  التخفيف  �شيناريوهات 

لإعادة  مواتية  ظروف  �شنع  على  ذلك  وتداعيات  الدولية  املناخية  الأردن  بالتزامات 
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قراءة فر�شيات اخلطط التنموية.

-  اإّن عملية حتديد م�شاريع التخفيف والتكّيف بهذه الطريقة، تفتقد اإلى اأ�ش�ص توجيهية 

بني  العالقة  احل�شبان  يف  وتاأخذ  الأولويات،  عن  وتك�شف  فعاليتها،  من  تعّظم  وا�شحة 

اإجراءات التخفيف والتكيف والتفاعالت مع الأطر الزمنية املختلفة.

عدم اتباع اإطار منهجي يف الك�شف عن مواطن اله�شا�شة التي ت�شتدعي تطوير اإجراءات   -

على  ال�شمولية  و�شمان  امل�شتقبل،  يف  التكّيف  اإجراءات  تطوير  عملية  لت�شويب  التكيف 

الرغم من توظيف اإطار منهجي يف اإعداد اإجراءات التكّيف املدرجة يف تقرير البالغات 

الوطنية الثالث.

ب�سرعة  املعلومات  على  احل�سول  و�سعوبة  املعرفة،  لإدارة  متكامل  نظام  غياب   -

وبدقة. 

الفتقار اإلى املوارد املالية لتنفيذ تدابريالتخفيف والتكيف مع املناخ، اإذ اإن موارد الدولة   -

مت  التي  والتكيف  التخفيف  برامج  تنفيذ  على  قادرة  وغري  ال�شديد  الإرهاق  من  تعاين 

اإدراجها يف الربامج املعنية بتغري املناخ.

�شعف التن�شيق بني بع�ص اجلهات واملوؤ�ش�شات املختلفة يف ما يتعلق بر�شم ال�شيا�شات واإ�شدار   -

الت�شريعات ذات التاأثري البيئي، ما يوؤدي لتداخل ال�شالحيات، اإ�شافة اإلى �شعف التن�شيق 

ما بني الوزارات يف تنفيذ امل�ساريع.

ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ
يف ما يلي اأهم التو�سيات لت�سويب امل�سار:

الهتمام بتقدير التكاليف القت�شادية لتغري املناخ مهم جدًا لتربير اإجراءات التخفيف   -

ل�شانعي  منطقيًا  اأ�شا�شًا  توفر  فهي  الظاهرة،  لهذه  ال�شتجابة  �شيا�شات  ور�شم  والتكيف 

القرار لتقييم اخليارات وانتقاء الإ�سرتاتيجيات. ويتطلب القيام بالدرا�سات القت�سادية 

لتغري املناخ، تطوير فهم ممنهج للمخاطر املحتملة ومدى قابلية التاأثر بها.

احلاجة اإلى م�شتوى عاٍل من التفاعل والتن�شيق بني موؤ�ش�شات عديدة، وعلى م�شتويات عدة   -

لتي�سري عمليات التن�سيق القطاعية، وتبادل املعلومات، وامل�ساركة يف �سنع القرار، وتنظيم 

القطاعية  البيانات  و�سول  لإتاحة  احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهات  بني  التفاعل 

العلمي  البحث  لأغرا�ص  ل�شتخدامها  الأكادمييني  الباحثني  اإلى  وغريها  واملناخية 

كمدخالت يف مناذج حماكاة املناخ.
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والوطنية،  القطاعية  التنموية  التنفيذية  الربامج  يف  املناخ  تغري  اإ�سرتاتيجيات  تعميم   -

اأجندة  يف  املناخ  تغري  اإ�سرتاتيجيات  دمج  اأجل  من  املعنية  املوؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  وذلك 

اإجراءات  اإدراج  اإن  كما  جميعها.  امل�ستويات  على  الوطنية  التنموية  واخلطط  الروؤى 

التخفيف والتكيف كبنود وا�شحة يف ميزانية الدولة، قد تكون نقطة انطالق منا�شبة. 

الهتمام ببناء اخلربات الأردنية يف جمال علم املناخ، حيث احلاجة اإلى املوارد الب�سرية   -

والفنية املتخ�ش�شة لتعزيز فهم تاأثريات تغري املناخ وتطوير ا�شتجابات التكيف املالئمة. 

امل�شتوى  توفري  يف  العامة،  واأمانتها  املناخ  لتغري  الأردنية  الوطنية  اللجنة  فعالية  تعزيز   -

املعلومات  وتبادل  القطاعية  التفاعل  عمليات  وتي�سري  املوؤ�س�سي،  التن�سيق  من  املطلوب 

وال�سراكة يف �سنع القرار.

الت�شريعية  الظروف  وتهيئة  وطنيًا«  املحددة  »امل�شاهمات  تنفيذ  على  والرتكيز  العمل   -

على  التوقيع  بعد  فيها  الأردن  التزم  التي  الطموحات  بتحقيق  الكفيلة  والقت�شادية 

اتفاقية باري�ص وتطوير اأدوات لتتبع تنفيذ »امل�شاهمات املحددة وطنيًا«.

واخلطط  ال�سيا�سات  يف  املقرتحة  والتدابري  الوطنية  املانحة  اجلهات  تعهدات  دمج   -

القطاعية.

بناء قدرات الأجيال القادمة من تنفيذ برامج تدريبية حول تغري املناخ ملواجهة حتديات   -

هذا  اإدماج  وميكن  املتخ�ش�شة.  والفنية  الب�شرية  املوارد  اإلى  احلاجة  حيث  املناخ،  تغري 

التدريب يف برامج بناء القدرات القائمة اأو برامج الدرا�سات العليا يف القطاعات الرئي�سية 

مثل الهند�شة والزراعة وال�شحة اأو القت�شاد. 

البحثية  املعاهد  اأو  الأكادميية  واملعاهد  الأر�شاد اجلوية،  ال�شركاء:  مع  للعمل  -  احلاجة 

العالقة  ذات  املجالت  للتميز يف  واإن�شاء مراكز  البحوث اجلارية،  القائمة بهدف تعزيز 

بالتغري املناخي.

 

خامساً: إدارة النفايات والتلوث

لأخطارها  نظرًا  املجتمع  يوؤرق  هاج�سًا  زالت  ما  كافة  باأنواعها  ال�سلبة  النفايات  م�سكلة  اإن 

وتزايد كمياتها، خا�شة مع ارتفاع عدد ال�شكان. وتظهر اأ�شرار النفايات ال�شلبة التي ل ُتعالج 

بالطرق ال�شحيحة ب�شكل وا�شح ل �شيما مع انعدام ثقافة اإعادة تدوير هذه النفايات، الأمر 

اأف�سل احللول البيئية، حيث  الذي ي�ساهم يف زيادتها وتراكمها. ول ت�سكل مكّبات النفايات 

اأنها تعالج امل�سكالت اآنيًا دون خلق حلول م�ستدامة للحد من اآثار النفايات باأ�سكالها كافة، على 

عك�ص اإعادة التدوير التي ت�سكل احلل الأف�سل مل�سكلة النفايات.
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الن�ساطات  اأهمها:  الأردن،  يف  متفاوتة  بدرجات  الهواء  تلوث  يف  امل�سادر  من  العديد  ت�ساهم 

الطاقة،  توليد  وحمطات  املختلفة،  النقل  وو�شائط  واخلدمية،  والإن�شائية  ال�شناعية 

وال�شناعية،  املنزلية  العادمة  املياه  تنقية  وحمطات  النفايات،  ومكاب  ال�شلبة  والنفايات 

على  ال�سغط  زاد  القت�سادي،  والنمو  ال�سكان،  عدد  ارتفاع  اأن  حيث  الطبيعية.  وامل�سادر 

وكثافة  املركبات،  عدد  وزيادة  ال�سناعي،  القطاع  يف  تو�سع  اإلى  واأدى  اخلدمية،  الن�ساطات 

ال�شكاين  التعداد  ذات  املناطق  يف  بخا�شة  واخلارجية،  الداخلية  الطرق  على  ال�شري  حركة 

املرتفع.

اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
للتنمية  الوطنية  لالأجندة  تبنيها  �شمن  احلكومة  اأولويات  من  ال�شلبة  النفايات  اإدارة  تعد 

امل�ستدامة التي مثلت �سيا�سة احلكومة للفرتة 2006-2015، وهي من املهام الرئي�سية لأمانة 

عمان الكربى، ووزارة ال�سوؤون البلدية والبلديات.

وتهدف ال�سيا�سات البيئية يف جمال اإدارة النفايات اإلى احلد من اآثارها ال�سلبية والتقليل منها 

على البيئة وال�شحة العامة، وتعظيم ال�شتفادة منها �شمن اإطار قانوين وا�شح وم�شوؤوليات 

حمددة للجهات ذات العالقة. ومن اأهم الت�سريعات املتعلقة باإدارة النفايات والتلوث ما يلي:

قانون البلديات رقم )41( ل�سنة 2015 وتعديالته.  -

الإ�سرتاتيجية الوطنية للنفايات ال�سلبة وما انبثق عنها من خطة اإقليم ال�سمال وخطة   -

اإقليم الو�سط.

-  نظام اإدارة املواد ال�سارة واخلطرة ونقلها وتداولها رقم )24( ل�سنة 2005.

نظام اإدارة النفايات ال�سلبة رقم )27( ل�سنة 2005.  -

نظام منع املكاره ور�شوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم )68( ل�سنة 2016  -

نظام امل�شالخ رقم )139( ل�سنة 2016.  -

نظام التفتي�ص والرقابة البيئية رقم )65( ل�سنة 2009.    -

نظام تقييم الأثر البيئي رقم )37( ل�سنة 2005.  -

نظام تنظيم اأكيا�ص الت�سوق البال�ستيكية القابلة للتحلل رقم )45( ل�سنة 2017.   -

نظام حماية الهواء رقم )28( ل�سنة 2005.  -

-   تعليمات التدقيق البيئي ل�سنة 2014.  

تعليمات تنظيم تخزين ونقل ومعاجلة ال�شماد الع�شوي والجتار به ل�شنة 2009.  -



508

ب- اجلهود املبذولة-مدى التطبيق والإجناز
النفايات  اإدارة  تنظم  التي  البيئية  والت�سريعات  البيئة  قانون  مبوجب  البيئة  وزارة  تتولى 

النهائي وذلك  التخل�ص  والنفايات اخلطرة من جمع ونقل وتخزين، ومن ثم  ال�شارة  واملواد 

قوانني  مع  تتفق  علمية  ودرا�سات  اأ�س�ص  وفق  اململكة،  يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون 

واأنظمة ال�سحة العامة. ومن اأبرز الإجنازات ما يلي:

اإلى مكب �شواقة  اإر�شالها  ال�شناعية والطبية عن طريق  النفايات اخلطرة  -  التخل�ص من 

بطريقة  الإلكرتونية  النفايات  من  للتخل�ص  املكب  يف  خلية  وتخ�شي�ص  عنها.  والتبليغ 

اآمنة.

البدء باإن�ساء نظام وطني للمعلومات ومراقبة النفايات ال�سلبة.  -

الع�سوائي  الإلقاء  من  للحد  املتكاملة  التوعوية  الوطنية  احلملة  بتنفيذ  ال�ستمرار    -

للنفايات. 

التخل�ص من حوايل 70% من املواد امل�شتنزفة لطبقة الأوزون.  -

املنزلية  العادمة  املياه  نقل  ل�شهاريج  الإلكرتوين  التتبع  نظام  م�شروع  بتنفيذ  البدء    -

والزيوت العادمة ومركبات نقل النفايات اخلطرة.

-  مراقبة نوعية الهواء املحيط ب�سكل م�ستمر يف 30 حمطة ر�سد موزعة يف معظم اأرجاء 

اخلا�ص  الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  يوميًا  الر�شد  نتائج  على  الطالع  وميكن  اململكة. 

بال�سبكة الوطنية ملراقبة نوعية الهواء.

الأمم  برنامج  خالل  من  والإلكرتونية  الكهربائية  النفايات  اإدارة  حت�سني  م�سروع  تنفيذ   -

املتحدة للبيئة-اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات اخلطرة عرب احلدود. واإن�ساء نظام 

اإلكرتوين لت�شجيل البيانات جميعها اخلا�شة بالنفايات الإلكرتونية.

اإعداد التعليمات املتعلقة بتحديد الأ�ش�ص وال�شروط والو�شائل والطرق العلمية والفنية   -

ومعاجلة  وتخزينها  وجمعها  واملقيدة،  واملحظورة  واخلطرة  ال�شارة  املواد  لنقل  الالزمة 

نفاياتها والتخل�ص منها، باإن�شاء نظام معلوماتي متكامل لإدارة املواد اخلطرة يحتوي على 

املعلومات التي تتعلق باملواد اخلطرة والنفايات اخلطرة واإدارته. 

ملخ�شة  �شورة  باإعطائهم  القرار  لأ�شحاب  حلظية  ب�شورة  الالزمة  الإح�شاءات  توفري   -

ومتكاملة عن اأنواع املواد اخلطرة امل�شتخدمة داخل حدود اململكة واأماكنها وكمّياتها.
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ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
يف ما يلي اأبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية:

غياب الت�شريعات امللزمة لتحديد املخالفات لتعليمات جمع النفايات.  -

عدم تفعيل وتطبيق الت�سريعات ذات ال�سلة باإدارة النفايات.  -

بع�ص  من  بالتخل�ص  اململكة  اأنحاء  خمتلف  ويف  املواطنني  اأو  الوطن  عّمال  بع�ص  قيام   -

ماهية  يعرفون  يكن  مل  اإذا  خا�شة  بالغة  اأ�شرارًا  ي�شبب  ما  حرقها،  طريق  عن  النفايات 

لنبعاث  بالإ�شافة  �شامة،  طبية  اأو  كيماوية  مواد  على  حتتوي  قد  التي  املحروقة  املواد 

الغازات ال�شامة وت�شويه املنظر والت�شبب بالختناقات وحالت الربو وغريها من الأ�شرار 

ال�سحية الآنية اأو بعيدة املدى.

ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ
من اأجل التغلب على امل�شاكل والعقبات الواردة اأعاله، ُيقرَتح القيام مبا يلي:

القطاع  وم�شاركة  الإ�شرتاتيجي  التخطيط  حيث  من  القدرات  وتطوير  املوؤ�ش�شية  تقوية   -

اخلا�ص يف اإدارة النفايات.

تطوير نظم املعلومات لتتبع اأداء اخلدمة يف جمال اإدارة املخلفات ال�شلبة.   -

تنفيذ حمالت التوعية والتثقيف والتدريب وتنمية القدرات يف جمال التنمية النظيفة   -

للطمر  اإ�شافية  خاليا  اإن�شاء  خالل  من  التحتية  البنية  يف  لال�شتثمار  بالإ�شافة  واآليتها، 

ال�سحي. 

التو�سع يف اإن�ساء حمطات حتويلية، واإن�ساء نظام لتجميع الغاز من املكبات املوؤهلة.   -

تدعيم جهود تقليل النفايات واإعادة ا�ستخدامها واإعادة تدويرها والفرز من خالل قانون   -

ملزم يحتوي على مواد حتفز القيام بفرز النفايات ومواد اأخرى وتعاقب على النفايات اأو 

ت�سدد من ال�سرائب عليها.

مراجعة املوا�سفات الوطنية املتعلقة بنوعية الهواء وحتديثها.  -

-  اإن�شاء �شبكة مراقبة ت�شمل املناطق املاأهولة كافة، بحيث يجري حتديد املناطق املعر�شة 

للتلوث، وا�شتخدام نتائج الر�شد يف و�شع اخلطط الإ�شرتاتيجية الفاعلة، لتح�شني نوعية 

الهواء.

تفعيل اإجراءات املراقبة يف حالت الطوارئ التي متنع اأو تخفف حوادث تلوث الهواء.  -
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العمل على اإعداد اإ�سرتاتيجية وطنية لنوعية الهواء املحيط يف اململكة.  -

حاليًا  امل�شتخدم  الكربيت،  من  عالية  ن�شبة  على  يحتوي  الذي  الثقيل  الوقود  ا�شتبدال   -

لتوليد الكهرباء، باأنواع وقود اأنظف توؤدي اإلى انبعاثات اأقل من امللوثات، واإلزام م�شفاة 

البرتول الأردنية باإنتاج وقود ذي ن�شب كربيت منخف�شة.

يف  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  وا�شتخدام  ومبادئه،  الأنظف  الإنتاج  مفهوم  تطبيق   -

املن�ساآت التنموية كافة ما اأمكن.

سادساً: االقتصاد األخرض

يركز مفهوم »القت�شاد الأخ�شر« على حتقيق منو اقت�شادي يتناغم مع البيئة، وير�شد املوارد 

الطبيعية، وي�سمن الإدماج الجتماعي يف اخلطط التنموية مع البعدين القت�سادي والبيئي 

ب�شكل متوازن، ويزيد من قدرة الأردن على مواجهة التحديات املحلية والإقليمية. فعلى عك�ص 

امل�شادر  ا�شتنزاف  على  الأحيان  من  كثري  يف  تعتمد  التي  التقليدية  التنموية  الأمثلة  معظم 

الطبيعية واملوارد، فاإن القت�ساد الأخ�سر ي�سكل نه�سة من�سقة للنمو القت�سادي وال�ستدامة 

البيئية، ويحد من الفقر، ويخّف�ص انبعاثات الكربون، من خالل حتقيقه الأهداف الوطنية 

الجتماعي  الرفاه  حتقيق  ويف  عامليًا،  عليها  املتفق  امل�شتدامة  التنمية  مبوؤ�شرات  املتعلقة 

املن�شود بتوفريه فر�شًا ا�شتثمارية جديدة.

اأ- ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
لقد ُطّورت اخلطة الوطنية للنمو الأخ�سر بالتوافق مع الوثائق واخلطط التنموية الوطنية، 

حيث  املناخ،  بتغري  املتعلقة  وطنيًا  املحددة  امل�شاهمات  ووثيقة   »2025 الأردن  »روؤية  مثل 

�شُت�شتخدم اخلطة كمرجع لتوجيه م�شاريع النمو الأخ�شر، وتنظيم ال�شيا�شات وال�شتثمارات 

اخل�سراء لتحقيق اأهداف التنمية الوطنية.

ب- اجلهود املبذولة- مدى التطبيق والإجناز 
الأخ�شر. القت�شاد  نحو  بالتحول  التزامها  املا�شي  العقد  خالل  الأردنية  احلكومة  اأظهرت 

املخ�ش�شة  التمويلية  وال�شناديق  احلكومية  املبادرات  تزايد  خالل:  من  وا�شحًا  ذلك  ويبدو 

والنقل  النفايات،  تدوير  اإعادة  اخل�شراء،  املنازل  املياه،  م�شادر  حفظ  املتجددة،  للطاقة 

النظيف. ومن اأهم الإجنازات يف هذا املجال ما يلي:
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م�سروع اخلطة الوطنية للنمو الأخ�سر:

العاملي  املعهد  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  قبل  من  الأخ�شر  للنمو  الوطنية  اخلطة  اإعداد  مت 

على  اخلطة  وركزت  واخلا�ص.  العام  القطاعني  مع  وبالت�شاركية   ،)GGGI( الأخ�سر  للنمو 

�شتة قطاعات )املياه، الطاقة، النفايات، الزراعة، ال�شياحـة، النقل(. واعتمد جمل�ص الوزراء 

التدريجي نحو القت�شاد الأخ�شر. ويجري  للتحول  2017 كخريطة طريق  اخلطة يف عام 

حاليًا البحث عن متويل من خالل )GGGI( لتطوير برنامج تنفيذي لتنفيذ م�ساريع اخلطة 

الوطنية للنمو الأخ�شر. ويتم الرتكيز حاليًا على قطاعات النقل والنفايات وفعالية حفظ 

درا�شة  باإجراء  الأخ�شر  للنمو  العاملي  املعهد  مع  الوزارة  تتعاون  حيث  الطاقة،  وا�شتخدام 

عن خيارات وقود ت�سغيل البا�ص ال�سريع مع اأمانة عمان، ودرا�سة البنية والعوامل الواجب 

توفرها لتفعيل البنية التحتية وحمطات �سحن ال�سيارات الكهربائية.

م�شروع اإن�شاء املحطة املركزية ملعاجلة املياه العادمة ال�شناعية يف احلالبات/ الزرقاء: 

يف  ال�شناعية  العادمة  املياه  ملعاجلة  املركزية  املحطة  اإن�شاء  م�شروع  الوزراء  جمل�ص  اعتمد 

امل�شروع  العمل يف  العام واخلا�ص، وُبدئ  القطاعني  الزرقاء كم�شروع �شراكة بني  احلالبات/ 

2018، حيث عقدت وزارة البيئة اتفاقية مع بنك ال�شتثمار الأوروبي بهدف متويل  يف عام 

درا�سات اجلدوى للم�سروع.

م�سروع جمع بطاريات الر�سا�ص احلام�سية املنتهية ال�سالحية وتدويرها: 

ال�سالحية  املنتهية  احلام�سية  الر�سا�ص  بطاريات  جمع  م�سروع  الوزراء  جمل�ص  اعتمد 

عام  يف  امل�شروع  يف  العمل  وُبدئ  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  �شراكة  كم�شروع  وتدويرها 

2017، حيث عقدت وزارة البيئة اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف 

متويل درا�شات اجلدوى للم�شروع.

م�سروع اإعادة تاأهيل تالل الفو�سفات يف الر�سيفة: 

وُبدئ  الر�شيفة،  منطقة  يف  الفو�شفات  تالل  مواقع  تاأهيل  اإعادة  على  حاليًا  العمل  يجري 

العمل يف امل�سروع يف عام 2018، و�سيتم زراعة الأ�سجار املنا�سبة لبيئة املنطقة عند النتهاء 

من اأعمال التاأهيل.
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م�سروع اإن�ساء بركة زيبار يف منطقة الإكيدر: 

يهدف امل�شروع اإلى التقليل من الأثر البيئي الناجت عن ع�شر الزيتون وخملفاته وُبدئ العمل 

يف امل�سروع يف عام 2018. و�شيخدم امل�شروع معا�شر الزيتون املنت�شرة يف �شمال اململكة، وميّكنها 

من طرح النواجت ال�شائلة عن عملية ع�شر الزيتون ب�شكل يحافظ على البيئة بعيدًا عن الطرح 

الع�شوائي لتلك املخلفات. 

تاأهيل مركز معاجلة النفايات اخلطرة/ �شواقة:

يهدف امل�شروع اإلى تنظيف واإزالة النفايات اخلطرة املرتاكمة يف مكب النفايات اخلطرة يف 

منطقة �شواقة، والتي تراكمت عرب ال�شنوات املا�شية، وذلك من خالل ا�شتقدام �شركة دولية 

خطورتها  درجة  بح�شب  وت�شنيفها  النفايات  بجمع  لتقوم  اخلطرة  بالنفايات  متخ�ش�شة 

واإعادة تعبئتها وتغليفها و�سحنها اإلى اخلارج وفقًا ملعاهدة بازل ب�ساأن التحكم يف نقل النفايات 

بهذا  املتبعة  العلمية  الأ�ش�ص  بح�شب  معها  والتعامل  احلدود  عرب  منها  والتخل�ص  اخلطرة 

يف  اخلطرة  النفايات  مكب  اإدارة  م�شروع  من  الأولى  املرحلة  امل�شروع  هذا  وميّثل  اخل�شو�ص. 

�شواقة وتاأهيله، وقد اعتمده جمل�ص الوزراء كم�شروع �شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص، 

وُبدئ العمل يف امل�شروع يف عام 2018. و�شتت�شمن املرحلة الثانية طرح امل�شروع لال�شتثمار من 

خالل القطاع اخلا�ص، مع الإبقاء على اإدارة املكب حتت اإ�سراف وزارة البيئة، واإن�ساء وحدات 

متكاملة ملعاجلة النفايات اخلطرة ال�سناعية والطبية املتولدة يف اململكة.

ت- الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية.
اإن اأبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�شيا�شات واخلطط الإ�شرتاتيجية هي النقاط 

التالية:

النق�ص يف البنية التحتية للكهرباء/ النقل.  -

عدم كفاية الت�شريعات التي متّكن النمو الأخ�شر.   -

التداخل بني م�شوؤوليات الوزارات و�شعف التن�شيق بني الوزارات نحو الأهداف امل�شرتكة.  -

النمو  م�ساريع  وتنفيذ  لت�سميم  املطلوبة  واملهارات  والبيانات  الفنية  القدرات  نق�ص   -

الأخ�سر.

نق�ص اآليات التمويل املنا�شبة لت�شجيع القطاع اخلا�ص على حتفيز النمو الأخ�شر.  -

ال�شعف يف نقل املعرفة والتوا�شل بني القطاعني العام واخلا�ص.  -
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ث- التو�سيات الالزمة ل�سمان التنفيذ:
يف ما يلي التو�شيات املقرتحة من اأجل التغلب على امل�شاكل والعقبات الواردة اأعاله: 

الدعم  تعزيز  خالل  من  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ما  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون   -

احلكومي من جهة، وزياد ال�ستثمارات املطلوبة وت�سهيلها من اجلهة الأخرى.

للو�شول  وال�شعي  بفاعلية،  وا�شتخدامه  اخلارجي  التمويل  اإلى  للو�شول  القدرات  بناء   -

املبا�سر ل�سناديق املناخ الدولية، وخا�سة �سندوق املناخ الأخ�سر.

-  اإن�شاء �شندوق جديد للنمو الأخ�شر يف الأردن لت�شهيل قرو�ص القطاع اخلا�ص. 

ت�شكيل جمموعات عمل لتطوير املعرفة القطاعية وتوفري منتدى لعر�ص امل�شاريع والتوفيق   -

بينها وبني امل�ستثمرين.

تطوير بوابة اإلكرتونية مركزية ومتاحة للعامة لتمويل امل�شاريع اخل�شراء يف الأردن.  -
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توصيات عامة

وتنفيذ  �سيا�سات  �سياغة  يف  النق�ص  ملعاجلة  املقرتحة  العامة  التو�سيات  من  جمموعة  تاليًا 

الإ�سرتاتيجيات وخطط العمل لقطاع البيئة والتغري املناخي يف الأردن:

من  واحلد  الالزمة،  البيئية  واملوا�سفات  والت�سريعات  ال�سيا�سات  اإ�سدار  ا�ستكمال   )1

الزدواجية وتداخل الأدوار.

اإدماج اإ�شرتاتيجيات احلماية وال�شتجابة والتكيف املتعلقة بالتهديدات البيئية، يف �شنع   )2

ال�سيا�سات القائمة على امل�ستويات الوطنية والقطاعية وامل�سرتكة بني القطاعات. 

وتنفيذ  ت�شميم  حيث  من  التنفيذ  عن  امل�شوؤولة  للقطاعات  ال�شاملة  امل�شوؤولية  تعزيز   )3

عمل  خطط  اإلى  الإ�سرتاتيجيات  وحتويل  البيئية  الق�سايا  تعالج  التي  الإ�سرتاتيجيات 

رئي�شية مع اإطار زمني وا�شح وم�شوؤوليات حمددة، حيث ل ينبغي اأن تكون عملية التنفيذ 

من م�شوؤولية وزارة واحدة فقط، واإمنا من م�شوؤولية جميع املوؤ�ش�شات احلكومية املعنية.

املوارد  لتخطيط  الكافية  والب�شرية  املالية  باملوارد  املعنية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  رفد   )4

وت�شليط  الإيكولوجية  النظم  �شالمة  على  واحلفاظ  كاٍف،  ب�شكل  وتنظيمها  الطبيعية 

حمدودة  قدرات  اإن�ساء  جتنب  ال�سروري  ومن  والتعليم.  التوعية  عن�سر  على  ال�سوء 

تتنا�شب مع متطلبات التفاقيات لكنها معزولة عن ال�شيا�شات العامة وعمليات التخطيط 

ال�سائدة، وبالتايل تكون لها اآثار حمدودة وغري م�ستدامة. كما ينبغي اأن ت�ستند �سيا�سات 

بناء القدرات وبراجمها اإلى عملية ت�ساور �ساملة ت�ستهدف اأ�سحاب امل�سلحة جميعهم.

لها  التي  امل�ساريع والأن�سطة  لتتبع  الوطني،  امل�ستوى  تطوير قواعد بيانات م�سرتكة على   )5

تاأثري مبا�سر على الق�سايا البيئية، ومن �ساأن ذلك اأن ي�سهل التن�سيق بني اجلهات املانحة 

وال�شتخدام الفعال للموارد.

بتنفيذ  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  اإلى  للو�شول  كاأداة  الإبالغ،  نظام  وحت�شني  تعزيز   )6

التفاقيات وال�ستفادة منها.

النتائج  واأنواع  فيها  ين�سقوا  اأن  للمانحني  ينبغي  التي  الأولوية  ذات  املجالت  حتديد   )7

املرجوة. ويتعني على املانحني اأنف�شهم اأن يلتزموا بتن�شيق ال�شيا�شات. كما ينبغي اأن ُت�شّجع 

والوطني،  املحلي  ال�سعيدين  على  التاآزري  العمل  الثنائيني  واملانحني  املمولة  املنظمات 

اإ�شافة اإلى تعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.



الطاقة 

الكهربائية
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ُيعّد قطاع الطاقة والرثوة املعدنية من اأهم القطاعات احلي�ية يف اململكة الأردنية الها�سمية 

ملا له من اأثر كبري يف التنمية امل�ستدامة. وقد حقق هذا القطاع اإجنازات كبرية خالل الفرتة 

التجارية  امل�سادر  اإلى  افتقار  من  ي�اجهها  التي  الكبرية  التحديات  من  الرغم  على  املا�سية 

املحلية للطاقة واعتماد على ال�سترياد،  حيث ا�ست�رد الأردن ح�ايل 94% )بح�سب ميزان 

اإلى  اإ�سافة  الطاقة(،   )وزارة   2017 عام  يف  الكلية  الطاقة  من  احتياجاته  من  الطاقة( 

ارتفاع معدلت الطلب على الطاقة الأولية بن�سبة 4.1% )بح�سب ميزان الطاقة( والطاقة 

الطاقة  وزارة  )اإح�ساءات  ال�طنية(  الكهرباء  �سركة  )بح�سب   %2.5 بن�سبة  الكهربائية 

يزيد  الذي  الأمر  للطاقة،   امل�ست�ردة  الدول  من  اململكة  وُتعّد  ال�طنية(.  الكهرباء  و�سركة 

من ن�سبة الطاقة امل�ست�ردة اإلى الناجت املحلي الإجمايل،  وي�ؤدي اإلى �سغط كبري على ميزان 

من  اململكة  احتياجات  �سراء  لتم�يل  الأجنبية  العمالت  اإلى  احلاجة  وا�ستمرار  املدف�عات 

الطاقة،  ما ي�ستدعي البحث عن م�سادر بديلة للطاقة التقليدية.

اململكة،  وقد  املتاحة يف  البديلة  امل�سادر  اأهم  اأحد  املتجددة  الطاقة  ُتعّد  الإطار،   ويف هذا 

مت تعديل م�ؤ�سرات اإ�سرتاتيجية الطاقة يف عام 2015 لت�ستهدف ال��س�ل بالطاقة املتجددة 

ورّكزت  الطاقة(.  )وزارة   2025 عام  يف  الكلي  الطاقة  خليط  اإجمايل  من   %20 ن�سبة  اإلى 

الإ�سرتاتيجية على تط�ير �سبل ا�ستغالل م�سادر الطاقة املتجددة املتن�عة مبا ي�سمل الطاقة 

ال�سم�سية وطاقة الرياح والطاقة احلرارية والطاقة اجل�فية والطاقة املائية واأي م�سادر 

طبيعية اأخرى،  بهدف امل�ساهمة بزيادة ن�سبة الطاقة املتجددة من خليط الطاقة الكلي. 

املتميز يف  التن�ع  نتيجة  الأردن ثروات طبيعية مهمة  املعدنية،  يح�ي  الرثوة  وعلى �سعيد 

جي�ل�جيته. وُتعّد املعل�مات والدرا�سات واخلرائط واخلدمات الفنية اخلا�سة مب�ارد الأر�ض 

مبثابة الق�اعد الأ�سا�سية للبنية التحتية للعديد من ال�سناعات.

اإّن اإ�سرتاتيجية قطاع الطاقة التي اأُقرت يف عام 2004،  ومتت مراجعتها يف عام 2007،  ثم 

تقدمي
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حتديثها يف عام 2015 واإقرارها ر�سميًا من جمل�ض ال�زراء اآنذاك،  �سابها الكثري من التناق�سات 

وعدم الثبات يف امل�ؤ�سرات والأرقام التي ا�ستندت اإليها،  وميكن الق�ل اإن املتغريات الرئي�سية 

وم�ؤ�سرات  وبن�د  لأول�يات  متخ�س�سة  علمية  مبراجعة  البدء  �سرورة  ت�ستدعي  القطاع  يف 

اجلديدة  املعطيات  مع  تتعامل  اأنها  تبدو  بحيث  الطاقة،   لقطاع  ال�طنية  الإ�سرتاتيجية 

البيئة  وكذلك  والإقليمي،   املحلي  اجلي��سيا�سي  وال�اقع  وال�س�ق  القطاع  على  تط�رات  من 

الت�سريعية الناظمة للقطاع يف ال�قت الراهن من ق�انني واأنظمة وتعليمات ت�ؤثر ب�سكل جاد 

على تناف�سية القطاع.

ويف خط�ة اإيجابية؛ قامت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية مع نهاية عام 2017 بتحديث اأرقام 

»روؤية  وثيقة  م�ؤ�سرات  مع  لتت�اءم  وربطها    ،2018-2016 لالأع�ام  الإ�سرتاتيجية  خطتها 

الأردن 2025«،  والربنامج التنفيذي للفرتة 2016-2018،  وخطة حتفيز النم� القت�سادي 

املت�سمنة  القطاعية  بالأهداف  اجلديدة  امل�ؤ�سرات  جميع  ربط  ومت    ،2022-2018 للفرتة 

باخلطة ال�طنية لقطاع الطاقة )وزارة الطاقة(.

على  »املحافظة  ه�  الطاقة  ول�زارة  للقطاع  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  يف  الأهم  البند  ولعل 

اأمن التزود بالطاقة«،  واعتماد ال�زارة على مبداأ تن�يع م�سادر الطاقة لتحقيق هذا الهدف 

امل�ساريع  من  جمم�عة  ُنّفذت  الهدف  هذا  ولتحقيق  العاملية؛  الأ�سعار  تقلبات  من  للحماية 

وبناء  العائمة،   والباخرة  النفطي،   ال�سباح  ال�سيخ جابر  ميناء  بناء  �سملت  الإ�سرتاتيجية 

امل�قعة  التفاقيات  اإلى  اإ�سافة  املختلفة،   اململكة  مناطق  يف  اجلديدة  النفطية  ال�سعات 

ال�سخر  اإلى  اإ�سافة  الب�سرة-العقبة،   العراقي  النفط  وخط  اإنريجي«،   »ن�بل  �سركة  مع 

اإلى جانب الهدف الإ�سرتاتيجي الأهم املتمثل يف زيادة الأعمال  الزيتي والطاقة الن�وية،  

اإنتاج  لزيادة  الري�سة  حقل  يف  واحلفر  الت��سعة  واأعمال  النفطية  للم�ستقات  ال�ستك�سافية 

الغاز من بئر حمزة؛ ويتعني التعامل مع كل ما �سبق كحزمة مهمة،  ل�سمان عن�سر تن�يع م�سادر 

الطاقة،  وحتقيق هدف اأمن التزود بالطاقة. 
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ويالَحظ اأن وزارة الطاقة قد حققت هذا الهدف من خالل ت�فري ال�سعات النفطية والغازية 

بن�سبة 100%،  ويبقى القلق يف امل�ستقبل اجتاه احلفاظ على العنا�سر كافة التي وفرت هذا 

النجاح،  وعدم التخلي عن اأي منها،  كاأن يتم العتماد على م�سدر دون اآخر،  اأو حتييد باخرة 

الغاز على �سبيل املثال ل�سالح بديل اآخر.

2017 اخلطة  وبالت�ازي،  و�سمن امل�سار الذي يدع� للتفاوؤل،  اأقرت احلك�مة مع نهاية عام 

الطاقة  �سندوق  خالل  من  ال�زارة  �ستعمل  حيث    ،2020-2018 الطاقة  لرت�سيد  ال�طنية 

املتجددة وتر�سيد الطاقة على تنفيذها،  وهي خط�ة اإ�سرتاتيجية مهمة ت�سمل تنفيذ خطط 

قطاعية مت�ازية ومتناغمة مع خطط الطاقة املتجددة،  وت�سمل ال�زارات وامل�ؤ�س�سات العامة 

الطاقة  اإلى حت�سني كفاءة  2018 تهدف  واأُطلقت عام  اأُقّرت  التي  واخلا�سة كافة. واخلطة 

 GWH  2000 2020 بتقليل  20% من الطاقة امل�ستهلكة حتى عام  وتر�سيدها لل��س�ل اإلى 

خالل الفرتة من عام 2018 اإلى عام 2020 مع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

اجله�د  رغم  الآن،   لغاية  حمدودة  الطبيعي  والغاز  النفط  من  املحلية  الأردن  م�سادر  اإّن 

حملية  م�سادر  عن  والتنقيب  البحث  اأو  امل�سادر  هذه  تط�ير  جمال  يف  املبذولة  احلك�مية 

الزيتي،  حيث  ال�سخر  اإلى وج�د كميات �سخمة من  امل�س�حات اجلي�ل�جية  اأخرى. وت�سري 

يزيد  ما  على  حتت�ي  طن  مليار   70 على  يزيد  مبا  ال�سطحي  الزيتي  ال�سخر  احتياطي  يقدر 

على 7 مليارات طن زيت �سخري )وزارة الطاقة(،  حيث ميكن ا�ستغالل ال�سخر الزيتي لت�ليد 

طريق  عن  والغاز  ال�سخري  الزيت  اإنتاج  اأو  املبا�سر  احلرق  تكن�ل�جيا  طريق  عن  الكهرباء 

تكن�ل�جيات التقطري اأو احلقن احلراري. 

ظلت �سركة الكهرباء ال�طنية )NEPCO( تت�سدر امل�سهد كالعب اأ�سا�سي يف قطاع الكهرباء 

خالل عام 2017،  وللتذكري؛ فقد مت اإعادة هيكلة ال�سركة وخ�سخ�سة بع�ض ن�ساطاتها من خالل 

خ�سخ�سة �سركات الت�ليد التابعة لها وتاأ�سي�ض �سركات جديدة،  وخ�سخ�سة مهام الت�زيع من 

خالل ثالث �سركات؛ �سمال وو�سط وجن�ب )EDCO، IDECO & JEPCO(،  يف حني 

اأنيطت بال�سركة اإدارة نظام النقل وبنائه وت�سغيله و�سيانته داخل حدود اململكة،  اإ�سافة اإلى 

نظام خطوط النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية للدول املجاورة،  

اإلى جانب مهمة تزويد �سركات الت�ليد بال�ق�د من ال�س�ق،  بينما تق�م هي ب�سراء الكهرباء 

امل�لدة منها،  وه� الأمر الذي كّبدها خ�سائر و�سلت اإلى 5 مليار دينار خالل اأزمة ارتفاع اأ�سعار 

النفط عامليًا. ويبقى الق�ل اإنه من غري املفه�م هنا فل�سفة ا�ستمرار �سركة الكهرباء ال�طنية 

ب�سراء ال�ق�د لتزويد حمطات الت�ليد،  كما مل يفهم يف حينه �سبب تكليفها بهذه املهمة من 

الأ�شا�س. وهنا ل بد من التاأكيد اأن ف�شل ن�شاط التوليد بالكامل عن �شركة الكهرباء الوطنية 

ه� اأمر يجب اإعادة النظر به ودرا�سة اآثاره امل�ستقبلية على اأعمال ال�سركة.



تقرير حالة البالد: الطاقة الكهربائية

521

لقد اّت�سمت ال�سيا�سة العام لإدارة ملف الطاقة بعدم ال�ستقرار خالل العقد املا�سي،  وتناغم 

ذلك باملرور باأزمات اإقليمية متعددة،  ابتداأت ومل تنتِه باحلرب على العراق،  مرورًا باأزمات ما 

�سمي »الربيع العربي« واحلرب يف �س�ريا،  وقد اأّثر ذلك كّله ب�سكل مبا�سر على واقع القت�ساد 

ال�طني ب�سكل عام،  وعلى قطاع الطاقة ب�سكل خا�ض. هذا ف�ساًل عن التغري الكبري يف ق�اعد 

الت�سريعات  حيث  من  اأو  الرئي�سيني  الالعبني  حيث  من  �س�اء  العامة،   الطاقة  �سيا�سة  �سنع 

الناظمة لعمل القطاع واإدارة م�ؤ�س�ساته. كما اأن التغري الكبري يف عدد وزراء الطاقة،  كان له 

ن�سيب الأ�سد يف التاأثري على روؤى وخطط اإ�سرتاتيجية تهدف اإلى حلحلة مفا�سل م�ساكل هذا 

الأنظمة  حزمة  بن�س�ج  للبدء   2015-2014 عام  حتى  التاأخر  جانب  اإلى  احلي�ي،   القطاع 

يف  حا�سم  تقدم  اإحداث  تاأخري  يف  �سّبب  ما  القطاع،   هذا  يف  لال�ستثمار  الناظمة  والق�انني 

ا�ستثمارات الطاقة املتجددة،  وبناء �سراكات مبكرة مع القطاع اخلا�ض. 

لكن م�سهد التقدم الرتاكمي يف اإجنازات الطاقة املتجددة خالل عام 2017 ي�سعنا اأمام م�سهد 

متفائل؛ �ساهم بذلك الرتكيز الكبري الذي ح�سل خالل الأع�ام 2015-2017 يف اإ�سدار حزمة 

من الق�انني والأنظمة والتعليمات التي �سّهلت حتقيق تقدم كبري يف ال�ستثمار يف قطاع الطاقة 

املتجددة،  والتي ُترجمت اإلى م�ساريع حقيقية على الأر�ض من خالل اجل�لت ال�ستثمارية 

وقد  اخلا�ض.  القطاع  مع  بال�سراكة  الطاقة  وزارة  نّفذتها  التي  الناجحة  املبا�سرة  للعرو�ض 

جمم�عه  ما   2018 عام  منت�سف  حتى  املتجددة  الطاقة  مل�ساريع  الت�ليدية  القدرة  بلغت 

961 م.و،  ي�ساف اإليها م�ساريع متعاقد عليها تبلغ قدرتها 1350 م.و حتى عام 2021،  لي�سل 

املجم�ع اإلى 2311 م.و. وترافق ذلك مع طرح عطاءات م�سروع املمر الأخ�سر بتكلفة و�سلت 

اإلى 150 ملي�ن دينار،  و�سريفع هذا الطاقة ال�ستيعابية لل�سبكة من 500 اإلى 1450 ميجاواط،  

لربط م�ساريع الطاقة املتجددة يف جن�ب اململكة،  ويت�قع النتهاء منه مع نهاية عام 2019 

يقارب  ما   2017 املتجددة يف عام  الطاقة  م�ساهمة  بلغت  ال�طنية(. وقد  الكهرباء  )�سركة 

5% )بح�سب ميزان الطاقة( يف خليط الطاقة الكلي )وزارة الطاقة(. وتبّنت وزارة الطاقة 

والرثوة املعدنية برناجمًا طم�حًا لزيادة م�ساهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي 

لت�سل اإلى 10%،  مبا ن�سبته 20% من الطاقة الكهربائية امل�لدة يف عام 2025. يف حني ما زال 

امل�سروع الن�وي ال�سلمي الأردين يراوح مكانه،  وي�ستح�ذ على اهتمام وا�سع النطاق من ممثلي 

القطاعات الر�سمية والأكادميية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملجتمع املحلي.

ولعل الأردن واحدة من الدول القليلة يف العامل التي يبلغ حجم تغطية الكهرباء لديها %100 

)بح�سب �سركة الكهرباء ال�طنية( يف مناطق اململكة كافة،  حيث تغطي الكهرباء كل منزل 

ُي�سجل للحك�مة،  وقد لعب برنامج  اأمر يدع� للفخر،  وجاء كاإجناز  ومن�ساأة يطلبها،  وهذا 

»فل�ض الريف« يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية،  والذي بداأ منذ اأكرث من 35 عامًا،  دورًا بارزًا 
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يف هذا النجاح،  اإ�سافة اإلى جه�د �سركات الت�زيع الثالث يف حمافظات اململكة.

وقد اأ�سفى �سندوق الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة عاماًل اإ�سافيًا للم�سهد املتفائل يف القطاع 

خالل الأع�ام 2015-2017،  واأظهر جناحًا مت�سارعًا خالل وقت ق�سري على بدء العمل به يف 

بداية عام 2015،  من خالل حزمة من الربامج وامل�ساريع التي �سملت القطاعات كافة،  �سمن 

اآليات دعم مالية خمتلفة،  �ساهمت يف البدء الفعلي بتنفيذ برامج تر�سيد الطاقة والطاقة 

املتجددة يف امليدان،  وتركت اأثرًا مبا�سرًا على فات�رة الكهرباء ال�سهرية للم�اطن،  و�سكلت 

معاجلات ط�يلة الأمد لطبيعة الدعم احلك�مي على اأ�سعار الكهرباء للقطاعات املختلفة مثل؛ 

املدار�ض )املبادرة امللكية لتدفئة املدار�ض(،  وامل�سانع،  واملنازل )ال�سّخان ال�سم�سي،  اخلاليا 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  تر�سيد  وبرامج  اجل�دة(،   عالية   LED وم�سابيح  ال�سم�سية،  

لقطاع ال�سياحة ودور العبادة واملباين احلك�مية،  اإلى جانب برامج الت�عية ال�ساملة وبناء 

القدرات للقطاع،  يف م�سهد عمل ميداين انعك�ض على حجم اأعمال وا�ستثمار حقيقي يف قطاع 

الطاقة،  واأحدث اأثرًا مبا�سرًا يف حركة ال�ستثمار يف ال�س�ق،  وخلق املئات من فر�ض العمل 

الدائمة.

يف املقابل،  جاءت مبادرات حك�مية وغري حك�مية وقطاعية لت�ساهم يف خلق حراك اإيجابي 

الن�اب  جمل�ض  يف  »املبادرة«  كتلة  اأوجدتها  التي  النيابية  املبادرة  مثل  الطاقة،   ملف  ح�ل 

ال�طنية  الإ�سرتاتيجية  اأهداف  لتنفيذ  متابعة  برنامج  ل��سع   2016-2014 الأع�ام  خالل 

لقطاع الطاقة،  والتي اأقرت يف عام 2007،  وحتديد املع�قات للقطاع واقرتاح احلل�ل وحتديد 

امل�س�ؤوليات �سمن جداول زمنية خلطة متابعة. وكذلك مظالت قطاعية غري حك�مية لعبت 

يف  �سمت  املتجددة  الطاقة  ملف  يف  قدمًا  للم�سي  احلك�مة  مل�ساعدة  منظم  دور  لبل�رة  دورًا 

ع�س�يتها م�ؤ�س�سات و�سركات تعمل وتدعم قطاع الطاقة املتجددة يف الأردن. 

وكبادرة مهمة للحك�مة،  مت تاأ�سي�ض جمل�ض ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض،  والذي 

اأف�سل لتعزيز ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض من  اأ�س�ض  يراأ�سه وزير الطاقة،  لبناء 

خالل الجتماع دوريًا لتداول ق�سايا رئي�سية يف القطاع واخلروج بروؤى م�سرتكة،  وه� مظلة 

يجب تفعيلها اأكرث،  لتعزيز خمرجاته ح�ل ق�سايا القطاع كافة. 
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أوالً: هيكلية قطاع الطاقة يف األردن

تعاقدي  ب�سكل  عاملة  حك�مية  و�سبه  حك�مية  و�سركات  م�ؤ�س�سات  من  الطاقة  قطاع  يتك�ن 

لت�ليد الكهرباء وم�سادر الطاقة الأخرى. ونظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع من 

النواحي القت�شادية والجتماعية،  ولرتباط اأن�شطته بالنواحي ال�شيا�شية والقت�شادية 

امل�ؤ�س�سية  التعديالت  �س�ء  ويف  القطاع.  هذا  تنظيم  احلك�مة  اأعادت  مبا�سرًا،   ارتباطًا 

اجلديدة،  اأ�سبح الإطار امل�ؤ�س�سي احلايل لقطاع الطاقة يت�سكل مما يلي:

اأ- وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
تتبنى عملية التخطيط ال�سامل للقطاع من حيث التنظيم وو�سع ال�سيا�سات العامة ومتابعة 

املختلفة  باأ�سكالها  الالزمة  الطاقة  ت�فري  واأهمها  اإليها،   امل�ك�لة  املهام  لتحقيق  تنفيذها 

املال  راأ�ض  وا�ستقطاب  امل�ا�سفات.  وباأف�سل  ممكنة  تكلفة  باأقل  ال�ساملة  التنمية  لأغرا�ض 

امل�ستقات  واإنتاج  الكهرباء،   ت�ليد  مثل  للطاقة،   املتعددة  املجالت  يف  لال�ستثمار  الالزم 

امل�سادر والرثوات املحلية للطاقة،  وخا�سة م�سادر الطاقة املتجددة.  النفطية،  وا�ستغالل 

الريف  يف  الفقرية  والأ�سر  ال�سكانية  والتجمعات  للقرى  الكهربائي  التيار  اإي�سال  وكذلك 

الأردين من خالل »فل�ض الريف«،  وت�فري الدعم لدرا�سات حت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة 

يف القطاعات املختلفة،  و�سمان القرو�ض مل�ساريع تر�سيد الطاقة والطاقة املتجددة من خالل 

�سندوق ت�سجيع الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة. 

ب- هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن
اخللف  وُتعّد  واإداري،   مايل  ا�ستقالل  ذات  اعتبارية  ب�سخ�سية  تتمتع  حك�مية  هيئة  هي 

و�سلطة  والن�وي  الإ�سعاعي  العمل  تنظيم  وهيئة  الكهرباء  قطاع  تنظيم  لهيئة  القان�ين 

امل�سادر الطبيعية مبا يتعلق باملهام التنظيمية املقررة لل�سلطة،  وذلك مب�جب قان�ن اإعادة 

هيكلة م�ؤ�س�سات ودوائر حك�مية رقم )17( ل�سنة 2014،  حيث ُعّدلت مب�جب هذا القان�ن 

ت�سمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لت�سبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن. كما انق�ست 

قطاع  تنظيم  هيئة  اإلى  وم�ج�داتها  حق�قها  واآلت  والن�وي  الإ�سعاعي  العمل  تنظيم  هيئة 

الطاقة واملعادن لتتحمل اللتزامات املرتتبة عليها،  وُت�سبح اخللف القان�ين وال�اقعي لها. 

امل�سادر  ل�سلطة  املقررة  التنظيمية  املهام  واملعادن،   الطاقة  ت�لت هيئة تنظيم قطاع  كذلك 

الطبيعية. 
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ت- م�ؤ�س�سات قطاع الكهرباء
النح�  ونقله وت�زيعه،  وهي على  اململكة  الكهرباء داخل  بت�ليد  التي تعنى  امل�ؤ�س�سات  وهي 

التايل: 

1. �سركة الكهرباء ال�طنية

اململكة  حدود  داخل  النقل  نظام  بناء  مهمتها  احلك�مة،   متلكها  عامة  م�ساهمة  �سركة  هي 

الأنظمة  مع  الكهربائي  النظام  يربط  الذي  النقل  نظام  اإلى  اإ�سافة  و�سيانته،   وت�سغيله 

بناء  يف  الت��سع  طريق  عن  الكهربائية  بالطاقة  اململكة  وتاأمني  اأخرى،   لدول  الكهربائية 

ال�حدات الت�ليدية من خالل القطاع اخلا�ض و/اأو القطاع العام.

2. �سركات ت�ليد الكهرباء

هن �سّت �سركات؛ واحدة حك�مية،  واأخرى م�سرتكة،  واأربُع �سركات خا�سة على النح� التايل:

املركزية الكهرباء  ت�ليد  • �سركة 

�سركة  اإلى  باجلملة  وبيعها  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  مهمتها  عامة  م�ساهمة  �سركة  هي 

الكهرباء ال�طنية،  وقد تاأ�س�ست عام 1999. وتبلغ ال�ستطاعة الت�ليدية لل�سركة،  كما هي 

يف نهاية عام 2017 ح�ايل 1392 م.و. 

الكهرباء لت�ليد  ال�سمرا  • �سركة 

هي �سركة م�ساهمة خا�سة متتلك احلك�مة اأ�سهمها كاملة،  مهمتها ت�ليد الطاقة الكهربائية 

الت�ليدية  ال�ستطاعة  وتبلغ   .2004 عام  تاأ�س�ست  وقد  ال�طنية،   الكهرباء  ل�سركة  وبيعها 

لل�سركة،  كما هي يف منت�سف عام 2018 ح�ايل 1129 م.و.

)AES-Jordan.Psc( • �سركة 

هي �سركة خا�سة متتلكها �سركتا )AES( الأمريكية و)MITSUI( اليابانية،  مهمتها ت�ليد 

الطاقة الكهربائية وبيعها ل�سركة الكهرباء ال�طنية. وقد تاأ�س�ست عام 2009،  ومتتلك اأول 

م�سروع ت�ليد للقطاع اخلا�ض يف الأردن،  وه� حمطة �سرق عمان/املناخر التي افتتحت ر�سميًا 
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يف ت�سرين الأول 2009. وتبلغ ال�ستطاعة الت�ليدية لل�سركة،  كما هي يف نهاية عام 2017 

اخلاليا  من  الكهربائية  الطاقة  لت�ليد  م�سروع  بتط�ير  ال�سركة  و�ستق�م  م.و.   373 ح�ايل 

الكهرو�س�ئية بقدرة 52 م.و عام 2018.

الكهربائية للطاقة  القطرانة  • �سركة 

وقد  ال�سع�دية،    )XENEL(و الك�رية   )KEPCO( �سركة  متتلكها  خا�سة  �سركة  هي 

ال�طنية.  الكهرباء  ل�سركة  وبيعها  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  مهمتها    ،2010 عام  تاأ�س�ست 

وتبلغ ال�ستطاعة الت�ليدية لل�سركة،  كما هي يف نهاية عام 2017،  ح�ايل 373 م.و.

الكهربائية للطاقة  اآ�سيا  عمان  • �سركة 

هي �سركة خا�سة متتلكها �سركتا )KEPCO( الك�رية و)MITSUBISHI( اليابانية،  

مهمتها ت�ليد الطاقة الكهربائية وبيعها ل�سركة الكهرباء ال�طنية،  وقد تاأ�س�ست عام 2014. 

وتبلغ ال�ستطاعة الت�ليدية لل�سركة،  كما هي يف نهاية عام 2017 ح�ايل 570 م.و.

ليفانت  -)AES( • �سركة 

مهمتها  اليابانية،    )MITSUI(و الأمريكية   )AES( �سركتا  متتلكها  خا�سة  �سركة  هي 

ت�ليد الطاقة الكهربائية وبيعها ل�سركة الكهرباء ال�طنية،  وقد تاأ�س�ست عام 2014. وتبلغ 

ال�ستطاعة الت�ليدية لل�سركة،  كما هي يف نهاية عام 2017،  ح�ايل 240 م.و.

3. �سركات ت�زيع الطاقة الكهربائية.

هي ثالث �سركات،  لكل واحدة منها منطقة خا�سة بها لت�زيع الطاقة الكهربائية،  على النح� 

التايل:

الأردنية الكهرباء  • �سركة 

هي �سركة م�ساهمة عامة تت�لى ت�زيع الطاقة الكهربائية يف حمافظات العا�سمة والزرقاء 

ومادبا والبلقاء با�ستثناء مناطق الأغ�ار ال��سطى. وقد ُمنحت ال�سركة يف اأيار 2014 رخ�سة 

ملدة 20 عامًا.
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اإربد حمافظة  كهرباء  • �سركة 

هي �سركة م�ساهمة عامة تت�لى ت�زيع الطاقة الكهربائية يف حمافظات اإربد واملفرق وجر�ض 

 2008 وعجل�ن با�ستثناء الأغ�ار ال�سمالية واملناطق ال�سرقية. وقد ُمنحت ال�سركة يف عام 

رخ�سة ملدة 25 عامًا.

الكهرباء ت�زيع  • �سركة 

هي �سركة م�ساهمة عامة تت�لى ت�زيع الطاقة الكهربائية يف املناطق ال�اقعة خارج مناطق 

اجلن�بية  املناطق  وحتديدًا  اإربد،   حمافظة  وكهرباء  الأردنية  الكهرباء  �سركتي  امتياز 

وال�سرقية والأغ�ار. وقد ُمنحت ال�سركة يف عام 2008 رخ�سة ملدة 25 عامًا.

 ث. م�ؤ�س�سات قطاع البرتول والغاز واخلامات املعدنية
تت�لى هذه امل�ؤ�س�سات عمليات التنقيب عن البرتول والغاز واخلامات املعدنية داخل اململكة،  

وكذلك عمليات تكرير النفط اخلام وبيع امل�ستقات النفطية،  وهي:

ال�طنية البرتول  • �سركة 

هي �سركة م�ساهمة عامة ممل�كة للحك�مة،  تق�م باأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز 

مب�ساحة  العراقية،   احلدود  على  اململكة  �سرق  �سمال  ال�اقعة  المتياز  منطقة  يف  واإنتاجه 

تبلغ 7000 كم²،  يقع �سمنها حقل الري�سة الغازي الذي تبلغ م�ساحته ح�ايل 1500 كيل�مرت 

مربع. ومدة هذا المتياز 50 عامًا،  ودخل حيز التنفيذ يف عام 1996. 

الأردنية البرتول  م�سفاة  • �سركة 

النفطية  امل�ستقات  واإنتاج  اخلام  النفط  تكرير  م�س�ؤولية  تت�لى  عامة،   م�ساهمة  �سركة  هي 

وت�زيعها داخل اململكة من خالل اتفاقيات خدمات م�قعة مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية،  

وقد مت متديدها اأكرث من مرة.

وت�ريده الطبيعي  الغاز  لنقل  امل�سرية  الأردنية  فجر  • �سركة 

هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل مب�جب اتفاقية الرتخي�ض امل�قعة يف كان�ن الثاين 

2004 بني احلك�مة الأردنية ممثلة ب�زارة الطاقة والرثوة املعدنية،  و�سركة فجر الأردنية 
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امل�سرية. ومهمتها بناء اأنب�ب الغاز الطبيعي ومتلكه وت�سغيله من العقبة اإلى �سمال اململكة،  

وا�ستالم الغاز الطبيعي امل�سري يف العقبة،  ونقله عرب الأنب�ب،  وبيعه ملحطات ت�ليد الكهرباء 

وال�سناعات الكربى. 

النفطية للمرافق  الأردنية  الل�ج�ستية  • ال�سركة 

هي �سركة حك�مية،  اأُن�سئت يف عام 2016،  وتت�لى الإ�سراف على عمليات الإدارة واملناولة 

والتخزين والتحميل والتفريغ للم�ستقات النفطية. 

ج- هيئة الطاقة الذرية الأردنية
اأُن�سئت هيئة الطاقة الذرية الأردنية يف عام 2008 بهدف نقل ال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة 

الن�وية وتكن�ل�جيا الإ�سعاع اإلى اململكة،  وتط�ير ا�ستخدامها لت�ليد الطاقة الكهربائية.

ح- �سركة الغاز احلي�ي
هي �سركة م�ساهمة م�سرتكة ما بني �سركة ت�ليد الكهرباء املركزية واأمانة عمان الكربى،  وقد 

تاأ�س�ست يف عام 1998 ل�ستغالل غاز امليثان امل�ستخرج من النفايات الع�س�ية لت�ليد الطاقة 

الكهربائية. وتبلغ ال�ستطاعة الت�ليدية للمحطة 3.5 م.و. 

كما ي�جد يف القطاع 21 �سركة ا�ستثمرت يف الطاقة املتجددة من �سم�ض ورياح،  �سمن م�ساريع 

اجل�لت ال�ستثمارية الأولى )12 يف جمال ال�سم�ض،  و5 يف جمال الرياح(،  والثانية )4 يف 

جمال ال�سم�ض(.

ثانياً: األهداف اإلسرتاتيجية لقطاع الطاقة

واخلطة  الطاقة،   لقطاع  ال�طنية  الإ�سرتاتيجية  وم�ؤ�سرات  اأهداف  الف�سل  هذا  يتناول 

الإ�سرتاتيجية ل�زارة الطاقة،  ومقارنة مدى املتحقق من هذه الأهداف،  ومدى تناغمها مع 

م�ؤ�سرات وثيقة »روؤية الأردن 2025«،  وبرنامج خطة التحفيز القت�سادي. وت�سمل الأهداف 

املحددة يف الإ�سرتاتيجية ال�طنية لقطاع الطاقة ما يلي: 

تط�ير م�سادر الطاقة التقليدية واملحلية وا�ستغاللها.  -1
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تعزيز املخزون الإ�سرتاتيجي للنفط اخلام وامل�ستقات النفطية والغاز الطبيعي.  -2

زيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف القطاعات كافة.  -3

تعظيم القيمة امل�سافة ل�ستغالل اخلامات املعدنية املت�فرة.  -4

يف  حتديدها  مت  التي  الأهداف  فاإن  الطاقة،   لقطاع  ال�طنية  الإ�سرتاتيجية  ولتحقيق 

اإ�سرتاتيجية وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ت�سمل الآتي:

املحافظة على اأمن التـــــزود بامل�ستقات النفطيـة.   -1

2-  زيادة م�ساهمة الغاز الطبيعي يف خليط الطاقة الكلي.

تط�ير امل�ســـــــــادر املحليــــــة للنـفط والغــــــاز الطبيعي.  -3

ا�ستغالل ال�سخر الزيتي لإنتاج النفط وت�ليد الكهرباء.  -4

املحافظة على اأمن التــــــــزود بالطاقـــــــة الكهربائيـــــــــة.  -5

6-  تر�سيد ا�ستهالك الطاقة وحت�سني كفاءتها يف القطاعات كافة بن�سبة 20% لعام 2020.

7-  زيادة م�ساهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي.

زيادة ال�ستثمار يف قطاع التعدين.  -8

وتاليًا عدد من الأن�سطة املتعلقة بالأهداف ال�سابقة،  لقيا�ض مدى الإجناز الكلي يف حتقيقها،  

وملعرفة واقع قطاع الطاقة احلايل.

اأ. قطاع البرتول
ت�سمنت روؤية وزارة الطاقة والرثوة املعدنية الرتكيز على �سمان حتقيق اأمن التزود بالطاقة 

ب�سكل م�ستدام،  وه� الأمر الذي يحمل اأهمية اإ�سرتاتيجية كربى،  وي�سكل عن�سرًا مهمًا من 

عنا�سر الأمن القت�سادي ال�طني. ولهذا فقد عملت ال�زارة �سمن اإ�سرتاتيجيتها على حتقيق 

الأع�ام  خالل  تنفيذها  مت  التي  امل�ساريع  من  مبجم�عة  القيام  خالل  من  املهم  العن�سر  هذا 

رئي�سي،   ب�سكل  الزيتي  وال�سخر  والغاز  بالنفط  تتعلق  م�سروعات  و�سملت  الأخرية،   الثالثة 

ولها عالقة مبا�سرة بت�ليد الكهرباء وال�سناعة وا�ستهالك املن�ساآت اخلدمية واملنازل.

وبنظرة �سريعة على م�ست�ى حتقيق هذا الهدف الإ�سرتاتيجي،  يالَحظ اأن ال�زارة قد جنحت 

ب�سكل كامل يف حتقيق هذا الأمر،  من حيث اأن الأردن قد حقق الآن بن�سبة 100% عن�سر اأمن 

التزود مب�سادر الطاقة التقليدية،  من خالل تنفيذ امل�ساريع الإ�سرتاتيجية التالية:
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1. الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي امل�سال

�ساهم م�سروع ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال ب�ا�سطة الب�اخر عرب ميناء العقبة يف حتقيق 

الهدف الإ�سرتاتيجي املتمثل بزيادة م�ساهمة الغاز الطبيعي يف خليط الطاقة الكلي،  وذلك 

من خالل تاأمني م�سدر اإ�سايف جديد للتزود بالغاز الطبيعي لالأردن،  بدًل من العتماد على 

الغاز  من  الكهرباء  ت�ليد  حمطات  احتياجات  بتلبية  �ساهم  الذي  الأمر  وه�  وحيد،   م�سدر 

الطبيعي لت�ليد الطاقة الكهربائية،  بدًل من ال�ق�د البديل الأعلى تكلفة منذ بدء الت�سغيل 

التجاري مل�سروع ميناء ال�سيخ �سباح للغاز الطبيعي امل�سال يف العقبة يف �سهر مت�ز من عام 2015. 

وقد بلغ اإجمايل كميات الغاز الطبيعي امل�ستهلكة يف حمطات ت�ليد الكهرباء 126,785 ملي�ن 

قدم مكعب،  ومبعدل ي�مي ي�ساوي 347 ملي�ن قدم مكعب،  والتي �ساهمت بن�سبة ح�ايل %87 

من اأن�اع ال�ق�د امل�ستخدمة يف ت�ليد الطاقة الكهربائية لعام 2017 )وزارة الطاقة(. ونظرًا 

ل�ج�د �سعة اإ�سافية فائ�سة يف ال�حدة الغازية العائمة )FSRU( تقدر بـ 70 ملي�ن قدم 

مكعب ي�ميًا من الغاز الطبيعي،  فقد مت ت�قيع اتفاقية ا�ستخدام ال�سعة الفائ�سة من ال�حدة 

الغازية العائمة بني �سركة الكهرباء ال�طنية وال�سركة امل�سرية القاب�سة للغازات الطبيعية 

الغازية  لل�حدة  التخزينية  ال�سعة  من  بالفائ�ض  امل�سري  اجلانب  لتزويد    ،2015 عام  يف 

اإعطاء الأول�ية للجانب الأردين لتلبية كامل احتياجات حمطات ت�ليد  العائمة،  �سريطة 

الكهرباء وال�سناعات للتزود بالغاز الطبيعي حال جاهزيتها ل�ستقبال الغاز الطبيعي. 

ويف خط�ة مهمة لت��سيع قاعدة ا�ستخدام الغاز يف ال�سناعات ال�طنية؛ قامت وزارة الطاقة 

والرثوة املعدنية بدرا�سة املتطلبات التنظيمية والتعاقدية والفنية لتزويد ال�سناعات بالغاز 

الطبيعي،  كما قامت ب��سع اأ�س�ض وا�سحة واعتمادها لتحديد اأول�ية تزويد ال�سناعات بالغاز 

الطبيعي،  ودرا�سة الطلبات امل�ستلمة من ال�سناعات املهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي،  وحتديد 

املوا�شفات واملتطلبات الفنية والت�شغيلية خلطوط الغاز الفرعية والبنية التحتية الالزمة 

ل�ستقبال الغاز يف امل�سانع،  حيث وّقعت �سركة فجر الأردنية امل�سرية اتفاقيات لبيع الغاز 

وقد    ،2017 الثاين  كان�ن  �سهر  يف  نقل(  )جمم�عة  والكينا  ال�سنديان  �سركتي  مع  الطبيعي 

عملت وزارة الطاقة جاهدة على ت�سجيع ال�سناعات للتح�ل ل�ستخدام الغاز الطبيعي بدًل من 

ال�ق�د امل�ستخدم حاليًا،  حيث ح�سلت على م�افقة جمل�ض ال�زراء يف �سهر اأيل�ل 2017 على 

منح الأجهزة واملعدات املرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي اإلى باب امل�شنع الإعفاءات 

ال�اردة يف قان�ن ال�ستثمار رقم )30( ل�سنة 2014،  وكذلك م�افقة جمل�ض ال�زراء يف �سهر 

من  لل�سناعات  الطبيعي  الغاز  على  املفرو�سة  اخلا�سة  ال�سريبة  تخفي�ض  على   2018 اأيار 

16% اإلى 7%،  وقد قامت وزارة الطاقة بتحديد اآلية وا�سحة لت�سعري الغاز الطبيعي املباع 

لل�سناعات والبدء بت�سعري غاز ال�سناعات منذ بداية عام 2017.
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ويف ال�قت نف�سه،  عملت وزارة الطاقة من خالل �سركة البرتول ال�طنية لزيادة اإنتاج حقل 

الري�سة بت��سيع عمليات التنقيب يف منطقة امتيازه،  حيث ُعّدلت اأ�سعار بيع غاز الري�سة يف 

ال�اردة يف  الربامج واخلطط  ال�طنية من تنفيذ  البرتول  �سركة  لتمكني  2017،  وذلك  عام 

خطتها  عن  ال�طنية  البرتول  �سركة  اأعلنت  حيث    ،)2019-2017( الإ�سرتاتيجية  خطتها 

يف  مكعب  قدم  ملي�ن   16.5 اإلى  الغازي  الري�سة  حقل  من  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  معدلت  لرفع 

نهاية عام 2018،  مقارنة مع اإنتاج احلقل،  والذي بلغ ح�ايل 10 ماليني قدم مكعب ي�ميًا يف 

عام 2017. 

وبهدف ت�فري م�سادر اإ�سافية للغاز الطبيعي،  فقد مت الت�قيع على اتفاقية بيع و�سراء الغاز 

الأمريكية  اإنريجي«  »ن�بل  و�سركة  ال�طنية  الكهرباء  �سركة  بني   2016 عام  يف  الطبيعي 

15�سنة  األف ملي�ن وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي ملدة   300 بـ  لتزويد اململكة 

من تاريخ بدء التزويد التجاري املت�قع يف بداية عام 2020. وقد وافق جمل�ض ال�زراء على 

تكليف �سركة فجر الأردنية امل�سرية بتنفيذ م�سروع تزويد ال�سمال على اأ�سا�ض بناء ومتلك 

وت�سغيل وحت�يل امللكية )BOOT( يف �سهر اأيار 2017 مب�جب اأحكام اتفاقية الرتخي�ض 

امل�قعة بني احلك�مة الأردنية ممثلة ب�زارة الطاقة والرثوة املعدنية و�سركة فجر الأردنية 

القت�سادية  اجلدوى  درا�سة  اإعداد  من  النتهاء  ومت   .2004 الثاين  كان�ن  �سهر  يف  امل�سرية 

للم�سروع،   ال�ست�سارية  لل�سركة  الفني  الذراع  »�ستانتك«،   �سركة  قبل  من  للم�سروع  والفنية 

�سركة »ديل�يت« يف �سهر مت�ز 2017. ومن اجلدير بالذكر اأن اتفاقية ا�سترياد الغاز من �سركة 

»ن�بل اإنريجي« التي وقعتها �سركة الكهرباء ال�طنية،  قد واجهت معار�سة ق�ية يف ال�سارع 

الأردين،  وما زالت ت�اجه النقد من حني اإلى اآخر من اأطياف الل�ن ال�سيا�سي ومنظمات العمل 

العام،  مبا فيها جمل�ض الن�اب.

الثانية لتفاقية الرتخي�ض بني  التكميلية  2018 ت�قيع التفاقية  وقد مت يف �شهر �شباط 

امل�سرية  الأردنية  فجر  و�سركة  املعدنية  والرثوة  الطاقة  ب�زارة  ممثلة  الأردنية  احلك�مة 

الكهرباء  �سركة  بني  ت�قيعها  �سيتم  والتي  الطبيعي،   الغاز  نقل  اتفاقية  وت�قيع  وملحقاتها 

ال�طنية و�سركة فجر الأردنية امل�سرية،  وت�قيع اتفاقيات مت�يل امل�سروع بني �سركة فجر 

الأردنية امل�سرية والبن�ك املقر�سة وحتقيق القفل املايل للم�سروع،  وكذلك م�افقة م�افقة 

جمل�ض ال�زراء على ا�ستمالك وا�ستئجار اأرا�سي امل�سروع ودخ�ل التفاقية التكميلية الثانية 

لتفاقية الرتخي�ض حيز التنفيذ يف �سهر اآذار 2018. ويتم حاليًا ال�سري يف تنفيذ امل�سروع من 

قبل �سركة فجر وال�سركات املقاولة.
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2. النفط اخلام وم�ستقاته

ولتحقيق هدف اأمن التزود بامل�ستقات النفطية،  فقد عملت وزارة الطاقة على تنفيذ م�سروع 

ب�سعة  كروية  خزانات  ثالثة  وهي  العقبة،   يف  امل�سال  البرتويل  للغاز  تخزينية  �سعات  بناء 

اإجمالية تبلغ 6,000 طن،  وامل�سروع حاليًا يف مرحلة الت�سغيل التجريبي ومن املت�قع ت�سغيله 

�سعات تخزينية  الطاقة(. وكذلك تنفيذ م�سروع بناء  2018 )وزارة  اآب  �سهر  جتاريًا خالل 

اإ�سرتاتيجية للم�ستقات النفطية با�ستطاعة 250-300 األف طن،  و8,000 طن للغاز البرتويل 

امل�سال يف و�سط اململكة،  وُيت�قع النتهاء من هذا امل�سروع يف �سهر اآب 2018 )وزارة الطاقة(،  

اإ�سافة اإلى تنفيذ م�سروع بناء �سعات تخزينية للنفط اخلام وم�ستقاته يف العقبة،  وهي �ستة 

خزانات ب�سعة اإجمالية قدرها 100 األف طن،  وُيت�قع النتهاء من امل�سروع يف �سهر اآب 2018 

)وزارة الطاقة(. 

من جانب اآخر،  تتجه وزارة الطاقة والرثوة املعدنية حاليًا للرتكيز على زيادة اجله�د باجتاه 

لدى  عمل  خطة  وهناك  الري�سة،   منطقة  يف  وخا�سة  والغاز،   النفط  عن  التنقيب  عمليات 

�سركة البرتول ال�طنية،  لالإنتاج من حقل حمزة النفطي )بلغ اإنتاجه الكلي منذ تاريخ بدء 

العمل به ما يقارب ملي�ن برميل(،  وحقل الري�سة للغاز )بلغ اإنتاجه منذ تاريخ بدء العمل 

اأرقام وزارة الطاقة والرثوة املعدنية(. وقد مت  1.40 مليار قدم مكعب بح�سب  به ما يقارب 

جمال  يف  الهتمام  اإبداء  باب  فتح  عن   2017 الأول  ت�سرين  �سهر  نهاية  يف  بالفعل  الإعالن 

من  كاًل  امل�اقع  هذه  وت�سمل  الغاية،   لهذه  مفت�حة  م�اقع  �ستة  يف  والغاز  النفط  ا�ستك�ساف 

ال�سرحان والأزرق وغرب ال�سفاوي واملرتفعات ال�سمالية واجلفر والبحر امليت. 

العراقي-الأردين  النفط  • خط 

مع نهاية عام 2017،  ات�سحت اأكرث مالمح خط هذا امل�سروع الإ�سرتاتيجي بني الأردن والعراق،  

لت�قيع   2017 عام  خالل  العراقي  اجلانب  مع  بالتفاو�ض  الأردنية  احلك�مة  ا�ستمرت  فقد 

التفاقيات الالزمة مل�سروع خط اأنابيب لت�سدير النفط العراقي اخلام عرب ميناء العقبــــــة 

الأردين  اجلانبني  بني  التفاق  مت  وقد  اخلا�ض،   والقطاع  العراقية  احلك�مة  من  واملم�ل 

والعراقي على م�س�دة التفاقية الإطارية النهائية متهيدًا لت�قيعه من ِقبل احلك�متني بعد 

احل�س�ل على امل�افقات الالزمة اأ�س�ليًا. 

د احلق�ق وال�اجبات  وبعد هذه املرحلة �سيتم التفاق بني احلك�متني ومط�ر امل�سروع،  و�ستحدَّ

النفط اخلام من  اأن ينقل الأنب�ب  بامل�سروع. وُيفرت�ض  املعنية  املطل�بة من جميع الأطراف 

ميناء  يف  الت�سدير  مرافئ  اإلى  بغداد(  جن�ب  كم   545( الب�سرة  يف  العمالق  الرميلة  حقل 
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العقبة )وزارة الطاقة(،  والذي يتك�ن من جزاأين رئي�سيني؛ الأول،  الأنب�ب من الب�سرة اإلى 

اإلى حديثة بتم�يل من احلك�مة  اأنب�ب نفط من مدينة الب�سرة  النجف،  حيث �سيتم بناء 

و�سعة  اإن�ض   56 وقطر  كم   347 بط�ل   )EPC( واإن�ساء«  و�سراء  »ت�سميم  باأ�سل�ب  العراقية 

2.25 ملي�ن برميل ي�ميًا،  والثاين،  الأنب�ب ال�ستثماري من النجف اإلى العقبة،  حيث �سيتم 

بناء اأنب�ب ا�ستثماري من مدينة حديثة اإلى العقبة باأ�سل�ب »بناء وا�ستمالك وت�سغيل ونقل« 

1000 كم وقطر 42  ح�ايل  بط�ل   )Build، Own، Operate، Transfer -BOOT(

اإن�ض و�سعة ملي�ن برميل ي�ميًا. و�سيتم بناء خزانات ب�سعة اإجمالية تبلغ �سبعة ماليني برميل 

يف العقبة،  علمًا اأن ط�ل امل�سار من مدينة النجف اإلى احلدود الأردنية العراقية يبلغ ح�ايل 

400 كم،  ومن احلدود اإلى العقبة ح�ايل 600 كم بح�سب حتديد امل�سار ب�سكل نهائي.

120 مليار برميل،  يف  وياأمل العراق الذي ميلك ثالث احتياطي نفطي يف العامل يقدر بنح� 

النفطية وتن�يع منافذه. يف حني �سي�ساهم  اإلى زيادة �سادراته  اأن ي�ؤدي بناء هذا الأنب�ب 

امل�سروع بتعزيز العالقات القت�سادية بني البلدين ال�سقيقني،  وُيذكر اأن هنالك العديد من 

الف�ائد املرج�ة من هذا امل�سروع من �سمنها اإتاحة الفر�سة لتزويد الأردن بالنفط اخلام املار 

عرب اأرا�سيها لأغرا�ض ال�ستهالك املحلي مب�جب عق�د �سراء تربم بني اجلهات املخت�سة يف 

البلدين،  بالإ�سافة اإلى العائد املايل الذي �سيتم ا�ستيفاوؤه من اجلانب العراقي كر�س�م عب�ر 

نتيجة مرور النفط اخلام بالأرا�سي الأردنية خالل فرتة اتفاقية امل�سروع والبالغة 25 عامًا 

من تاريخ ت�سغيل امل�سروع،  و�سيتيح هذا امل�سروع الفر�سة مل�ساركة ال�سركات املحلية يف تنفيذ 

امل�سروع بالإ�سافة اإلى م�ساركة العمالة الأردنية اأثناء تنفيذ امل�سروع وت�سغيله.

الأردنية البرتول  مل�سفاة  الرابع  الت��سعة  • م�سروع 

هذا امل�سروع الإ�سرتاتيجي مهم ه� الآخر،  فهنالك خطة مل�سروع الت��سعة الرابع للم�سفاة،  

يف  متخ�س�ستني  امريكيتني  �سركتني  مع  اتفاقيتان  ووّقعت  الأ�سا�سية،   الت�ساميم  اأُعّدت  فقد 

جمال النفط وت�سميم امل�سايف لإجناز اجلدوى القت�سادية،  كما مت التعاقد على الرتاخي�ض 

ومن  والتف�سيلية،   الأ�سا�سية  الهند�سية  الت�ساميم  باإعداد  واملبا�سرة  املطل�بة،   للتقنيات 

املت�قع النتهاء منها قبل نهاية عام 2018. وحقيقة الأمر،  اأن هذا امل�سروع قد تاأخر كثريًا،  

ل �سيما اأن عقد ح�سرية امل�سفاة انتهى يف �سهر اأيار 2018،  وبعدها �ستفتح ال�س�ق للتناف�ض،  

وه� الأمر الذي بداأت به وزارة الطاقة.
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املناف�سة وتعزيز  النفطية  ال�س�ق  • حترير 

ميثل حترير ال�س�ق النفطية خط�ة بالجتاه ال�سحيح،  حيث اأعلنت وزارة الطاقة يف �سهر 

كان�ن الأول 2017 عن طلب ر�سائل الهتمام للح�س�ل على رخ�ض جديدة لت�س�يق امل�ستقات 

النفطية متهيدًا لرتخي�ض �سركتني جديدتني لت�س�يق امل�ستقات النفطية،  اإلى جانب �سركات 

»ت�تال« و»املنا�سري« و»ج�برتول« التي مت ترخي�سها يف عام 2013 وبداأت با�سترياد جزء من 

2016،  بداأت با�سترياد  2016،  ويف نهاية عام  حاجة اململكة من مادة الديزل منت�سف عام 

ا�سترياد  حقها  من  اأ�سبح   2018 اأيار  �سهر  بداية  ويف  للديزل،   بالإ�سافة   95 البنزين  مادة 

احتياجاتها كافة من امل�ستقات النفطية )وزارة الطاقة(. 

3. ال�سخر الزيتي

يحتّل خمزون الأردن من ال�سخر الزيتي املرتبة الرابعة يف العامل،  حيث يت�اجد بكميات 

كميات  عن  عدا  الطاقة(،   )وزارة  ال�سطحية  امل�ؤكدة  الحتياطيات  من  طن  مليار   70 تف�ق 

هائلة من خمزون اخلام العميق الذي يقدر بع�سرات اأ�سعاف حجم ال�سخر الزيتي ال�سطحي. 

وقد ت�سمنت الإ�سرتاتيجية ال�طنية للطاقة،  م�ساهمة الطاقة الكهربائية امل�ّلدة من م�سروع 

ومن  امل�ستهلكة.  الكهربائية  الطاقة  اإجمايل  من   %15 بنح�  الزيتي  لل�سخر  املبا�سر  احلرق 

املهم الإ�سارة اإلى اأن ال�ستثمار يف م�ساريع تقطري ال�سخر الزيتي على اأهميتها،  تك�ن جمدية 

60 دولرًا فاأكرث،  لكن اأهميته الإ�سرتاتيجية  اإلى  اقت�ساديًا عندما ي�سل �سعر النفط عامليًا 

بالن�سبة لالأردن تكمن يف اأنه م�سدر حملي،  وميكن العتماد عليه يف ظل تقلبات اأ�سعار النفط 

عامليًا. 

اإل اأن املتحقق حتى نهاية عام 2017،  يتمثل فقط بالت�قيع على م�ساريع ت�ليد الكهرباء باحلرق 

ائتالف  واملك�نة من  للطاقة،   �سركة عطارات  الزيتي من خالل التفاقية مع  لل�سخر  املبا�سر 

ال�سينية،    )YUDEAN(و املاليزية   )YTL(و الإ�ست�نية   )Eesti Energia( �سركات 

لتنفيذ م�سروع ت�ليد 470 م.و من الكهرباء يف منطقة عطارات )اأم الغدران(،  وي�ؤمل يف حال 

ا�ستكمال اإجراءات التم�يل كافة اأن يك�ن امل�سروع عاماًل يف الربع الأول من عام 2020. 

وج�د  عدم  هي  الزيتي،   ال�سخر  يف  ال�ستثمار  م��س�ع  يف  امل�سكلة  فاإن  املخت�سني،   وبح�سب 

امل�ساريع  لغاية الآن،  و�سعف جدوى هذه  ال�سطحي عامليًا  التقطري  مل�ساريع  تكن�ل�جيا كف�ؤة 

الأردن  يف  تعمل  �سركات  الآن  وهناك  ال�ستثمار.  وطبيعة  الإنتاج  حلجم  نظرًا  اقت�ساديًا 

 )JOSCO( لال�ستثمار يف تقنية التقطري لل�سخر الزيتي،  وهي �سركة الأردن لل�سخر الزيتي
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الزيتي  ال�سخر  و�سركة  العميق؛  الزيتي  ال�سخر  ل�ستغالل  »�سل«  ل�سركة  بالكامل  اململ�كة 

الأردين للطاقة )JOSE(،  وهي لالئتالف الإ�ست�ين املاليزي الأردين لتنفيذ م�سروع التقطري 

اململكة،   و�سط  يف  الغدران(  )اأم  عطارات  منطقة  يف  الزيت  لإنتاج  الزيتي  لل�سخر  ال�سطحي 

للبرتول  الدولية  الكرك  و�سركة  )Enefit280(؛  ب�سركة  اخلا�سة  التقنية  وبا�ستخدام 

وبا�ستخدام  اللج�ن  منطقة  يف  الزيت  لإنتاج  ال�سطحي  التقطري  م�سروع  لتنفيذ   )KIO(

العربية لل�سخر الزيتي »�ساك��ض« لتنفيذ  ال�سع�دية  التقنية الكندية )ATP(؛ وال�سركة 

م�سروع التقطري ال�سطحي لإنتاج الزيت يف منطقة العطارات،  ومن امل�ؤمل احل�س�ل على نتائج 

بحل�ل عام 2022.

ب. قطاع الكهرباء
حيث    ،%100 لديها  الكهرباء  تغطية  حجم  يبلغ  التي  العامل  يف  القليلة  الدول  من  الأردن 

تغطي الكهرباء كل منزل ومن�ساأة يف حال الطلب،  وهذا اأمر يدع� للفخر،  وقد لعب برنامج 

»فل�ض الريف« يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية،  والذي بداأ منذ اأكرث من 20 �سنة،  دورًا بارزًا 

يف هذا النجاح،  اإ�سافة اإلى جه�د �سركات الت�زيع الثالث يف حمافظات اململكة.

بلغت ن�سبة النم� يف الطلب على الطاقة الكهربائية عام 2017 ح�ايل 2.5% )بح�سب �سركة 

20,760 ج.و.�ض يف  امل�لدة  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  اإجمايل  بلغ  ال�طنية(. كما  الكهرباء 

عام 2017،  م�سجلة ن�سبة من� 5.6% عن عام 2016. وبلغ احلمل الأق�سى للنظام الكهربائي 

2016. و�سكل  2.2% عن عام  2017،  م�سجاًل ن�سبة ارتفاع تقدر بح�ايل  3,320 م.و يف عام 

تاله  الكهرباء،   ا�ستهالك  من   %45.95 ن�سبته  ما  والعامة  ال�سكنية  املباين  قطاع  ا�ستهالك 

القطاع التجاري والفندقي )15.11%(،  ثم القطاع ال�سناعي )21.54%(،  فالقطاع الزراعي 

)%15.11(،  واإنارة ال�س�ارع )2.29%(،  كما ه� م��سح يف ال�سكل رقم )1(.
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 ال�سكل رقم )1(: الت�زيع القطاعي ل�ستهالك الطاقة الكهربائية 2017

امل�سدر: التقرير ال�سن�ي ل�سركة الكهرباء ال�طنية،  2017.

- الفاقد الكهربائي: 

على  املر�سلة  الكهربائية  الطاقة  بني  الفرق  باأنه  الكهربائية  الطاقة  يف  الفاقد  ف  يعرَّ

خروجات حم�لت الرفع يف حمطات الت�ليد الكهربائية وبني الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة 

فعاًل ب�ا�سطة امل�ستهلكني. وي�سكل الفاقد الكهربائي على ال�سبكة الكهربائية م�سكلة كبرية،  

اأن  2017،  علمًا  ويت�سبب بخ�سائر ج�سيمة ل�سركة الكهرباء ال�طنية،  حيث تغريت يف عام 

90% من هذه الن�سبة يتم فقدها على �سبكات الت�زيع. ويق�سم الفاقد الكهربائي اإلى:

- الفاقد الفني: 

وحمولت،   نقل،   خطوط  من  الكهربائية  ال�شبكة  عنا�شر  يف  امل�شتهلكة  الطاقة  فقط  ميثل 

واأجهزة حتكم وحماية وقيا�ض خالل عمليات نقل الطاقة الكهربائية وت�زيعها،  وهذا الفاقد 

بح�سب اخلرباء،  ل بد من وج�ده تكن�ل�جيًا،  ول ميكن اإلغاوؤه نهائيًا،  اإمنا ميكن تخفي�سه من 

خالل حت�سني و�سع املنظ�مة الكهربائية.

 

45.95% مباين �سكنية وعامة

15.11% زراعي و�سخ مياه

15.11% جتاري وفنادق

2.29% اإنارة �س�ارع

21.54% �سناعي
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- الفاقد غري الفني: 

العدادات،  وه�  واأخطاء قراءة  ال�سبكات  وال�سرقة من  العبث  الناجت عن عمليات  الفقد  ه� 

ي�ساوى الفرق بني الفاقد الكلي على ال�سبكة والفاقد الفني. 

 ال�سكل رقم )2(: تط�ر ن�سبة الفاقد الكهربائي لقطاع ت�زيع الكهرباء 2017-2013

امل�سدر: �سركة الكهرباء ال�طنية،  التقرير ال�سن�ي،  2017. 

بلغت ن�سبة الفاقد لدى �سركات الت�زيع يف عام 2017 ما يلي:

.)12.9% :JEPCO( سركة الكهرباء الأردنية� -

.)10.27% :IDECO( سركة كهرباء اإربد� -

.)11.89% :EDCO( سركة ت�زيع الكهرباء� -

 220 تقارب  كبرية  خ�سائر  ال�طنية(  الكهرباء  )�سركة  الدولة  الكهربائي  الفاقد  ويكّلف   

ملي�ن دينار �سن�يًا،  ما يزيد الأعباء املالية على ال�سركة التي تتحمل تكاليف الفاقد كافة،  

وهذا الأمر يتطلب اإعادة النظر يف الإجراءات املتخذة من قبل هيئة الطاقة واملعادن و�سركة 

امل�سكلة  هذه  ومعاجلة  الن�سبة  هذه  لتخفيف  الكهرباء  ت�زيع  و�سركات  ال�طنية  الكهرباء 

)�سرقة  امل�سروع  غري  الجرتار  عمليات  بحق  حا�سمة  اإجراءات  اإتخاذ  خالل  من  جذريًا،  

الناقلة  اخلطوط  على  الفنية  ال�شروط  وحت�شني  املختلفة،   اململكة  مناطق  يف  الكهرباء( 

الرئي�شية وخطوط �شركات التوزيع لزيادة كفاءتها يف هذا املجال. كذلك على هيئة الطاقة 

التفاق على اآلية عملية مع �سركات الت�زيع لتخفي�ض الفاقد،  وذلك باأن يتم تقدمي حافز لها 

يتمثل باحت�شاب قيمة اخلف�س املتحقق �شمن اإيرادات ال�شركة للن�شاط غري الأ�شا�شي،  واأن 

%3.63 %3.54 %3.08
%2.69 %2.67%2.08 %1.81 %1.77
%1.69 %1.68

%13.05

2013 2014 2015 2016 2017

%13.79 %14.04 %12.90 %12.05

الطاقة املفق�دة على �سبكة الت�زيعالطاقة املفق�دة على �سبكة النقلال�ستهالك الداهخلي يف حمطات الت�ليد



تقرير حالة البالد: الطاقة الكهربائية

537

يتم التعامل �سن�يًا برقم الأ�سا�ض �سمن املعادلة املتفق عليها. ويتعني يف ال�قت نف�سه اتخاذ 

اإجراءات اأمنية وقان�نية حا�سمة للتعامل مع �سرقة الكهرباء،  واأن ل يتم الرك�ن اإلى الأمر 

ال�اقع يف معدل فقدان الكهرباء يف مناطق حمددة.

ت. الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة
1. الطاقة املتجددة

ال�سم�سية  الطاقة  املتجددة،  بخا�سة  الطاقات  واإمكانيات كبرية من  الأردن مب�سادر  يتمتع   

وطاقة الرياح. فالأردن يقع �سمن نطاق احلزام ال�سم�سي حيث تبلغ �سدة ال�سعاع ال�سم�سي 

 9-7 اأماكن حمددة ما بني  5-7 ك.و.�ض/م²،  وكذلك تبلغ �سرعات الرياح يف  ال�ساطع عليه 

الأردن  يف  الكهرباء  لت�ليد  املتجددة  الطاقة  ل�ستغالل  واعدة  معطيات  وهي  مرت/ثانية،  

يف  الطاقة  لقطاع  ال�ساملة  الإ�سرتاتيجية  ت�سمنت  ذلك،   من  وانطالقًا  الطاقة(.  )وزارة 

الأردن،  والتي تهدف اإلى تن�ع م�سادر الطاقة وتقليل العتماد على ال�سترياد،  اأن ت�ساهم 

الطاقات املتجددة مبا ن�سبته 10% من خليط الطاقة الكلي يف عام 2020،  وه� ما ي�ازي %20 

من الكهرباء الكلية امل�لدة.

وقد �سهدت ال�سن�ات ال�سابقة من�ًا ملح�ظًا يف زيادة العتماد على الطاقة املتجددة من خالل 

اإجناز العديد من امل�ساريع،  بالإ�سافة اإلى ت�قيع عدد من اتفاقيات �سراء الطاقة التي متهد 

يف  ملح�ظًا  من�ًا  اململكة  �سهدت  كما  املتجددة.  الطاقة  جمال  يف  م�ستقبلية  م�ساريع  لإقامة 

ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية لتغطية ال�ستهالك اخلا�ض للمنازل ودور العبادة،  بالإ�سافة اإلى 

دخ�ل هذه الأنظمة على القطاع التجاري والفندقي وال�سناعي،  وذلك من خالل اأنظمة �سايف 

القيا�ض والعب�ر.

الطاقة  مب�ساهمة  قفزت  واإجرائية  ت�سريعية  قاعدة  بناء  يف  الطاقة  وزارة  جنحت  وقد 

املتجددة )�سم�ض ورياح( يف خليط الطاقة الكلي اإلى ح�ايل 732 م.و بنهاية عام 2017،  على 

اأن ت�سل اإلى نح� 2400 م.و عام 2021،  من اإجمايل ال�ستطاعة الت�ليدية للمملكة ومقدارها 

حاليًا 4600 م.و )بح�سب اأرقام �سركة الكهرباء ال�طنية(. 

هذا الأمر اأحدث حراكًا اقت�ساديًا جيدًا يف قطاع الإ�ستثمارات حمليًا،  حيث من املت�قع اأن 

ت�سل قيمة الإ�ستثمارات يف قطاع الطاقة املتجددة حتى عام 2021 ما يقارب 5 مليار دينار،  

حتّقق منها لغاية الآن ما يقارب 2.5 مليار دينار،  �ساهمت ب�سكل كبري يف خلق املئات من فر�ض 

العمل الدائمة،  اإلى جانب تن�سيط الأعمال امل�ساندة من القطاعات املختلفة،  واأحدثت حراكًا 

تنم�يًا يف املناطق املقامة عليها هذه امل�ساريع،  مثل حمافظتي معان والطفيلة،  والأزرق،  كما 
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اأهمية هذا القطاع وفر�ض الت��سع فيه،   اأحدثت تط�رًا كبريًا يف ال�عي الإ�سرتاتيجي جتاه 

وكمدخل  النظيفة،   للطاقة  كم�سدر  املتجددة  الطاقة  باأهمية  املجتمعي  ال�عي  جانب  اإلى 

ملعاجلة م�سكلة الطاقة يف الأردن. 

للتخ�س�ض  جديدة  اأب�اب  فتح  على  تركز  بداأت  الأردنية  اجلامعات  من  العديد  اأن  نغفل  ول 

يف جمالت الطاقة املتجددة كقطاعات اإ�سرتاتيجية مهمة لل�سباب. لقد اأ�سهم تعزيز م�سادر 

اململكة من الطاقة املحلية،  با�ستغالل طاقتي ال�سم�ض والرياح،  والتح�ل اإلى ا�ستخدام الغاز 

الطبيعي امل�ست�رد من خالل ميناء العقبة لت�ليد الكهرباء،  يف تراجع قيمة فات�رة الطاقة 

النفطية لعام 2017 اإلى ح�ايل 3.5 مليار دولر،  مقارنة مع 2.7 مليار دولر عام 2016،  وه� 

الأمر الذي �سّكل ط�ال ال�سن�ات املا�سية �سغطًا على م�ازنة الدولة. وُيت�قع اأن ت�سل م�ساهمة 

الطاقة املتجددة )�سم�ض ورياح( يف خليط الطاقة الكلي يف الأردن عام 2021 اإلى ما ن�سبته 

20% من اإجمايل الطاقة الكهربائية امل�لدة. وقد مرت م�ساريع الطاقة ال�سم�سية يف اململكة 

بثالث مراحل بداأت عام 2015 بــ 150 م.و،  وتت�ا�سل حاليًا حتى عام 2021 لت�سل اإلى 2400 

م.و،  وهي اأرقام تف�ق امل�ستهدف يف اخلطة ال�طنية للطاقة واخلطة الإ�سرتاتيجية ل�زارة 

الطاقة )بح�سب اأرقام وزارة الطاقة والرثوة املعدنية و�سركة الكهرباء ال�طنية(. 

احلرارية  ال�سم�سية  الطاقة  من  ال�ستثمار  من  يقرتب  مل  الأردن  اأن  اإلى  الإ�سارة  املهم  ومن 

املركزة بعد،  ك��سيلة لت�سريع حتقيق اأرقام جديدة يف الطاقة املتجددة،  وه� هدف ا�ستثماري 

12 �ساعة،  ورمبا ميكن ال�ستفادة من التجربة  يحقق هدفًا فنيًا اأي�سًا لتخزين الطاقة ملدة 

املغربية بهذا ال�ساأن. ومن ال�ا�سح اأن التكلفة العالية لهذا ال�ستثمار باملقارنة مع ال�ستثمار 

باخلاليا ال�سم�سية والرياح،  ه� ال�سبب يف عدم الت��سع لغاية الآن يف بناء حمطات للطاقة 

ال�سم�سية احلرارية املركزة.

الطاقة،  حيث  املتجددة ق�سة جناح حتققت من قبل احلك�مة/ وزارة  الطاقة  وُيعّد قطاع 

واأظهرت  اإقليميًا،   بالبنان  لها  ي�سار  م�ساريع  بناء  يف  اخلا�ض  القطاع  مع  بالتحالف  جنحت 

اأنه   2017 املتجددة  الطاقة  ح�ل  )اإنف�غرافيك(  م�سروع  �سمن  اأُعدت  التي  الإح�ساءات 

فاإن مرتبة الأردن  الفرد،   اأ�سا�ض ن�سيب  الكهرومائية فقط على  اإدراج الطاقة غري  »اإذا مت 

املركزين  يف  وت�ن�ض  املغرب  وياأتي  العربي،   العامل  يف  الأولى  وت�سبح  كبري،   ب�سكل  تتحرك 

الثاين والثالث على الرتتيب،  يليهما عدد من دول جمل�ض التعاون اخلليجي«. وتكفي الإ�سارة 

اإلى اأن اأن الأردن ميتلك اأكرب مزرعة رياح يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا؛ »رياح الطفيلة« 

التي ت�ّلد 117 م.و. 
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- م�ساريع ت�ليد الطاقة من النفايات

تعرث  بعد  بطيء  ب�سكل  ي�سري  النفايات  من  )الكهرباء(  الطاقة  ت�ليد  يف  ال�ستثمار  زال  ما 

دام ل�سن�ات،  وقد حدث خالل عام 2017 بع�ض التقدم بعد اإحالة هذا امللف ل�زارة الطاقة 

والرثوة املعدنية،  لتق�د اجله�د بالتن�سيق مع وزارة البلديات ووزارة البيئة،  من خالل عدد 

من امل�ساريع يجري العمل عليها يف عام 2018: 

ت�ليد  اإلى  امل�سروع  هذا  يهدف  الغباوي:  مكب  يف  النفايات  من  الكهرباء  ت�ليد  م�سروع   .1

طاقة كهربائية بقدرة 40 م.و من خالل احلرق املبا�سر للنفايات ال�سلبة لغايات معاجلة 

النفايات واإنتاج الطاقة الكهربائية على اأ�سا�ض »الت�سميم والبناء والت�سغيل ونقل امللكية« 

امل�سروع  ت��سعة  اإمكانية  مع  ي�ميًا  نفايات  طن   1500-1200 ح�ايل  بقدرة   )DBOT(

لت�سل قدرته اإلى 2500 طن ي�ميًا،  وامل�سروع الآن يف مرحلة املفاو�سات النهائية مع مط�ر 

امل�سروع.

م�سروع ت�ليد الكهرباء من النفايات يف مكب الإكيدر: يهدف هذا امل�سروع اإلى ت�ليد طاقة   .2

تكلفة  وتقدر  ال�سلبة.  للنفايات  املبا�سر  احلرق  خالل  من  م.و   30-24 بقدرة  كهربائية 

امل�سروع بـ 130 ملي�ن دينار،  وه� مم�ل من القطاع اخلا�ض باآلية )BOOT(،  وامل�سروع 

حاليًا يف مرحلة تقييم ودرا�سة طلبات الهتمام املقدمة من ال�سركات. 

يف  احلي�ي(  )الغاز  امليثان  غاز  ا�ستخدام  طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  م�سروع   .3

منطقة الغباوي بتكلفة 12.78 ملي�ن دينار،  وبقدرة ت�ليدية 5 م.و تنفذه اأمانة عمان 

الكربى،  وه� ممّ�ل بقر�ض من البنك الأوروبي. ويتك�ن امل�سروع من ثالث خاليا لت�ليد 

امليثان على ثالث مراحل،  حيث تت�سمن املرحلة الأولى اإن�ساء اخللية الثانية،  واملرحلة 

الثانية اإن�ساء اخلاليا الأولى والثالثة،  وانتهت كل منهما. اأما املرحلة الثالثة،  فتت�سمن 

تركيب امل�لدات وت�سغيلها،  وحتتاج 15-18 �سهرًا من بداية عام 2018.
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اجلدول رقم )1(: م�ساريع الطاقة املتجددة املنفذة والتي قيد التنفيذ واملتعاقد عليها

1 - م�ساريع الطاقة املتجددة خالل الفرتة 2017-2015

ا�سم امل�سروعن�ع امل�سروع
ال�ستطاعة 

الت�ليدية
)م.و(

الت�سغيل 
التجاري

م�ساريع طاقة الرياح
اأيل�ل 1172015م�سروع رياح الأردن/ الطفيلة

80م�سروع رياح جامعة احل�سني/ معان
الن�سف الأول 

2016

م�ساريع الطاقة 
ال�سم�سية

املرحلة الأولى للعرو�ض املبا�سرة )12 
م�سروعًا(

200
الربع الثالث 

2016

املرحلة الثانية للعرو�ض املبا�سرة )4 
م�ساريع(:

- م�ساريع املفرق التنم�ية/ 3 م�ساريع )150 
م.و(.

- م�سروع ال�سفاوي )50 م.و(.

200
الربع الرابع 

2018

103م�سروع ت�ليد الطاقة الكهربائية/ الق�يرة 
الربع الأول 

2018

ال�سناعات الكربى

�سركة اإ�سمنت 
17الر�سادية

الربع الثالث 
2017

�سركة الب�تا�ض 
33العربية

الربع الأول 
2018

اأنظمة الطاقة 
ال�سم�سية ال�سغرية

 )اأقّل من 5 م.و(

م�ساريع �سايف 
--154القيا�ض

--49م�ساريع العب�ر
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2 - م�ساريع الطاقة املتجددة امل�ستقبلية املخطط تنفيذها 2021-2019

ا�سم امل�سروعن�ع امل�سروع
ال�ستطاعة 

الت�ليدية
)م.و(

الت�سغيل 
التجاري

م�ساريع طاقة 
الرياح

م�ساريع املرحلة الأولى )6 م�ساريع(:
- م�سروع رياح الراجف )82 م.و(.
- م�سروع رياح ال�س�بك )45 م.و(.
- م�سروع رياح الفجيج )89 م.و(.

- م�سروع ما�ض )100 م.و(.
- م�سروع رياح دايهان )51 م.و(.
- م�سروع رياح العاب�ر )51 م.و(.

418
2020-2019

2020-1002021م�ساريع املرحلة الثالثة 

م�ساريع 
الطاقة 

ال�سم�سية

200م�سروع بين�نة / �سركة م�سدر
منت�سف عام 

2019

200م�ساريع املرحلة الثالثة )اأربعة م�ساريع( 
نهاية عام 

2020

50م�سروع الري�سة ال�سم�سي 
منت�سف عام 

2019
402019م�سروع �سرق عمان ال�سم�سي

30م�سروع القطرانة

50م�سروع فالدليفيا
منت�سف عام 

2020
40م�ساريع اجلامعات

393م�ساريع العب�ر/ �سبكة النقل

اأنظمة الطاقة ال�سم�سية 
ال�سغرية

 )اأقّل من 5 م.و(

--116م�ساريع �سايف القيا�ض

--128م�ساريع العب�ر

 امل�سدر: التقرير ال�سن�ي ل�سركة الكهرباء ال�طنية،  2017.

2. تر�سيد الطاقة

اأثبتت الدرا�سات اأن تر�سيد الطاقة وحت�سني كفاءة ا�ستخدامها،  ُتعّد احلل الأمثل والأ�سهل 

اأنظمة  يف  ال�ستثمار  حجم  وتخفي�ض  الكهرباء،   ا�ستهالك  ت�فري  بهدف  تاأثريًا  والأ�سرع 

الطاقة املتجددة،  كما ُتخف�ض ب�سكل كبري من كمية انبعاث الغازات الدفيئة واملل�ثة للبيئة،  

بالإ�سافة اإلى خلق العديد من فر�ض العمل. 
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وكفاءة  لرت�سيد  ال�طنية  اخلطة   2017 عام  نهاية  مع  احلك�مة  اأقرت  مهمة،   بادرة  ويف 

الطاقة،  والتي طّ�رها �سندوق الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة. وحددت اخلطة هدفًا لعام 

2020 يق�سي بتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 20% عن �سنة الأ�سا�ض لعام 2007 )اخلطة 

ال�طنية لرت�سيد الطاقة(،  وه� هدف قابل للتحقيق وُنّفذت الربامج والأن�سطة التي حتقق 

هذا الهدف من خالل برامج ال�سندوق الذي اأ�سبح املظلة الرئي�سية املعنية باأن�سطة تر�سيد 

ا�ستخدام الطاقة وكفاءتها حتت مظلة وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.

ت�ستهدف اخلطة ال�طنية الثانية لكفاءة الطاقة تخفي�ض ما يعادل 2000 جيجاواط �شاعة 

-2006 الفرتة  خالل  ال�ستهالك  مت��سط  اإلى  بالرج�ع  وذلك    ،2020-2017 الفرتة  خالل 

2010 ك�سنة اأ�سا�ض،  والتي تبلغ 11,291جيجاواط �شاعة بن�شبة تخفي�س ت�شل اإلى %17.6. 

كما �سُيخّف�ض انبعاث غازات الدفيئة )GHG( من غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن املكافئ بحل�ل 

296 كيل� طن. و�سي�ساهم هذا يف حتقيق امل�ؤ�سرات امل�ستهدفة لاللتزامات  2020 مبقدار  عام 

املرتتبة على اململكة الأردنية الها�سمية اجتاه ظاهرة التغري املناخي والتفاقيات الدولية 

بهذا اخل�س��ض.

اإجراء   26 خالل  من   2020-2017 للفرتة  الطاقة  لكفاءة  ال�طنية  اخلطة  تنفيذ  و�سيتم 

ال�س�ارع،   اإنارة  املياه،   �سخ  ال�سناعي،   واخلدماتي،   التجاري  املنزيل،   القطاعات:  تغطي 

اأ�سفنا ما  اإلى ثمانية اإجراءات تتقاطع بني هذه القطاعات. واإذا  وقطاع النقل،  بالإ�سافة 

361 جيجاواط  اأي  مت حتقيقه يف اخلطة ال�طنية الأولى من تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة،  

�ساعة،  �سيتم ال��س�ل اإلى امل�ؤ�سر امل�ستهدف يف تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 20% يف عام 

2020. وتبلغ التكلفة ال�ستثمارية املطل�بة لتنفيذ الإجراءات يف القطاعات كافة ما يقارب 

696 ملي�ن دينار

اأن�سطة اخلطة،  ل�حظ غياب خطط وبرامج تنفيذية لقطاع النقل،   ومن خالل ا�ستعرا�ض 

ولهذا  للتل�ث.  وامل�سببة  للطاقة  امل�ستهلكة  القطاعات  اأهم  من  واحدًا  يعترب  الذي  ال�قت  يف 

الربامج  هذه  ت�س�يق  ليتم  كربى،   �سرورة  النقل  لقطاع  بالطاقة  خا�ض  ملحق  تط�ير  فاإن 

وا�ستقطاب الدعم الدويل لتنفيذها،  وو�سعها على اأجندة الدولة،  كخطط وبرامج لتخفي�ض 

ن�سبة التل�ث وانبعاثات الكرب�ن،  ولتحقيق التزامات الأردن الدولية �سمن اتفاقية باري�ض 

احلك�مة  اأن  يذكر   .%14 بــن�سبة  النبعاثات  تخفي�ض  ت�ستهدف  والتي  املناخية  للتغريات 

اأ�سدرت تعليمات ترخي�ض اأن�سطة �سحن املركبات الكهربائية،  والتي �سدرت بال�ستناد للفقرة 

ال�سيارات  اإعفاء  مت  وقد   .2002 ل�سنة   )64( رقم  امل�ؤقت  العام  الكهرباء  قان�ن  من  )9/اأ( 

الكهربائية بالكامل من ر�س�م الت�سجيل امل�ستحقة،  وهي خط�ة بالجتاه ال�سحيح. ولكن يف 

املقابل،  مت زيادة ال�سريبة اجلمركية على ال�سيارات الهيربد يف �سهر كان�ن الأول 2017 لت�سل 
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اإلى 50%،  الأمر الذي اأّثر ب�سكل كبري على حركة ال�سراء لهذه الفئة من ال�سيارات. اإّل ان 

احلك�مة عادت يف �سهر مت�ز 2018 وبناء على قرار من جمل�ض ال�زراء تخفي�ض ال�سريبة على 

�سيارات الهايربد اإلى ن�سب ترتاوح ما بني 30 و55% بح�سب �سعة املحرك.

و�سيتم تنفيذ اخلطة ال�طنية لرت�سيد الطاقة على امل�ست�ى ال�طني ال�سامل،  حيث �سيق�م 

تن�سيق  خالل  من  التنفيذ  عملية  مبتابعة  الطاقة،   وتر�سيد  املتجددة  الطاقة  �سندوق 

الأن�سطة كافة،  واإعداد تقارير دورية عن تقدم �سري عملها. 

3 - التم�يل وح�افز ال�ستثمار لقطاع الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة

ب�سكل عام،  مل تظهر اأي عقبات اأمام مت�يل م�ساريع الطاقة املتجددة يف الأردن خالل الفرتة 

البن�ك  خالل  من  داخلي  مت�يل  فهنالك  الكربى،   ال�ستثمارية  امل�ساريع  وخا�سة  املا�سية،  

الطاقة  مل�ساريع  لالإقرا�ض  اأم�اًل  وفر  الذي  املركزي  البنك  من  خا�ض  وبدعم  التجارية 

 EBRD، الدولية )مثل  والبن�ك  التم�يلية  امل�ؤ�س�سات  املتجددة بفائدة خمف�سة،  وكذلك 

الطاقة  �سندوق  برامج  خالل  من  احلك�مة  دعم  اإلى  اإ�سافة    ،)KFW، AFD، AFC
املتجددة وتر�سيد الطاقة )JREEEF( للم�ساريع ال�سغرية وبالتعاون مع البن�ك التجارية 

اأي�سًا لدعم اأ�سعار الفائدة وجزء من تكاليف الأنظمة،  وه� الأمر الذي �ساهم ب�سكل كبري يف 

حتقيق التقدم الذي ح�سل خالل ال�سن�ات الثالث الأخرية.

املتجددة  الطاقة  اأنظمة  ومدخالت  عنا�سر  احلك�مة  اأعفت  فقد  ال�ستثمار،   على  وكحافز 

كافة من ال�سريبة واجلمارك،  ما خّف�ض من تكاليف تنفيذ هذه امل�ساريع ب�سكل كبري،  و�سّجع 

ولي�ض  للت�سدير  الهادفة  ال�سناعات  لدعم  حك�مي  ت�جه  هنالك  كذلك  عليها.  الإقبال  من 

املتجددة،   الطاقة  اأنظمة  لرتكيب  الالزمة  امل�افقات  ملنحها  املحلية،   ال�س�ق  يف  لال�ستهالك 

بهدف تخفي�ض نفقاتها الت�سغيلية وزيادة قدرتها التناف�سية.

)JREEEF( 4 - �سندوق الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة

عام  خالل  املتجددة  والطاقة  الطاقة  لرت�سيد  العمل  يف  فارقة  عالمة  ال�سندوق  هذا  �سّكل 

القطاعات  �سملت  وامل�ساريع  الربامج  �ساملة ومتكاملة من  ا�ستطاع تنفيذ حزمة  2017،  فقد 

ال�ستثمارية  امل�ساريع  اإجناز  يف  اخلا�ض  والقطاع  الطاقة  وزارة  جنحت  بينما  اإذ  املختلفة. 

يتعلق  ما  يف  الآخر  اجلانب  تغطية  يف  جنح  ال�سندوق  فاإن    ،)Mega Projects( الكربى 

تكامليًا يف  �سّكل جهدًا  ما  املختلفة،   للقطاعات   )Small Scale( بامل�ساريع �سغرية احلجم

امل�سهد العام للطاقة،  لي�سمل هذه املرة اإجراءات تر�سيد الطاقة وكفاءة ا�ستخداماتها،  اإلى 
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الطاقة  من  الت�ليد  اأنظمة  وحتديدًا  املتجددة،   للطاقة  احلجم  ال�سغرية  التدخالت  جانب 

ال�سم�سية على اأ�سطح املباين. فجاءت برامج وم�ساريع ال�سندوق لتغطي القطاعات املختلفة،  

ولت�سمل:

1. تنفيذ مبادرة امللك عبداهلل الثاين لتدفئة املدار�ض لـ»تهيئة بيئة مالئمة للتعليم«؛ حيث 

مت العمل على 128 مدر�سة �سمن املناطق الأكرث برودة،  اإلى جانب مناطق الأغ�ار لتنفيذ 

اأعمال حفظ وتر�سيد الطاقة،  تدفئة/تربيد،  والطاقة املتجددة.

يف  للم�اطنني   %50 بدعم  �سم�سي  �سخان  األف   14 تركيب  مت  حيث  املنزيل:  القطاع   .2

2017،  وبدعم من برنامج الطاقة املتجددة وتر�سيد  حمافظات اململكة كافة خالل عام 

ا�ستهالك الطاقة املم�ل من الحتاد الأوروبي،  وتركيب 1600 نظام ت�ليد كهرباء �سم�سي 

�سركات  مع  بال�سراكة  م�ستمر  م�سروع  �سمن   )LED( م�سباح  األف   150 وت�زيع  للمنازل،  

ت�زيع الكهرباء.

3. تركيب 230 نظامًا �سم�سيًا لت�ليد الكهرباء لدور العبادة يف حمافظات اململكة.

4. الت�قيع مع 60 م�سنعًا لتنفيذ اأعمال تر�سيد الطاقة والطاقة املتجددة.

وحتّقق  ا�ستخدامها،   وكفاءة  الطاقة  تر�سيد  اأعمال  لتنفيذ  البرتا  فنادق  مرحلة  اإجناز   .5

ن�سبة وفر يف ا�ستهالك الطاقة ت�سل اإلى 60% يف بع�ض الفنادق. 

اململكة  مناطق  يف  اجل�فية  احلرارية  للطاقة  �ساملة  درا�سة  تنفيذ  على  بالعمل  البدء   .6

درا�سات م�سحية يف مناطق  ُتنّفذ  املهم. وحاليًا  امل�سدر  لغاية ال�ستثمار يف هذا  املختلفة 

اململكة املختلفة،  بهدف ت�سميم م�ساريع بناء عليها.

7. اإجناز 50 درا�سة تدقيق للطاقة مل�ؤ�س�سات حك�مية خمتلفة وامل�ساعدة يف تنفيذها.

والطاقة  الطاقة  تر�سيد  ق�سايا  ح�ل  �ساملة  ت�ع�ية  واإعالنية  اإعالمية  حملة  تنفيذ   .8

كافة  ال��سائل  خالل  من  اململكة،   حمافظات  ال�سندوق  برامج  �سم�ل  وح�ل  املتجددة،  

امل�ساهدة واملقروءة وامل�سم�عة.

وتتمثل اآليات العمل والتم�يل التي مت اتباعها لإجناح جهد وطني بهذا احلجم،  مبا يلي:

ال�سندوق،   برامج  تنفيذ  يف  املحافظات  يف  والتط�عي  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  اإ�سراك   .1

حيث ُوّقعت اتفاقيات مع 190 جمعية حملية ومظالت قطاعية و�سركات ت�زيع الكهرباء 

وال�قت على  واملال  ولت�فري اجلهد  للم�اطنني،   ال�سندوق  لتقدمي خدمات  املحافظات  يف 

امل�اطن،  وخلدمتهم بطريقة منظمة و�سريعة يف مناطق ت�اجدهم. 
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برامج التم�يل املايل التي ط�رها ال�سندوق بدعم من البنك املركزي وبالتعاون مع البن�ك   .2

التجارية وال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض،  لت�فري التم�يل الالزم مل�ساريع امل�ؤ�س�سات 

وامل�سانع،  بحيث يتحّمل ال�سندوق تكاليف فائدة القر�ض من البنك،  مبا فيها تكلفة �سمان 

القر�س  اأق�شاط  امل�شتفيدة  املن�شاأة  وتدفع  القرو�س،   ل�شمان  الأردنية  لل�شركة  القر�س 

بن�سبة ال�فر املتحقق بعد تنفيذ امل�سروع. 

حجم  وطّ�ر  ال�س�ق،   يف  م�ؤثرًا  حراكُا  ال�سندوق  م�ساريع  يف  ال�ستثمار  اآلية  اأحدثت  وقد 

تر�سيد  و�سائل  على  الطلب  يف  تط�ر  اإلى  قادت  ت�عية  واأحدث  ملح�ظ،   ب�سكل  ال�ستثمار 

عمل  فر�سة   100 عن  يزيد  ما  واأحدث  وامل�ؤ�س�سات،   الأفراد  من  املتجددة  والطاقة  الطاقة 

دائمة لدى ال�سركات املنفذة مل�ساريع ال�سندوق. 

ث- الطاقة الن�وية
الأردين  الن�وي  الربنامج  بتنفيذ  وبداأت    ،2008 عام  يف  الذرية  الطاقة  هيئة  تاأ�سي�ض  مت 

لتحقيق الأهداف واملهام املناطة بها من خالل املحاور الرئي�سية التالية:

1. ا�ستغالل وا�ستثمار اخلامات الن�وية الطبيعية يف الأردن وعلى راأ�سها الي�راني�م.

2. اإن�ساء حمطات الطاقة الن�وية لت�ليد الكهرباء.

3. تنمية امل�ارد الب�سرية الأردنية الالزمة لتنفيذ الربنامج الن�وي الأردين.

داخل  املناطق  من  عدد  حتديد  مت  فقد  الأردن،   يف  الن�وية  اخلامات  ا�ستغالل  جمال  ففي 

اململكة ي�جد فيها خام الي�راني�م الطبيعي،  بالإ�سافة اإلى اإمكانية ا�ستخال�سه من حام�ض 

الف�سف�ريك الناجت من الف��سفات الأردين الذي ي�سكل الأ�سا�ض يف دورة ال�ق�د الن�وي لت�سغيل 

الطاقة  مل�سادر  الأردنية  ال�سركة  تاأ�سي�ض  مت  وعليه  الن�وية،   الطاقة  وحمطات  املفاعالت 

لتك�ن م�س�ؤولة عن اأعمال التنقيب وا�ستك�ساف الي�راني�م وامل�اد الن�وية الطبيعية الأخرى 

واحلك�مة  والعاملية  املحلية  ال�سركات  بني  ال��سيط  بدور  كذلك  ال�سركة  وتق�م  الأردن،   يف 

الأردنية يف هذه الأعمال. 

خربة  لها  حمايدة  عاملية  �سركات  مع  بالتعاون  الهيئة  اأعدتها  التي  الدرا�سات  نتائج  وت�سري 

ط�يلة يف م�ساريع تعدين الي�راني�م اإلى ت�فر 40 األف طن من الي�راني�م كحد اأدنى يف الطبقة 

ال�سطحية فقط يف منطقة و�سط اململكة،  وتتم حاليًا درا�سة مناطق واعدة يف م�اقع خمتلفة 

يف اململكة،  حيث يت�فر احتياطي واعد من الي�راني�م بكميات جتارية يف هذه املناطق،  ما 

�سي�ساهم يف تلبية احتياجات املحطات الن�وية الأردنية من ال�ق�د م�ستقباًل،  وت�سدير هذه 

الرثوة ال�طنية. 
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الطاقة  حمطة  م�سروع  فاإن    ،2025-2015 الطاقة  قطاع  اإ�سرتاتيجية  يف  ورد  ما  وبح�سب 

الن�وية الأردين ي�ستمل على بناء مفاعلني ن�ويني من اجليل الثالث املتط�ر لإنتاج الكهرباء 

وبا�ستطاعة 1000 م.و لكل مفاعل،  و�سيدخل يف اخلدمة خالل عامي 2024 و2025. اإل اأنه 

الرو�سي،  وبناًء  الأردين واجلانب  امل�سروع بني اجلانب  اتفاقية تط�ير  اإنهاء  قد مت م�ؤخرًا 

على م�ستجدات قطاع الطاقة والت��سع مب�سادر الطاقة املحلية،  وخا�سة املتجددة،  مت اإعطاء 

ن�وية كربى  النظر يف بناء حمطة  ال�سغرية وتاأجيل  الن�وية  للمفاعالت  للت�جه  الأول�ية 

اإلى العقد القادم بح�سب ت�سريحات رئي�ض الهيئة. وقد وّقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية 

لإجراء   )CNNC( ال�سينية  ال�طنية  الن�وية  امل�ؤ�س�سة  مع  التفاهم  مذكرات  من  عددًا 

درا�سات جدوى اقت�سادية للتكن�ل�جيا ال�سينية،  ومن ثم درا�سة اإمكانية الت�جه اإلى نظام 

الإن�ساء-التملك-الت�سغيل-نقل امللكية.

عمليًا: ما زال امل�سروع الن�وي ال�سلمي الأردين ي�ستح�ذ على اهتمام وا�سع النطاق من ممثلي 

تباين  فهناك  املحلي،   واملجتمع  املدين  املجتمع  وم�ؤ�س�سات  والأكادميية  الر�سمية  القطاعات 

لق�سر عمره  اإن�ساوؤه يف م�قع �سحراوي حماذي  املن�ي  الن�وي«  »املفاعل  لالآراء ح�ل  وا�سح 

الأثري. اجلدل القائم ل ي�ستند اإلى اأ�سا�ض علمي وا�سح،  ول على اأرقام ودرا�سات حقيقية،  

والإعالم مل ينجح يف اأن يك�ن طرفًا حمايدًا،  اأو اأن يق�م بدور الباحث الذي يقدم احلقيقة. 

بح�سب املعار�سني؛ فاإن هيئة الطاقة الن�وية مل ُتِتح الطالع على درا�سات اجلدوى للم�سروع 

الن�وي  الربنامج  ح�ل  وا�سحة  ودرا�سات  واأرقامًا  مب�سطة  معل�مات  تقدم  مل  كما  الن�وي،  

وتكاليفه وطبيعة عمله،  ومل تتمكن من اإي�سال ر�سالة ُت�سعر امل�اطنني اأن هذه التكن�ل�جيا 

اآمنة،  قيا�سًا بح�ادث عاملية وقعت ملفاعالت يف اليابان ورو�سيا،  كما مل تقدم �سرحًا مقنعًا 

لآليات التم�يل لهذا امل�سروع الذي ت�سل تكلفته ملا يقارب 12 مليار دينار بح�سب التقديرات 

دينار،   مليار  الن�سف  يقارب  عجز  من  تتخل�ض  لكي  �سن�يًا  م�ازنته  تعاين  بلد  يف  الأولية،  

ومثقلة بدي�ن تبلغ 30 مليار دينار.

الهيئة يف �سرح م�قفها وتقدمي  اأحد من املتخ�س�سني الأردنيني مل�ساعدة  ويف حني مل يتقدم 

م�سروعها،  وا�سل املعار�س�ن رفع ال�س�ت معار�سة للم�سروع بناًء على معل�ماتهم الأولية وغري 

وانطباعات عامة  بها من خالل مراجعة ح�ادث  القناعة  والتي مّتت  للغالبية،   املتخ�س�سة 

ح�ل ح�ادث عاملية مل ت�ستطع دول متقدمة مثل اليابان ال�سيطرة عليها والتعامل معها،  وعدم 

باليابان على  مقارنة  للمفاعالت  مع احل�ادث يف حال ح�س�لها  التعامل  بالقدرة على  الثقة 

�سبيل املثال. ولعل الظروف ال�سيا�سية داخل الأردن وخارجه مل ت�ساعد الهيئة على خ��ض 

هذه املعركة �شمن �شروط عادلة،  فكانت اأزمة ما �شمي »الربيع العربي« يف اأوجها حينما بداأت 

الهيئة ت�س�يق امل�سروع عمليًا. كما غرقت املنطقة بالأزمات واحلروب بحيث ح��سر الأردن 
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املالية ت�ستد،  وتزامن ذلك مع  اأزمتها  بحزام ملتهب واأزمة لجئني،  خنق اقت�سادها وجعل 

ت�ساوؤل امل�ساعدات الدولية لالأردن.

وعليه،  تبقى الأ�سئلة املطروحة مثار جدل،  وحتتاج حل�ار هادئ،  ومبني على اأ�س�ض علمية 

درا�سات  وهل  الأردين؟  الن�وي  املفاعل  م�سروع  تفا�سيل  ما  مثل،   �سعب�ية:  ولي�ض  عملية 

الن�وية  الطاقة  وهل  لالإقناع؟  ك��سيلة  وللعر�ض  للمخت�سني  متاحة  القت�سادية  اجلدوى 

هي اخليار الإ�سرتاتيجي الأمثل لالأردن؟ وماذا ب�ساأن تكاليف اإن�ساء املحطة الن�وية وت�فر 

اإن�ساء  �سالحية  مدى  وما  والقان�نية؟  واملجتمعية  البيئية  امل�سروع  اأبعاد  وما  املياه؟  م�سادر 

املفاعالت الن�وية خا�سة بعد احل�ادث ال�سابقة عامليًا؟ وما مدى اإمكانية ال�ستثمار يف م�سادر 

الطاقة املتجددة لت�فري الطاقة الآمنة البديلة التي يحتاجها الأردن؟

ثالثاً: إشكالية الطاقة املتجددة

لقد فر�ست القفزات الكبرية التي حققها الأردن يف جمال الطاقة املتجددة يف ال�سن�ات الثالث 

الأخرية،  ق�سية جديدة على طاولة البحث،  تط�رت اإلى م�سكلة فنية حقيقية،  تتبنى �سركة 

الكهرباء ال�طنية التحذير منها،  وتتعلق ب�سقني رئي�سيني:

الأول: اأن ال�سبكة الناقلة ا�ست�عبت طاقتها الق�س�ى،  حتى مبا فيها ال�سعة التي �ستت�فر من 

خالل املمر الأخ�سر قيد الإن�ساء. 

الثاين: اأن ال�سركة اأ�سبحت مهددة بتجاوز اخلط الأحمر املقّيدة به من خالل �سندوق النقد 

الدويل،  وه� عدم اخل�سارة من مبيعات الكهرباء،  واأن حتقق ال�سركة نقطة التعادل يف هذا 

الأمر. مبعنى اآخر،  اأن ال�سركة �س�ف تخ�سر اإذا اإ�ستمر التقدم امل�سطرد على م�ساريع الطاقة 

املتجددة،  بحكم اأنها الآن متعاقدة ل�سراء كامل طاقة الت�ليد من الكهرباء من امل�ساريع التي 

ُنّفذت،  اأو هي قيد التنفيذ،  واملتعاقد عليها حتى عام 2021،  وتبلغ كمياتها بح�سب ال�سركة ما 

يقارب 2700 م.و،  الأمر الذي يجعل من خروج م�ستهلكني كبار جدد اأي�سًا من القائمة خ�سارة 

م�ؤكدة باملقدار نف�سه،  ويف ال�قت نف�سه،  فهي ملتزمة ب�سراء الطاقة الكهربائية امل�لدة من 

حمطات الت�ليد التقليدية،  والتي تقدر بح�ايل 4500 م.و بحل�ل عام 2020. 

ت��سح الأرقام اأن الق�سية لها �سق فني،  و�سق اآخر مايل-تنظيمي: فلمن �ستبيع ال�سركة كميات 

الطاقة املتجّددة التي مت التعاقد عليها؟ واأين �ستذهب بالفائ�ض من الطاقة املتعاقد عليها،  

اأن  على  يق�م  اأ�سا�سها  حقيقية،   ق�سية  هذه   .2021 عام  يف  م.و   2000 بح�ايل  تقدر  والتي 
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�سركة الكهرباء ال�طنية هي الأ�سا�ض واملعيار احلايل الذي �سيتم بناًء على م�ؤ�سراته )الربح 

ال�حيدة  ك�نها  الأردن،   يف  املتجددة  الطاقة  مل�ستقبل  التخطيط  وال�ستطاعة(  واخل�سارة 

ل�سراء  بالتعاقد  ر�سميًا  ومكلفة  و�سيانته،   وت�سغيله  النقل  نظام  بناء  عملية  اإليها  امل�كل 

كميات الكهرباء امل�ّلدة من امل�سادر املختلفة،  التقليدي منها وغري التقليدي،  اإلى جانب العبء 

الأكرب،  وه� تزويد حمطات ت�ليد الكهرباء بال�ق�د )النفط والغاز(. 

هنالك اأي�سًا ق�سية ل بد من احلديث عنها،  وهي مدى كفاءة اإنتاج الكهرباء يف حمطات الت�ليد. 

الكفاءة الكلية جلميع حمطات الت�ليد يف الأردن بح�سب التقرير ال�سن�ي )2017( ل�سركة 

ت�ليد  باإمكانها  حاليًا  عامليًا  املت�فرة  التكن�ل�جيا  اأن  حني  يف    ،%42 ه�  ال�طنية  الكهرباء 

الكهرباء من الغاز بكفاءة اأعلى من 60%. هذا يعني اأن بالإمكان اإنتاج 50% كهرباء اإ�سافية 

ت�ستخدم  حمطات  تبديل  اإ�سرتاتيجية  اعتماد  مت  حال  يف  نف�سها  ال�ق�د  كمية  با�ستخدام 

التكن�ل�جيا اجلديدة مبحطات الت�ليد القدمية. اإن الكفاءة املتدنية لت�ليد الكهرباء �سبب 

�سركة  خ�سائر  اأ�سباب  من  �سبب  اأي�سًا  وهي  الكهرباء،   قطاع  يف  التعرفة  اأ�سعار  لرتفاع  مهم 

اإنتاج الكهرباء،   الكهرباء ال�طنية،  بالإ�سافة اإلى اأنه ل ي�جد اأي معايري اإجبارية لكفاءة 

ب�سبب خلل  الت�ليد،   املفق�دة من خالل عملية  م�ساريع ل�ستخدام احلرارة  اأو  تعليمات  ول 

با�ستخدام  الت�ليد  ا�ستخدام احلرارة ورفع كفاءة  الت�سريعات وعدم م�اكبة تكن�ل�جيا  يف 

منتجات الت�ليد )الكهرباء واحلرارة(. اإّن الفاقد بالت�ليد عبارة عن خ�سائر تتكبدها �سركة 

الكهرباء ب�سبب عدم قدرتها على �سراء احلرارة امل�لدة وت�زيعها على امل�ستهلكني الكبار الذين 

لديهم متطلبات حرارية كبرية. 

 156 كان    ،2014 عام  �شاعة  واط  الكيلو  اإنتاج  فكلفة  الكهرباء؛  اإنتاج  تكلفة  اأي�شًا  وهناك 

فل�شًا/ كيلو واط �شاعة. وبا�شرت التكلفة بالنخفا�س بعد املبا�شرة با�شتخدام الغاز الطبيعي،  

حيث بلغت تكلفة اإنتاج الكيلو واط �شاعة عام 2016 ما قيمته 77.6 فل�س/ كيلو واط �شاعة. 

ال�سم�سية  الطاقة  من  الكهرباء  ت�ليد  م�ساريع  من  الكهرباء  �سراء  �سعر  معدل  اأن  حني  يف 

للمرحلة الثانية ه� 49 فل�شًا/ كيلو واط �شاعة بعقود طويلة الأمد ملدة 20 �سنة. ويك�ن �سعر 

تكلفة اإنتاح الكهرباء من م�ساريع امل�ستهلكني با�ستخدام نظام �سايف القيا�ض لت�ليد الكهرباء 

عمر  ط�ال  الكهرباء  ت�ليد  ثمن  يدفع  امل�ستهلك  اأن  حيث  �سفر،   ه�  ال�سم�سية  الطاقة  من 

امل�سروع املت�قع 25 �سنة. وهذا يعني اأنه يف حالة حتفيز قطاع امل�ستهلكني من جميع القطاعات 

مل�ساعدتهم لرتكيب اأنظمة الطاقة املتجددة با�ستخدام �سايف العب�ر مع تخزين،  فاإن تكلفة 

ا�سترياد ال�ق�د �ستقل،  واأمن الطاقة �سيزيد،  وت�سغيل امل�ارد الب�سرية بهذا القطاع �سيزيد 

اأي�سًا،  ون�سبة انبعاثات الكرب�ن �ستقل. وبذلك ميكن تعديل خليط الطاقة لتحقيق الن�سب 

املت�قعة للطاقة املتجددة.
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وميثل امل�سرتك�ن الكبار؛ م�ساألة جدلية اأخرى،  ظاهرها غري عادل،  لكنها اإ�سرتاتيجية ت�سعري 

الكهرباء  �سركة  ومل�ساعدة  الإجبارية،   املجتمعية  للم�س�ؤولية  ك��سيلة  احلك�مة  و�سعتها 

ال�طنية على حتمل اأعباء الدعم املقدم مل�سرتكي ال�سرائح الثالث الأولى،  ويف حني اأن معظم 

على  تعمل  والتي  اخلا�سة،   وامل�ست�سفيات  جن�م«   5« وفنادق  البن�ك  من  هي  امل�ؤ�س�سات  هذه 

تقليل نفقات اأعمالها،  ولذا �ستفكر الي�م اأو غدًا بالذهاب خليار الطاقة املتجددة. فما املخرج 

لكال الطرفني؟

اإّن احلل املقرَتح يكمن يف اأمرين:

من  عليها  بالتعاقد  قامت  التي  املتجددة  الطاقة  ببيع  ال�طنية  الكهرباء  �سركة  قيام   .1

اجل�لة الأولى اإلى هذه امل�ؤ�س�سات )امل�سرتكني الكبار( ب�سعر عادل،  �سيك�ن خيارًا مرحبًا به 

للم�ؤ�س�سات والقطاعات املعنية،  ويف ال�قت نف�سه �سيخفف من عبء الطاقة املتعاقد عليها 

من قبل ال�سركة،  وهذا خمرج لبقاء هذه ال�سريحة من امل�سرتكني �سمن النظام الكهربائي 

كم�ستهلكني. وبذلك يك�ن جزء من امل�سكلة قد متت ال�سيطرة عليه. ومت اختبار هذا احلل 

مع مركز احل�سني لل�سرطان،  مع اأهمية اإدراك البعد الإن�ساين للقرار بهذا ال�ساأن.

والبيع  التكاليف  معادلة  معها  ت�سمن  الكهربائية،   للتعرفة  �ساملة  هيكلة  باإعادة  القيام   .2

ل�سركة الكهرباء ال�طنية.

ت�سري البيانات املالية ل�سركة الكهرباء ال�طنية لعام 2016،  اإلى حتقيقها ربحًا للمرة الأولى 

منذ الأزمة املالية مبقدار 117 ملي�ن دينار،  وهذا اأمر عائد ل�ستخدام الغاز لتزويد حمطات 

الت�ليد خالل عام 2016. لكن حجم التفاوؤل الذي حتقق بهذا ال��سع املايل اجلديد لل�سركة 

وحجم  لل�سبكة،   ال�ستيعاب  حمدودية  م�ساكل  ال�سطح  على  طغت  حتى  ط�ياًل،   ي�ستمر  مل 

الكبار  امل�ستهلكني  اإلى اخل�ف من خروج  اإ�سافة  امل�ساريع الكربى،   املتعاقد عليها من  الطاقة 

من القائمة. هذا الأمر دفع ال�سركة اإلى الرتيث يف منح امل�افقة على امل�ساريع اجلديدة قيد 

2017،  وذلك لدرا�سة  النظر للم�ؤ�س�سات وال�سركات الكربى،  العام منها واخلا�ض خالل عام 

ال��سع القائم وحماولة اإيجاد ت�ليفة منا�سبة لل��سع القائم،  وه� الأمر الذي اأثار حفيظة 

بدور  تق�م  اأن  حتاول  املعدنية،   والرثوة  الطاقة  وزارة  القطاع.  لأم�ر  واملراقبني  املنتفعني 

املاي�سرتو للخروج من الأزمة من خالل الرتكيز اأوًل على الذهاب باإجتاه اآفاق جديدة للحل،  

وتتمثل هذه الجتاهات مبا يلي:

يحل  اأمر  وه�  التخزين،   نظام  على  تعتمد  التي  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  على  الرتكيز   .1

ال�زارة  طرحت  وقد  لها،   احلاجة  وقت  الكهرباء  وي�فر  ال�سبكة،   على  الفنية  امل�سكلة 
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بطلبات  �سركة   22 تقدمت  حيث    ،2017 عام  نهاية  مع  املهتمة  لل�سركات  عطاء  بالفعل 

اهتمام.

ثم  العراق،   ال�سع�دية،   مثل:  املجاورة،   الدول  مع  الكهربائي  للربط  جديدة  اآفاق  فتح   .2

اأوروبا وبقية دول اخلليج،  اإ�سافة اإلى زيادة حجم الكهرباء امل�سّدرة مع م�سر وفل�سطني،  

ويف هذه احلالة،  �ستفتح اآفاق جديدة للت�ليد من اأجل الت�سدير،  وا�ستثمار واقع الأردن 

املتميز بخلق ا�ستثمارات كربى عابره لدول املنطقة.

اأنه خارج اخلدمة  اإل  الأردن و�س�ريا،   اأن هناك ربطًا كهربائيًا بني  اإلى  الإ�سارة  وجتدر   

ب�سبب الظروف الراهنة،  ومن خالل هذا اخلط ميكن الت�سدير اإلى �س�ريا ولبنان والعراق 

اإذا ما كانت خطوط الربط بني �شوريا وكل من العراق ولبنان ما زالت �شاحلة فنيًا.

الجتاه لإيجاد تفاهمات لبناء خطوط النقل وتقوييتها من املنطقة ال�شرقية،  والتفاهم   .3

م�شاريع  بالتزامن مع  واإدارة هذه اخلطوط  للبناء  اآلية متقدمة  القطاع اخلا�س على  مع 

الت�ليد والتخزين معًا،  وهذا اأمر جديد �سيفتح اآفاقًا جديدة لهذا القطاع.

�سيتحقق  ال�سابقة،   الثالثة  ال�سيناري�هات  الجتاهات/  بهذه  بنجاح  ال�سري  مت  حال  ويف 

اخرتاق اإيجابي،  املهم يف هذا ال�اقع و�سع خطة �ساملة تت�سمن برناجمًا تنفيذيًا �سمن اأطر 

ب�سكل  الكهربائية  التعرفة  هيكلة  اإعادة  يف  التاأخر  عدم  نف�سه  ال�قت  ويف  حمددة،   زمنية 

�سامل وعادل.

يبقى ال�س�ؤال: مبا اأن الجتاه عامليًا يذهب للطاقة النظيفة اجلديدة منها واملتجددة،  واأن 

الأردن ل حمالة ذاهب اأي�سًا بهذا الجتاه،  فكيف لنا اأن ن�سع خططًا ط�يلة الأمل لتحقيق 

ن�سبة و�س�ل اإلى 30% من اإجمايل الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة،  على �سبيل املثال،  اعتمادًا 

على واقع حال �سركة الكهرباء ال�طنية املحدود يف فر�ض واآفاق حله؟ هل ميكن التفكري يف 

النقل  ال�شبكات والتوليد وخطوط  اإطار تنظيمي جديد لإدارة  ال�شركة �شمن  اإعادة هيكلة 

ي�ساهم يف حتقيق هدف النتقال من �س�ق امل�سرتي املنفرد اإلى ال�س�ق التناف�سية؟ يف حني اأنه 

لي�ض معل�مًا مدى م�ساهمة ال�سيناري�هات الثالثة ال�سابقة والتي تعمل عليها وزارة الطاقة،  

يف اإيجاد احلل�ل الناجعة. 
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وبرزت م�ؤخرًا على ال�سطح،  خالل الن�سف الثاين من عام 2017،  ق�سيتني هما:

الأولى: نية هيئة قطاع الطاقة واملعادن رفع ر�س�م العب�ر على م�ساريع الطاقة املتجددة. اإل 

اأنه مل ي�سدر قرار بعد بهذا ال�ساأن؛ واأبدى قطاع امل�ستثمرين عدم ارتياحه ملثل هذا الت�جه،  

من منطلق اأن عدم الثبات يف البيئة الت�سريعية والقان�نية املنظمة لأعمال القطاع تثري قلق 

امل�ستثمرين،  وتتعار�ض مع اأهمية ال�سراكة والت�ساور بني احلك�مة والقطاع اخلا�ض بالقرارات 

الإ�سرتاتيجية للقطاع كافة.

الثانية: قرار هيئة الطاقة واملعادن اإ�سافة بند فرق اأ�سعار ال�ق�د على فات�رة الكهرباء على 

كامل الكمية امل�ستهلكة للمن�ساآت واملنازل والتي ت�ستخدم اأنظمة الطاقة املتجددة من خالل 

اأنظمة �سايف القيا�ض والعب�ر،  وي�سمل ذلك املنازل واملن�ساآت،  وب�سعر و�سل اإلى 17 فل�سًا،  اإّل 

ال�ق�د« على �سايف  2018/7/1 لي�سبح تطبيق »فل�ض  القرار اعتبارًا من  اأنه مت تعديل هذا 

الطاقة امل�ستاأجرة من ال�سبكة فقط.

خالصات عامة

الأردن قد  اأن  كافة،   الطاقة  ا�ستعرا�ض ج�انب حالة  التاأكيد من خالل  ب�سكل عام،  ميكن 

حقق بنجاح ما يلي:

اأمن التزود بالطاقة؛ وه� الهدف الإ�سرتاتيجي الأهم،  قد حتقق بن�سبة 100% من خالل   .1

املعطيات والأرقام املت�سمنة بهذه املراجعة،  وي�سمل ذلك الغاز والنفط والطاقة املتجددة،  

ولن ي�ستمر هذا الأمر �س�ى مبزيد من العتماد على م�سادر متن�عة واإ�سرتاتيجية للتزود 

بالطاقة،  والت��سع يف م�ساريع الطاقة املتجددة،  واحلفاظ على الع�امل كافة التي خلقت 

هذا ال�اقع،  وخا�سة الباخرة العائمة،  ميناء ال�سيخ �سباح النفطي،  وال�سعات التخزينية 

يف مناطق اململكة املختلفة.

يحقق  وهذا  بالكهرباء،   كافة  ومنازله  من�ساآته  تغطية  يف   %100 بن�سبة  الأردن  جناح   .2

تنمية �ساملة،  ويلبي متطلبات حق�ق الإن�سان.

النجاح يف بناء ق�ي للبيئة الت�سريعية من ق�انني واأنظمة وتعليمات �سّهلت ال�ستثمار يف   .3

جمال الطاقة املتجددة.

حتقيق الأهداف وامل�ؤ�سرات امل��س�عة للطاقة املتجددة بحل�ل عام 2020،  وهي 20% من   .4

الطاقة الكهربائية امل�لدة،  والتي تعادل 10% من خليط الطاقة الكلي قبل امل�عد املحدد 

بعامني،  وميكن الق�ل تبعًا لالأرقام اإنها �ستتحقق مع نهاية عام 2018 )بح�سب اأرقام �سركة 

الكهرباء ال�طنية ووزارة الطاقة(. 
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اإلى  اإعادة الت�ازن ل�سركة الكهرباء ال�طنية،  حيث بداأت ال�سركة بال��س�ل  النجاح يف   .5

حالة التعادل،  مع ا�ستمرار عبء الدين املرتاكم على كاهلها.

وتر�سيد  املتجددة  الطاقة  يف  ال�سامل  والتثقيف  الت�عية  جمال  يف  احلا�سل  التقدم   .6

خالل  من  �ساملة  ت�ع�ية  حمالت  تنفيذ  املتجددة  الطاقة  �سندوق  بداأ  حيث  الطاقة،  

و�سائل الإعالن والإعالم املرئي وامل�سم�ع ومن خالل و�سائل الت�ا�سل الجتماعي.

الأهداف  الطاقة،   وتر�سيد  املتجددة  الطاقة  �سندوق  خالل  من  حّققت،   احلك�مة  اأن   .7

اخلاليا  اأنظمة  خالل  من  املتجددة  والطاقة  الطاقة  تر�سيد  بربامج  املتعلقة  وامل�ؤ�سرات 

ال�سم�سية ال�سغرية وب�سعر مدع�م،  وكذلك امل�سابيح امل�فرة للطاقة وال�سخان ال�سم�سي،  

الأمر الذي ي�حي بال�سري لتحقيق الأهداف ال�طنية لرت�سيد الطاقة.

على   )LED( اجل�دة  عالية  للطاقة  امل�فرة  امل�سابيح  برتكيب  للبدء  ال�سامل  الت�جه   .8

الطرق اخلارجية وال�س�ارع الداخلية للمدن والقرى كافة،  الأمر الذي يق�د اإلى تر�سيد 

التقليدية،   امل�سابيح  ا�ستهالك  مع  مقارنة   %70 على  تزيد  بن�سبة  الكهرباء  ا�ستهالك 

وتخفي�ض فات�رة الكهرباء على البلديات.

ا�ستمرار الدعم احلك�مي لل�سيارات الكهربائية،  من خالل اإعفائها من الر�س�م واجلمارك،    .9

وت�سجيع انت�سار حمطات ال�سحن الكهربائية،  حيث مت اإ�سدار تعليمات ترخي�ض اأن�سطة 

�سحن املركبات الكهربائية �سادر بال�ستناد للفقرة )9/اأ( من قان�ن الكهرباء العام امل�ؤقت 

الت�سجيل  ر�س�م  من  بالكامل  الكهربائية  ال�سيارات  اإعفاء  ومت    ،2002 ل�سنة   )64( رقم 

امل�ستحقة عليها،  ومل يتغري هذا ال�اقع خالل عام 2017.

10. ت�فر ح�افز لتنمية قطاع الطاقة املتجددة وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة من خالل اأحكام 

لل�شريبة  واإخ�شاعها  ومعداتها  واأجهزتها  املتجددة  الطاقة  م�شادر  نظم  اإعفاء  و�شروط 

العامة على املبيعات بن�سبة اأو مبقدار )�سفر(،  وفق النظام رقم )10( ل�سنة 2013.

11. جناح وزارة الطاقة يف تنظيم قطاع �سركات خدمات الطاقة،  بعد املعاناة من ف��سى يف هذا 

الأمر،  حيث اأ�شدرت الوزارة تعليمات منح رخ�شة ممار�شة ن�شاط تقدمي خدمات التدقيق 

اإجراءات  ال�ساد�سة من نظام تنظيم  املادة  اإلى ن�ض  2017 �سادر بال�ستناد  لعام  الطاقي 

وو�سائل تر�سيد الطاقة وحت�سني كفاءتها رقم )73( ل�سنة 2012. وكذلك اإ�سدار تعليمات 

ترخي�ض الأ�سخا�ض العاملني يف جمال ت�سميم وت�ريد وتركيب وت�سغيل و�سيانة وفح�ض 

نظم م�سادر الطاقة املتجددة �سادر مب�جب اأحكام املادة )17( من قان�ن الطاقة املتجددة 

الكهرباء  ال�سابعة من قان�ن  2012،  واملادة  ل�سنة  ا�ستهالك الطاقة رقم )13(  وتر�سيد 

2002،  حيث بداأت الهيئة بالفعل برتخي�ض ال�سركات خالل عام  العام رقم )64( ل�سنة 

2017 تبعًا لذلك.
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التوصيات

احلاجة ما�سة الآن جلهد وطني متخ�س�ض لت�سميم خطة وطنية �ساملة للطاقة بدًل من   .1

اخلطة احلالية،  بحيث يتم حتديثها ب�سكل �سن�ي وكلما دعت احلاجة،  لرتاعي املتغريات 

ال�طنية  للم�ستهدفات  اإعادة حتديد  والذي يتطلب  القطاع،   واملت�سارعة يف هذا  الكربى 

حتى عام 2025.

تبقى �سركة الكهرباء ال�طنية )NEPCO( تتحمل العبء الأكرب يف منظ�مة القطاع،    .2

الت�ليد،   ل�سركات  النفطي  والتزويد  والت�سغيل  الإدارة  يف  كبرية  م�س�ؤولية  تتحمل  لأنها 

ن�شاط  عن  التزويد  ن�شاط  فف�شل  �شروري،   اأمر  الواقع،   بهذا  النظر  اإعادة  فاإن  لذلك 

والإداري  املايل  ال�شتقرار  باجتاه  التقدم  ا�شتمرار  يف  �شي�شاهم  النقل  خلطوط  الإدارة 

يف  النجاح  من  تتمكن  حتى  م�ستمر  وب�سكل  بالكفاءات  ال�سركة  دعم  املهم  ومن  لل�سركة. 

اإدارة التحديات القائمة.

اأدوار ومهام امل�ؤ�س�سات والدوائر  اإعادة تقييم واقع قطاع الطاقة ب�سكل �سامل،  وخا�سة   .3

احلك�مية التي تنظم هذا الأمر،  للتاأكد من تناغمها وتكامل اأعمالها،  والتاأكيد على وجهة 

وال�سلطات  ال�سالحيات  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  متتلك  اأن  اإلى  الداعية  النظر 

الالزمة مب�جب القان�ن لتنفيذ اإ�سرتاتيجية وخطة عمل م�حدة ومتناغمة.

الطاقة  بقطاع  املتعلقة  كافة  والتنظيمية  الفنية  للق�سايا  �ساملة  فنية  درا�سة  عمل   .4

املتجددة،  واأنظمة وقوانني و�شروط وحمددات املوافقات على م�شاريع الطاقة املتجددة 

ومب�ساركة اجلهات املعنية،  لتتنا�سب مع ال��سع القائم �سمن اأف�سل ال�سيناري�هات املالئمة 

حلالة الأردن،  مع الأخذ بعني العتبار ال�ستفادة من التجارب املتقدمة بهذا امل��س�ع. 

وال�سع�دية،   العراق  املجاورة؛  الدول  مع  الكهربائي  الربط  عملية  ت�سريع  على  العمل   .5

وذلك  وفل�سطني،   م�سر  مع  الت�سديرية  ال�ستطاعة  وزيادة  ولبنان،   �س�ريا  مع  واإعادته 

بهدف خلق فر�ض ت�سديرية وت�سجيع ال�ستثمارات الكربى يف قطاع الطاقة املتجددة.

تعزيز وبناء قدرات امل�ؤ�س�سات الرديفة للقطاع،  مثل م�ؤ�س�سة امل�ا�سفات واملقايي�ض ودائرة   .6

اجلمارك لتب�سيط الإجراءات،  ولل�سيطرة على طبيعة معدات واأنظمة الطاقة املتجددة 

وتر�سيد الطاقة،  ولتعزيز الفهم امل�سرتك لالأنظمة والق�انني املتعلقة بالإعفاءات،  بهدف 

ت�سريع تنفيذ امل�ساريع،  و�سمان كفاءة املعدات يف الأ�س�اق.

احلراري  العزل  مثل  بالبناء  املتعلقة  ال�سكنية  البنايات  واأنظمة  تعليمات  تنفيذ  فر�ض   .7

وال�سخان ال�سم�سي،  بحيث يك�ن اإلزامي لل�سقق واملنازل امل�ستقلة واملكاتب ب�سرف النظر 

عن م�ساحة البناء.
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الرتكيز على برامج وم�ساريع تر�سيد الطاقة للقطاعات املختلفة،  وتعزيز دور وم�ساهمات   .8

�سندوق الطاقة املتجّددة وتر�سيد الطاقة يف هذا الإطار.

ال�سناعة،   لقطاع  الطبيعي  الغاز  ا�ستخدامات  يف  الت��سع  تعرت�ض  التي  املع�قات  اإزالة   .9

وال��س�ل من خالل احل�ار اإلى معادلة مر�سية حتقق الأهداف ال�طنية.

10. العمل على دعم ا�ستقرار الأنظمة والت�سريعات الناظمة لال�ستثمار يف قطاع الطاقة.

11. اإعادة تقييم واقع »فاقد الكهرباء« من حيث اأ�سبابه،  وو�سع خطة ملعاجلته مع الأطراف 

كافة  الأطراف  م�ساهمة  ت�سمن  بحيث  الكهرباء،   ت�زيع  �سركات  فيها  مبا  كافة،   املعنية 

)فني واأمني( يف حل هذه املع�سلة املهمة والتي تت�سبب بخ�سائر فادحة ل�سركة الكهرباء 

ال�طنية.

12. ت�سجيع ودعم ال�ستثمارات يف قطاع الطاقة ال�سم�سية احلرارية املركزة،  ملا لها من اآفاق 

الكهرباء،   ت�ليد  يف  املتجددة  الطاقة  بزيادة  الهدف  حتقيق  عملية  ت�سّرع  اإ�سرتاتيجية 

وت�ساهم كذلك يف خلق حل م�سكلة ال�ستطاعة لل�سبكات اإذا ما تبني جدوى هذا اخليار. 

ودعم  واملن�ساآت،   للمنازل  الطبيعي  الغاز  ا�ستخدامات  يف  للت��سع  الالزمة  اخلطط  و�سع   .13

القطاع اخلا�ض لتنفيذ م�ساريع بنى حتتية على اأ�س�ض جتارية،  خللق املزيد من ال�ستثمارات 

وفر�ض العمل.

14. العمل مع �سركات ت�ليد الكهرباء لإجراء درا�سات فنية وت�سميم خطط لتحديث املعدات 

والتكن�ل�جيا امل�ستخدمة يف حمطاتها،  بهدف زيادة كفاءة قدرتها الت�ليدية وتخفيف 

الفاقد. 

واملباين  واملدار�ض  املنازل  لقطاع  الكهرو�س�ئية  اخلاليا  تركيب  م�ساريع  بدعم  الت��سع   .15

احلك�مية،  ودعم الربامج احلالية من خالل �سندوق الطاقة املتجّددة وتر�سيد الطاقة،  

ملا له من اأثر تنم�ي واجتماعي على امل�اطنني.

16. تفعيل دور �سركات ت�زيع الكهرباء يف ت�س�يق وتنفيذ الربامج وامل�ساريع املتعلقة باأنظمة 

بهذا  الهيئة  قبل  من  لها  املمن�حة  لل�سالحية  تبعًا  املتجددة  والطاقة  الطاقة  تر�سيد 

ال�ساأن،  ما �سيع�د بالفائدة على امل�اطنني،  وي�ساهم يف خف�ض ال�ستهالك الكهربائي وخلق 

فر�ض عمل يف املحافظات. 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  لرت�سيد   )Proposals( م�ساريع  ملقرتحات  قاعدة  بناء   .17

النفايات،   من  الطاقة  ت�ليد  املنازل،   مثل:  كافة،   القطاعات  ت�سمل  تنم�ية  لأهداف 

اأنظمة العزل يف املنازل،  دعم م�سخات املياه للمزارعني... اإلخ،  وتقدميها وت�س�يقها دوليًا 
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للمنظمات وال�سناديق والدول واجلهات املانحة ذات العالقة بالتغري املناخي مثل �سندوق 

لتفاقية  تبعًا  النبعاثات  بتخفي�ض  الأردن  التزامات  بتحقيق  وربطها  الأخ�سر،   املناخ 

باري�ض. 

القطاع،   �س�ؤون  باإدارة  املعنية  والهيئات  امل�ؤ�س�سات  قدرات  لبناء  املنا�سبة  اخلطط  و�سع   .18

قد  التي  اخلربة  اأ�سحاب  من  اإليهم  املعرفة  ونقل  امل�ظفني،   من  وثالث  ثاٍن  �سف  وبناء 

تقت�سي الظروف مغادرتهم لعملهم.

-2018 الطاقة  لرت�سيد  ال�طنية  اخلطة  اأن�سطة  �سمن  النقل  قطاع  �سم�ل  على  العمل   .19

2020 نظرًا لأهمية القطاع،  وك�نه امل�ستهلك الأكرب للطاقة وامل�سبب الأكرث لالنبعاثات 

ال�سارة.

20. تعزيز دور جمل�ض ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض،  وجعله مظلة للتحاور الدائم 

ح�ل ق�سايا قطاع الطاقة يف الأردن،  ودعم مبادرات القطاع اخلا�ض اجلديدة واخلالقة 

املتعلقة بال�ستثمار بالطاقة املتجددة والبديلة.

الإقليم،   يف  املتجّددة  الطاقة  جمالت  يف  الأردين  اخلا�ض  للقطاع  لال�ستثمار  اآفاق  فتح   .21

وت�سهيل نقل اخلربات الأردنية من خالل التفاقيات الثنائية بني الأردن والدول ال�سقيقة 

وال�سديقة.

الطاقة  اململكة من خالل �سندوق  البلديات يف  الت��سية بت�سميم برامج خا�سة بقطاع   .22

تنفيذ  يف  البلديات  هذه  لدعم  التجارية  والبن�ك  والقرى  املدن  تنمية  وبنك  املتجّددة 

مل�سار  الدعم  مع  ومتا�سيًا  وال�س�ارع،   للمباين  املتجددة  والطاقة  الطاقة  تر�سيد  برامج 

الالمركزية التي ينتهجها الأردن ك��سيلة لت�سريع م�سار التنمية ال�ساملة يف املحافظات.

23. و�سع برامج ت�ساركية تنفيذية للخطة ال�طنية لرت�سيد الطاقة،  ون�سر الت�عية ال�ساملة 

ح�ل خططها وبراجمها للقطاعات املختلفة.

طاقة  اإلى  وحت�يله  النفايات  قطاع  يف  لال�ستثمار  ال�طنية  واخلطط  اجله�د  تعزيز   .24

باأ�سكالها املختلفة،  بحيث تع�د منافع هذا ال�ستثمار للبلديات يف املحافظات.
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ُيعّد النقل من القطاعات احليوية التي حتّفز النمو يف القطاعات الأخرى،  وت�ساهم يف حتريك 

العجلة القت�سادية،  حيث اأن �سبكة نقل الركاب )ت�سمل �سبكة الطرق واملركبات وو�سائط 

النقل العام والأر�سفة والنقل اجلوي وغريها( ت�سمح للأ�سخا�ص بالو�سول اإلى اأماكن العمل 

والدرا�سة والت�سوق والرتفيه،  وهذه جميعها ن�ساطات ذات اأهمية يف املنظومة القت�سادية 

الجتماعية للمجتمع.

التي  التزويد  �سل�سل  اأ�سا�سيًا يف  التجارة وعن�سرًا  ت�سّكل ع�سب  الب�سائع  نقل  �سبكة  اإن  كما 

توّفر للأردنيني ال�سلع والب�سائع وم�سادر الطاقة املختلفة،  كما توّفر اإمكانية ت�سدير ال�سلع 

غري  اأخرى  دول  بني  بالتجارة  الأمر  يتعلق  عندما  العبور  واأي�سًا  للخارج،   املحلية  والب�سائع 

الأردن.

اإ�سرتاتيجية  وبلورة  عليها  الرتكيز  ينبغي  التي  املهمة  القطاعات  كاأحد  النقل  قطاع  ويربز 

وا�سحة ب�ساأنها،  كما جاء يف روؤية الأردن 2025،  ل �سيما اأن هذا القطاع ي�سّكل ما ن�سبته %8 

من الناجت املحلي الإجمايل )اإح�ساءات 2015(.

وقد بّينت خطة حتفيز النمو القت�سادي الأردين 2018-2022،  اأن حتقيق ن�سبة منو مبقدار 

5% يف الناجت املحلي الإجمايل يف الفرتة التي تغطيها اخلطة،  تتطلب منوًا مقداره 12% يف 

قطاع النقل.

يهدف هذا اجلزء من املراجعة حلالة البلد اإلى ت�سليط ال�سوء على اخلطط والإ�سراتيجيات 

املختلفة واملتعلقة بقطاع النقل وتقييم مدى اللتزام بها،  ومدى التكامل والتنا�سق يف ما بني 

الإ�سرتاتيجيات املختلفة. ويف حال مل ُتنجز بع�ص الأهداف،  نحاول حتديد الأ�سباب التي 

اأدت اإلى ذلك.

وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن تقييم الإ�سرتاتيجيات وحتديد اأ�سباب عدم الإجناز،  يعتمد على 

حكم فريق الدرا�سة،  ولي�ص على اأ�سحاب القرار املعنيني يف القطاع.

تقدمي
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وهنا يجب تعريف ما �سيتم اإدراجه �سمن »قطاع النقل« يف هذه املراجعة. فالنقل من منظور 

مثل  املختلفة  الطبيعية  املوارد  )وحتى  والب�سائع  الأ�سخا�ص  تنّقل  يت�سمن  �سمويل،   علمي 

النفط والغاز( من مكان اإلى اآخر بالو�سائط املختلفة )�ساحنة،  مركبة خا�سة،  قطار،  باخرة،  

طائرة،  اأنبوب... اإلخ(. وبالتايل فاإن قطاع النقل ي�سمل من هذا املنظور تنظيَم عمليات النقل 

كافة واإدارتها وت�سغيلها،  والبنية التحتية التي تخدمها )طرق،  �سكك حديدية،  موانئ... 

اإلخ(.

اأما يف هذه املراجعة،  وبالأخذ بعني العتبار ال�ضياق الأردين والإطار الناظم لأمناط النقل 

املختلفة،  فاإنه �سيتم اإدراج ما يلي �سمن قطاع النقل:

تنّقل الأ�سخا�ص يف و�سائط النقل مقابل اأجر،  كالنقل العام اأو التاك�سي اأو النقل ال�سياحي،    -

بالإ�سافة اإلى و�سائط النقل اجلوية والبحرية.

نقل الب�سائع يف و�سائط النقل املختلفة.  -

وبذلك �سيوؤخذ تنّقل الأ�سخا�ص يف مركباتهم اخلا�سة بعني العتبار فقط يف �سياق علقته 

مبنظومة تنّقل الأ�سخا�ص التي ت�سمل املدرج اأعله،  وكذلك احلال بالن�سبة للبنية التحتية 

ل �سمن هذا اجلزء املخ�س�ص لقطاع  ل�سبكة الطرق،  والتي لن يتم التطّرق اإليها ب�سكل مف�سّ

النقل.

ويف �سياق اآخر،  ونظرًا للهيكلية املوؤ�س�سية املعنية بتنظيم قطاع النقل،  فاإنه �سيتم خلل هذا 

اجلزء الإ�سارة اإلى قطاعات فرعية ثلثة �سمن قطاع النقل،  هي:

النقل الربي.  -

النقل اجلوي.  -

النقل البحري.  -
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أوالً: اإلطار القانوين واملؤسيس الناظم للقطاع

اأ-القوانني
يحكم قطاع النقل حزمة من القوانني تتبعها العديد من الأنظمة والتعليمات. وميكن ت�سنيف 

القوانني اإلى نوعني: القوانني التي حتكم عمل املوؤ�س�سات املختلفة،  مثل قانون هيئة تنظيم 

النقل الربي،  والقوانني التي حتكم العمل اأو اخلدمة املقّدمة مثل قانون تنظيم نقل الركاب.

ويف ما يلي قائمة ببع�ص القوانني املرتبطة بقطاع النقل:

)98( ل�سنة 2003. رقم  النقل  قانون  	•

)24( ل�سنة 1986. رقم  الطرق  قانون  	•

)4( ل�سنة 2011. رقم  الربي  النقل  تنظيم  هيئة  قانون  	•

)19( ل�سنة 2017. رقم  الركاب  نقل  تنظيم  قانون  	•

قانون نقل الب�سائع على الطرق رقم )14( ل�سنة 2012. 	•

قانون النقل الدويل متعدد الو�سائط رقم )29( ل�سنة 2018. 	•

قانون ال�سكك احلديدية رقم )24( ل�سنة 2012. 	•

�سكة حديد العقبة رقم )22( ل�سنة 1972. موؤ�س�سة  قانون  	•

البحرية الأردنية رقم )46( ل�سنة 2006. الهيئة  قانون  	•

رقم )35( ل�سنة 1983. البحرية  التجارة  قانون  	•

)41( ل�سنة 2007. رقم  املدين  الطريان  قانون  	•

)8( ل�سنة 2018. رقم  املدين  الطريان  لقانون  معدل  •	 قانون 

ب- املوؤ�س�سات
 تت�سمن منظومة حوكمة قطاع النقل يف الأردن عدة موؤ�س�سات ترتبط بع�سها ببع�ص. وتختلف 

1(،  لكن ميكن  هذه املوؤ�س�سات وهيكلية العلقات بينها باختلف منط التنّقل )اجلدول رقم 

ب�سكل عام اخت�سار منظومة احلوكمة يف القطاع )با�ستثناء الطرق( مبا يلي:

النقل. وزارة  بيد  والإ�سرتاتيجيات  العامة  ال�سيا�سات  و�سع  	•

اإدارتها  جمل�ص  يراأ�ص  م�ستقلة  هيئة  بيد  له  والتخطيط  التنّقل  منط  يف  العمل  تنظيم  	•
وزير النقل.
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القطاع اخلا�ص )وبتنظيم ورقابة من الهِيئة املذكورة اأعله(. بيد  والعمليات  الت�سغيل  	•

العقبة القت�سادية اخلا�سة،   اأعله،  منطقة  ومن ال�ستثناءات ملنظومة احلوكمة املدرجة 

والتي تقوم �سلطتها مقام الوزارة والهيئة املعنية يف بع�ص الأمور؛ واأمانة عّمان الكربى،  والتي 

تقوم بدور الهيئة املعنية )هيئة تنظيم النقل الربي( يف ما يتعّلق بالنقل العام للركاب.

اجلدول رقم )1(: الإطار امل�ؤ�ض�ضي الناظم لقطاع النقل باأمناطه املختلفة

اجلهة امل�سوؤولةالفئةمنط النقل

النقل الربي على 
الطرق

�سلطة التخطيط والإن�ساء 
وال�سيانة وت�سغيل البنية التحتية

وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

اأمانة عّمان الكربى

ال�سلطة التنظيمية

هيئة تنظيم النقل الربي

البلديات

اأمانة عّمان الكربى

اإدارة ترخي�ص ال�سائقني واملركباتال�سيارات اخلا�سة

م�سّغلو قطاع النقل العام للركاب
م�سّغلون/ اأفراد

م�سّغلون/ �سركات

م�سّغلو نقل الب�سائع )ال�سحن(
م�سّغلون/ اأفراد

م�سّغلون/ �سركات

�سلطة التخطيط وتطوير البنية 
التحتية

وزارة النقل

هيئة تنظيم النقل الربي�سلطة التنظيم

النقل بال�سكك 
احلديدية

الت�سغيل و�سيانة البنية التحتية
�سركة خط احلديد احلجازي وموؤ�س�سة �سكة 

حديد العقبة

موؤ�س�سة اخلط احلديدي احلجازيم�سغلو النقل العام للركاب

موؤ�س�سة �سكة حديد العقبةم�سغلو نقل الب�سائع )ال�سحن(

وزارة النقل�سلطة التخطيط

هيئة تنظيم النقل الربي�سلطة التنظيم
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اجلهة امل�سوؤولةالفئةمنط النقل

الطريان املدين

تطوير البنية التحتية

وزارة النقل،  وحدة اإدارة امل�ساريع/ مطار 
امللكة علياء الدويل

هيئة تنظيم الطريان املدين

جمموعة املطار الدويل

الت�سغيل و�سيانة البنية التحتية

�سركة املطارات الأردنية

�سركة العقبة للمطارات

جمموعة املطار الدويل

م�سّغلو نقل الركاب،  و�سركات نقل 
الب�سائع )ال�سحن(

اخلط�ط امللكية الأردنية

�سركة ال�سقر امللكي

ال�سركة الأردنية للطريان

�سركة برتا للطريان/ العربية للطريان

�سركة الأجنحة امللكية

�سركة الأجنحة العربية

فلي جوردن

مزود اخلدمة
هيئة تنظيم الطريان املدين / اإدارة خدمات 

امللحة اجلوية

دائرة الأر�ساد اجلوية الأردنية

�سلطة التخطيط
وزارة النقل

�سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة

الهيئة البحرية الأردنية�سلطة التنظيم

�سركة تطوير العقبةتطوير البنية التحتية

النقل البحري

الت�سغيل و�سيانة البنية التحتية
�سركة العقبة لإدارة وت�سغيل املوانئ 

)موؤ�س�سة موانئ العقبة �سابقًا(

ميناء حاويات العقبة

م�سّغلو نقل الركاب،  و�سركات نقل 
الب�سائع )ال�سحن(

نقابة وكلء ال�سحن اللوج�ستية الأردنية

 نقابة اأ�سحاب ال�ساحنات الأردنية

نقابة اأ�سحاب �سركات ومكاتب التخلي�ص 
ونقل الب�سائع

مزّودو اخلدمة

�سركة ميناء العقبة للخدمات البحرية

دائرة الأر�ساد اجلوية الأردنية

هيئة ال�ستثمار )موؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار 
�سابقًا(

اجل�سر العربي للملحة
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اجلهة امل�سوؤولةالفئةمنط النقل

الأمناط كافة

نقابة املقاولني�سركات تنمية البنية التحتية

مزود اخلدمة
هيئة ال�ستثمار )موؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار 

�سابقًا(

هيئة املناطق التنموية احلرةاأنظمة اقت�سادية

ثانياً: السياسات واإلسرتاتيجيات وخطط العمل

باإعداد خطط ودرا�سات خمتلفة  املا�سية  والعقود  ال�سنوات  الأردنية خلل  قامت احلكومة 

اخلطط  هذه  بع�ص  مراجعة  اجلزء  هذا  يف  و�سيتم  النقل.  لقطاع  باآخر  اأو  ب�سكل  تطّرقت 

والدرا�سات وما جاء فيها،  حيث �سيتم تق�سيمها اإلى ثلثة اأنواع:

الوثائق متعددة القطاعات: تعالج عدة قطاعات على م�ستوى القت�ساد الكلي،  وهي �سدرت  	•
اإما عن جمل�ص الوزراء اأو وزارة التخطيط والتعاون الدويل،  وت�سمل الوثائق التالية:

الأجندة الوطنية 2015-2006.  -

-  روؤية الأردن 2025.

الربنامج التنموي التنفيذي 2019-2016.  -

خطة حتفيز النمو القت�سادي الأردين 2022-2018.  -

العليا  اجلهة  ب�سفتها  النقل  وزارة  عن  الغالب  يف  ت�سدر  النقل:  بقطاع  املتعلقة  الوثائق   •
املعنية بالقطاع،  وت�سمل الوثائق التالية:

الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل طويلة املدى.  -

وثيقة ال�سيا�سات ال�سادرة عن وزارة النقل عام 2017.  -

اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة النقل للعوام 2020-2018.   -

اإ�سرتاتيجية وزارة النقل للأعوام 2015-2017 مع مراجعتها الأولى والثانية.   -

اإ�سرتاتيجية وزارة النقل للأعوام -2012 2014.  -

اإ�سرتاتيجية وزارة النقل للأعوام -2009 2011.  -

الوثائق املتعلقة بالقطاعات الفرعية: ت�سدر اإما عن وزارة النقل اأو عن اإحدى الهيئات  	•
التابعة لها اأو اجلهات الأخرى املعنية بالقطاع مثل: 

وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان )املخطط ال�سمويل للطرق(.  -
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عّمان  اأمانة  واإ�سرتاتيجية  واحلركة  للنقل  ال�سمويل  )املخطط  الكربى  عّمان  اأمانة    -

الكربى للنقل احل�سري 2021-2017(.

اخلطة التنفيذية لهيئة الطريان املدين للأعوام 2020-2018.  -

اخلطة التنفيذية لهيئة الطريان املدين للأعوام 2017-2015.  -

اإ�سرتاتيجية الهيئة البحرية الأردنية للأعوام 2014-2012.  -

اإ�سرتاتيجية الهيئة البحرية الأردنية للأعوام 2020-2018.  -

برنامج ت�سجيع ال�ستثمار يف النقل الربي.  -

برنامج تطوير البنى التحتية للنقل الربي.  -

برنامج تفعيل اأنظمة النقل الذكية.  -

برنامج تلبية الطلب على خدمات النقل الربي.  -

برنامج رفع كفاءة العاملني يف النقل الربي.  -

اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�سلمة على الطرق 2018 – 2020 )قيد الدرا�سة(.  -

اأ-الوثائق متعددة القطاعات
1. الأجندة الوطنية 2015-2006

امللك  من  بتوجيهات  الفايز  في�سل  حكومة  عهد  يف   2005 عام  يف  الوطنية  الأجندة  �سدرت 

متطورة  روؤية  �سياغة  »اإلى  التنفيذي  ملخ�سها  بح�سب  الأجندة،   و�سعت  الثاين.  عبداهلل 

للأردن،  ت�ستجيب ملتطلبات احلداثة وا�ستحقاقات املناف�سة والندماج الإقليمي والدويل. كما 

ت�سعى اإلى و�سع اأهداف وطنية حمددة ومرتبطة بربامج تنفيذية زمنية،  واقرتاح مبادرات 

للتنمية ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية،  ومراقبة تطبيقها ومتابعة تنفيذها. وتهدف 

واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  تنمية  وحتقيق  النمو  وترية  ت�سريع  اإلى  كذلك  الأجندة 

م�ستدامة ومتوازنة،  من خلل تنفيذ برنامج انتقايل ي�سع الأردن على م�سار النمو القت�سادي 

نهاية  يف  اجلهد  هذا  عن  و�سيتمخ�ص  الوا�سعة.  والجتماعية  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  ال�سريع 

اأولويات حمددة و�سمن اإطار زمني وتنظيمي  املطاف برامج وم�ساريع �سيجري تنفيذها وفق 

متكامل«.
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ت�سمنت الأجندة عدة تو�سيات تتعلق بقطاع النقل �سمن حمور رفع م�ستوى البنية التحتية،  

هي:

خدمات النقل العام بجميع قطاعاته و�سوًل اإلى �سبكة نقل عام كفوؤة ومتطورة  تطوير  	•
وحت�سني  النقل،   لقطاع  التنظيم  عمليات  ت�سريع  خلل  من  اجلميع  متناول  يف  بتكاليف 

نوعية اخلدمة،  وحتفيز ال�ستثمار فيه.

ال�سحن. اأجور  وحترير  الربي  ال�سحن  لقطاع  تنظيمية  هيئة  اإن�ساء  	•

و�سيانتها  للطرق  التخطيط  عمليات  يف  املركزية  واعتماد  الطرق  �سبكة  م�ستوى  رفع  	•
ومراقبتها.

املطلوبة. لل�ستثمارات  املالية  اجلدوى  لبيان  احلديد  ل�سكك  �سامل  تقييم  اإجراء  	•

البحري. النقل  اأنظمة  وحت�سني  العقبة  مليناء  التحتية  البنية  م�ستوى  رفع  	•

املدين. الطريان  �سلطة  هيكلة  واإعادة  القطاع  لتحرير  اإ�سرتاتيجية  و�سع  	•

ا�ستعدادًا  الأخرى  واملطارات  الدويل  علياء  امللكة  مطار  يف  التحتية  البنية  م�ستوى  رفع  	•
خل�سخ�ستها.

الأردنية. امللكية  خ�سخ�سة  	•

وقدمت الأجندة جمم�عة من املبادرات تتعلق بكل منط من اأمناط النقل،  وذلك على النح� 

التايل:

1( النقل الربي للركاب

اأطر  اإلى  مق�سمة  الإجراءات  من  جمموعة  للركاب  الربي  النقل  اإطار  يف  الأجندة  تناولت 

تنظيمية وبنى حتتية بح�سب و�سيطة النقل امل�ستخدمة.

2( �سيارات )التاك�سي(

الإطار التنظيمي: 

العام يف  النقل  ت�ستمر هيئة تنظيم قطاع  باأن  اإعادة هيكلة منط خدمة )التاك�سي(   -

ت�سجيع دمج �سيارات )التاك�سي( عرب تاأمني احلوافز لتحقيق هذا الهدف. 

ت�سجيع دمج )التاك�سي( يف �سركات.   -

هيئة  عرب  الرخ�ص  �سراء  اأو  بيع  عملية  ومراقبة  )التاك�سي(،   رخ�ص  �سعر  تثبيت   -

تنظيم قطاع النقل العام.
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يجب اأن ت�سجع هيئة تنظيم قطاع النقل العام اإدخال خدمات »نوعية« عرب اإ�سدار    -

رخ�ص تاك�ضي »ن�عية« وفقًا ملعايري معينة،  وا�ضرتاط وج�د نظام اإر�ضال يف كل �ضركة 

تاك�سي.

اأن حتد هيئة تنظيم  ن�سوء قوة احتكارية،  يجب  ولتفادي  الأ�سطول  لتنظيم حجم   -

قطاع النقل العام من عدد ال�سيارات التي ميكن اأن متتلكها �سركة ل�سيارات )التاك�سي( 

اأو ت�سّغلها. وينبغي اأن يكون هناك حد اأدنى من ال�سيارات التي ميكن اأن متتلكها �سركة 

يف  ال�ستجابة  وحتقيق  املنا�سبة  التغطية  اأجل  من  النوعية،   )التاك�سي(  ل�سيارات 

الوقت املنا�سب )لكن من دون فر�ص قيود على �سركات التاك�سي العادية(.

و�سمان  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  ال�سلمة  وتعليمات  الأنظمة  تطبيق  يف  الت�سدد   -

جودة اخلدمة.

3( خدمات احلافلت 

الإطار التنظيمي: 

الت�سدد يف تطبيق الأنظمة وتعليمات ال�سلمة بالتعاون مع اجلهات املعنية و�سمان    -

جودة اخلدمة.

اإن�ساء مركز القيادة والتحكم بالنقل العام كمراقب ميداين.   -

البنية التحتية: 

بناء حمطات حافلت مركزية يف املدن الرئي�سية مع الت�سجيع على ال�سراكة مع القطاع    -

اخلا�ص.

تاأمني مواقف وحمطات للحافلت يف اأنحاء اململكة كلها.   -

و�ضع جداول زمنية وخط�ط وا�ضحة ملختلف م�ضغلي احلافالت.   -

�ضمان تغطية اخلط�ط الداخلية كافة،  وما بني املناطق يف اململكة،  و�ضمان وج�د    -

جداول زمنية وخط�ط حافالت دولية.

املختلفة  والفئات  احلاجات  مع  متكيفة  احلافلت  لتعرفة  ا�سرتاكات  حزمة  و�سع    -

للم�ستعملني.

وقد ا�ستملت الأجندة الوطنية على جملة من املوؤ�سرات كو�سيلة لقيا�ص الأداء نحو الو�سول 

للأهداف املو�سوعة مبقارنة الو�سع بال�سنة الأ�سا�ص )2005( و�سنتي الهدف )2012 و2017(.
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اجلدول رقم )2(: موؤ�سرات الأداء الرئي�سية للنقل الربي للركاب

الهدف )2017(الهدف )2012(حاليًاموؤ�سرات الأداء الرئي�سية

046عدد رخ�ص �سيارات )التاك�سي( النوعية
درجة الر�سا لدى امل�ستخدمني من ال�سياح 
وامل�سافرين للأعمال عن خدمات �سيارات 

)التاك�سي(
80%60%غري متوفر

12 �سنة15 �سنة20 �سنةالعمر الت�سغيلي للحافلت
356450500متو�سط عدد ال�سكان لكل حافلة

درجة الر�سا لدى املواطنني عن خدمات 
80%60%غري متوفراحلافلت

حمطات احلافلت املركزية يف املدن )الن�سبة 
100%75%غري متوفراملئوية للمدن(

4( ال�سحن الربي 

الإطار التنظيمي: 

تنظيم قطاع نقل الب�سائع على الطرق.  -

- حترير اأجور نقل الب�سائع العامة واحلاويات كما هو خمطط،  وت�سجيع املناف�سة �سمن 

القطاع.

حت�سني الإجراءات وال�سوابط الإدارية واجلمركية على احلدود،  والتو�سية بتفعيل   -

جلنة ت�سهيل النقل والتجارة.

- تو�سيع قاعدة احلوافز الت�سجيعية للأفراد وال�سركات ل�ستبدال ال�ساحنات من �سمن 

برنامج التحديث ال�ستبدايل.

درا�سة اإعفاء ال�ساحنات اجلديدة من الر�سوم بهدف حتديث اأ�سطول النقل.  -

�سمن  الأجنبي  ال�ستثمار  اأمام  الطرق  على  الب�سائع  نقل  قطاع  فتح  اإمكانية  - درا�سة 

�ضروط وحمددات تاأخذ بعني العتبار م�ضلحة ال�ضركات املحلية وتنمية هذا القطاع 

كتحديد حد اأدنى لراأ�ص املال.

- تطوير النظم والت�سريعات اخلا�سة بو�سطاء ال�سحن.

و�سع الت�سريع املتعلق بالنقل متعدد الو�سائط.  -
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البنية التحتية: 

اللوج�ستية،   اخلدمات  مركزة  بغية  عّمان  يف  بري  ميناء  اإن�ساء  اإجراءات  - ا�ستكمال 

ال�ساحنات  جتول  على  م�سدد  حظر  تطبيق  مع  للتخزين،   التحتية  البنية  وتوفري 

الكبرية يف املدن،  ودرا�سة اإمكانية تعميم املوانئ الربية على باقي مدن اململكة.

اجلدول رقم )3(: موؤ�سرات الأداء الرئي�سية لل�سحن الربي)نقل الب�سائع(

الهدف )2017(الهدف )2012(حاليًاموؤ�سرات الأداء الرئي�سية

تكلفة �سحن الطن للكم،  حاويات 40 قدمًا 
2.41.20.8)بالدولر الأمريكي(

درجة الر�سا لدى ال�سركات عن خدمات 
ال�سحن عن طريق الرب

80%60%غري متوفر

الن�سبة املئوية لل�ساحنات املرخ�سة التي 
65%50%35%متتلكها �سركات نقل م�سجلة

5( البنية التحتية للطرق 

البنية التحتية: 

- ا�ستكمال اإن�ساء �سبكة الطرق الرئي�سية والثانوية والقروية،  مع الرتكيز على اإن�ساء 

طرق دائرية حول املدن الرئي�سية لتخفيف الختناقات املرورية،  وتطوير املناطق 

املحيطة باملدن،  و�سبط النمو العمراين.

الرتكيز على �سيانة الطرق القائمة واإدامتها وتاأهيلها )مع اإحياء فكرة اإن�ساء �سندوق   -

ل�سيانة الطرق(.

الرتكيز على متطلبات ال�سلمة املرورية على الطرق.  -

التوجه نحو اإن�ساء الطرق حمدودة املنافذ.  -

الإطار التنظيمي/التخطيط:

�سبكة  ل�ستكمال  التخطيط  عند  كاأولوية  والطلب  العر�ص  منوذج  اعتماد  �سرورة   -

الطرق،  اإ�سافة اإلى الأ�س�ص الأخرى.

)احلفريات  املرور  حق  اإدارة  وتن�سقها/  العامة  الطرقات  اأ�سغال  تخطيط  مركزية   -

وال�سيانة.. اإلخ( بني الهيئات املعنية )كوزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان،  وزارة ال�سوؤون 

البلدية،  وزارة املياه والري،  وزارة الطاقة والرثوة املعدنية والهيئات املعنية،  وزارة 

الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات،  اأمانة عّمان الكربى.. اإلخ(.
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بناء نظام معلومات جغرايف وطني مركزي يحتوي معلومات البنية التحتية تت�سارك   -

به اجلهات الفاعلة،  و�سمان اإمتام التخطيط والتن�سيق ب�سكل دوري مب�ساركة الهيئات 

املعنية جميعها،  واإطلعها على اخلطط واجلداول التي عليها التقيد بها.

اللتزام بتطبيق قانون الطرق رقم )24( لعام 1986 وتعديلته،  وتطويره.  -

اجلدول رقم )4(: موؤ�سرات الأداء الرئي�سية للبنية التحتية للطرق

الهدف )2017(الهدف )2012(حاليًاموؤ�سرات الأداء الرئي�سية

درجة الر�سا لدى املواطنني عن البنية التحتية 
للطرق

80%60%غري متوفر

درجة الر�سا لدى �سركات ال�سحن الربي عن 
البنية التحتية للنقل

90%80%غري متوفر

6( النقل بال�سكك احلديدية

     البنية التحتية: 

ا�ستكمال درا�سة املخطط ال�سامل ل�سبكة ال�سكك احلديدية الأردنية،  وو�سع برنامج   -

تنفيذي،  وا�ستك�ساف بدائل م�ساركة القطاع اخلا�ص.

ا�ستكمال برنامج اإعادة هيكلة موؤ�س�سة �سكة حديد العقبة وخ�سخ�ستها.  -

البناء  عقد  منح  عرب  والزرقاء  عّمان  بني  اخلفيف  ال�سكة  خط  بتنفيذ  املبا�سرة   -

والت�سغيل والتحويل )BOT(،  وا�ستكمال برامج تو�سعة لل�سبكات يف عّمان الكربى.

اجلدول رقم )5(: موؤ�سرات الأداء الرئي�سية لل�سكك احلديدية

حاليًاموؤ�سرات الأداء الرئي�سية
الهدف 

)2012(
الهدف 

)2017(
عدد الركاب يف اليوم على منت القطارات اخلفيفة 

بني عّمان والزرقاء
------60.000100.000

7( النقل البحري واملوانئ 

البنية التحتية: 

متابعة اخليار املعتمد لنقل موقع امليناء تدريجيًا بح�سب الأولويات التالية ومب�ساركة   -

فاعلة من القطاع اخلا�ص:
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نقل ر�سيف حتميل الفو�سفات. 	•  

اإنهاء اإجراءات نقل ر�سيف الركاب وال�سيارات. 	•  

تو�سيع ميناء احلاويات وا�ستكمال مراحل خ�سخ�سته. 	•  

اإنهاء اإجراءات نقل ال�سوامع. 	•  

اإعادة تاأهيل ميناء النفط وتو�سعته. 	•  

و�ضائط  متعددة  التحتية  والبنية  الربية  الطريق  ب�ضبكة  البيني  الرتباط  حت�ضني   -

النقل لتح�سني الفعالية التجارية.

الإطار التنظيمي: 

تب�سيط الإجراءات اجلمركية.  -

وتطبيق  الرتخي�ص  متطلبات  مراجعة  واإعادة  التخلي�ص،   �سركات  اندماج  ت�سجيع   -

�سروطه.

تطوير الت�سريعات اللزمة لت�سجيع ال�ستثمار يف قطاع النقل البحري وميناء العقبة.  -

ال�سروع يف خ�سخ�سة �سركات النقل البحري اململوكة للحكومة.  -

اجلدول رقم )6(: موؤ�سرات الأداء الرئي�سية للنقل البحري واملوانئ

حاليًاموؤ�سرات الأداء الرئي�سية
الهدف 

الهدف )2017()2012(

39100150ال�سفن امل�سجلة حتت العلم الأردين

الن�سبة املئوية للتجارة البحرية الإقليمية عرب 
8%4%2%مياء العقبة )احلاويات(

573025املرتبة يف موؤ�سر جودة البنية التحتية للميناء

7.5%10%13%موؤ�سر تكلفة ال�سحن

8( النقل اجلوي

الإطار التنظيمي: 

حترير قطاع النقل اجلوي،  واإزالة العوائق ال�ستثمارية،  و�سمان ما يلي:   -

يف  النظر  اإعادة  ودرا�سة  ال�سوق،   لتحرير  اأدنى  كحد  املعتمدة  بالتواريخ  اللتزام  	•
التفاقيات احل�سرية مبا يخدم امل�سلحة الوطنية.
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2007 على اأ�سا�ص متبادل،  وحترير �سوق  عام  يف  املفتوحة  الأجواء  �سيا�سة  تطبيق  	•
مناولة ال�سحن،  وفقًا لإ�سرتاتيجية حترير قطاع النقل اجلوي.

الت�سريع يف تطبيق خطة خ�سخ�سة امللكية الأردنية.  -

- الإ�سراع يف ا�ستكمال برنامج اإعادة هيكلة �سلطة الطريان املدين،  و�سمان:

- ال�ستقللية الإدارية واملالية ل�سلطة الطريان املدين.

ف�سل الأن�سطة التنظيمية ل�سلطة الطريان املدين عن الأن�سطة الت�سغيلية.  -

اإن�ساء �سركة املطارات الأردنية،  وتوحيد مرجعية الإدارات فيها.  -

بناء قدرات �سلطة الطريان املدين،  وتقوية القدرات التنظيمية،  وتو�سيع العتماد   -

على ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف جميع الإجراءات داخل املطارات )ال�سيطرة 

الأمنية،  اإجراءات ال�سفر،  اجلمارك(.

البنية التحتية: 

القطاع  من  مب�ساركة  الدويل  علياء  امللكة  مطار  تاأهيل  واإعادة  تو�سعة  م�سروع  - تنفيذ 

اخلا�ص.

اإعادة تاأهيل وتو�سيع املطارات الأخرى،  وفتح املجال اأمام القطاع اخلا�ص لل�ستثمار   -

املنوي  الأردنية  املطارات  �سركة  وخ�سخ�سة  ومتخ�س�سة،   جديدة  مطارات  بناء  يف 

اإن�ساوؤها.

اجلدول رقم )7(: موؤ�سرات الأداء الرئي�سية للنقل اجلوي

الهدف )2017(الهدف )2012(حاليًاموؤ�سرات الأداء الرئي�سية

حركة الركاب امل�سافرين جوًا )مليون راكب يف 
12 2.98ال�سنة(

عدد ال�سياح القادمني عن طريق اجلو )مليون 
1.358�سائح يف ال�سنة(

5580100عدد الوجهات التي تق�سد مبا�سرة من الأردن

80%60%غري متوفردرجة الر�سا لدى امل�سافرين عن مرافق املطارات

85150200حجم ال�سحن يف ال�سنة )اآلف الأطنان(
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2. روؤية الأردن 2025

�سدرت وثيقة »روؤية الأردن 2025« بتوجيهات ملكية يف عهد حكومة د.عبداهلل الن�سور عام 

الإطار  وحتدد  للم�ستقبل  طريقًا  »تر�سم  الوثيقة  فاإن  التنفيذي،   ملخ�سها  وبح�سب   .2015

العام املتكامل الذي �سيحكم ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية القائمة على اإتاحة الفر�ص 

للجميع. ومن مبادئها الأ�سا�سية تعزيز �سيادة القانون،  وتكافوؤ الفر�ص،  وزيادة الت�ساركية 

يف �سياغة ال�سيا�سات،  وحتقيق ال�ستدامة املالية وتقوية املوؤ�س�سات. ولكي يتحقق ذلك، ل 

بد من رفع م�ستوى البنية التحتية،  ورفع �سوية التعليم وال�سحة،  بالإ�سافة اإلى تعزيز دور 

القطاع اخلا�ص وموؤ�س�سات املجتمع املدين للم�ساهمة يف العملية التنموية. وانطلقًا من هذه 

املبادئ،  تقرتح الروؤية خريطة طريق للم�ستقبل ت�ستلزم توافقًا من فئات عري�سة يف املجتمع 

حول معامل الطريق والأدوار املناطة باجلهات املعنية كافة واأ�سحاب امل�سالح يف القت�ساد،  

ويف مقدمتهم القطاع اخلا�ص الذي يجب اأن يلعب دورًا بارزًا يف حتقيق الأهداف املن�سودة. كما 

اإن على احلكومة توفري البيئة التمكينية لتلك الغاية«.

ويف موؤ�سرات الأداء اخلا�سة بالنقل،  ت�سّمنت الوثيقة الأهداف التالية مل�ساهمة القطاع يف 

الناجت املحلي الإجمايل: 

•	عام 2017: %9.31.  

•	عام 2021: %9.35.  

•	عام 2025: %9.41.  

البنية  يف  اإ�سرتاتيجية  اأولويات  عدة  الوثيقة  يف  امل�ستهدف  امل�ستقبلي  ال�سيناريو  وت�سّمن 

التحتية،  جاء من �سمنها الأولويتان التاليتان املتعلقتان بقطاع النقل:

حتديث اإ�سرتاتيجيات وطنية للبنية التحتية للنقل وتنفيذها،  حيث جاء �سمن هذه  	•
الأولوية املبادرات التالية: 

رئي�سية  خطة  حتديد  تت�سمن  الوطنية  التحتية  البنية  لتطوير  اإ�سرتاتيجية  - و�سع 

للم�سروعات الكربى ذات الأولوية واآليات التمويل.

واجتماعية  اقت�سادية  اأهدافًا  لتعك�ص   2008 لعام  الرئي�سية  عّمان  خطة  حتديث   -

جديدة. 

اإعداد اإ�سرتاتيجية وطنية للنقل العام ملحافظات اململكة جميعها.  -

- ربط اأنظمة النقل العام بني الزرقاء وعّمان.

البناء  اإ�سرتاتيجية  لتحديد  الو�سائط  متعدد  للنقل  رئي�سية  وطنية  خطة  - و�سع 
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امل�ستقبلية،  وحتديد م�ساريع ال�سراكة املحتملة بني القطاعني العام واخلا�ص: البنية 

الطرق  ر�سوم  ال�سريعة،  واحلافلت  اخلفيف  القطار  العام،   النقل  لو�سائل  التحتية 

عّمان  وميناء  ال�سريع،  النقل  وحافلت  رئي�سية  داخلية  حافلت  �سبكة  ال�سريعة،  

الربي.

ال�سمويل  املخطط  تو�سيات  بح�سب  القائمة  الطرق  �سبكة  ل�سيانة  الأولوية  اإعطاء   -

للطرق.

الرتكيز على متطلبات ال�سلمة املرورية على الطرق، من عنا�سر �سلمة مرورية واإنارة   -

الطرق ومعاجلة التقاطعات اخلطرة ومواقع النزلقات، واإعادة تاأهيل املن�ساآت املائية 

على طرق اململكة جميعها.

ا�ستكمال اإن�ساء �سبكة الطرق الرئي�سية والثانوية والقروية،  مع الرتكيز على اإن�ساء   -

حركة  وحتويل  املرورية  الختناقات  لتخفيف  الرئي�سية  املدن  حول  دائرية  طرق 

ال�سري النافذ من داخل املدن الرئي�سية.

تفعيل قانون الطرق واإلزاميته من حيث اخلدمات املاّرة �سمن حرم الطرق مبا ي�سمن   -

ورود دخل يف حال متديد خدمات �سمن حرم الطرق ميكن توجيهه ل�سيانة الطرق.

مع  ال�ستثمار  لت�سجيع  الإجراءات  ي�سهل  بحيث  وتطويره،   الطرق  قانون  مراجعة   -

القطاع اخلا�ص يف اإن�ساء الطرق و�سيانتها.

اإقرار قانون النقل املتعدد.  -

- تطوير املراكز احلدودية بني الأردن وكل من ال�سعودية وم�سر والعراق بهدف تقليل 

التكاليف والوقت على املعابر احلدودية.

بناء �سبكة �سكك حديدية وطنية،  حيث جاء �سمن هذه الأولوية املبادرتان التاليتان: 	•

م�سروع  يف  عليها  املن�سو�ص  للخطط  وفقًا  الوطنية  احلديدية  ال�سكك  �سبكة  - تنفيذ 

ال�سكك احلديدية الوطني الأردين.

- اإن�ساء هيئة �سكك حديدية اأردنية للإ�سراف على ال�سكك احلديدية وتنظيمها.

بالإ�سافة اإلى البنية التحتية،  فقد جاء ذكر قطاع النقل يف املجالت التالية:  

البيئية  التغريات  اآثار  من  »التخفيف  التالية:  الأولوية  �سمن  وحتديدًا  البيئة،   	•
ال�سلبية على الإن�سان«.

التحتية  البنية  »تطوير  التالية:  الأولوية  �سمن  وحتديدًا  واملوؤمترات،   ال�سياحة  	•
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املبادرة  فيها  اأدرجت  والتي  ال�سياحي«،   النقل  خدمة  وحت�سني  ال�سياحية،   للمواقع 

التالية:

املواقع  بني  ومبا�سرة  �سريعة  نقل  روابط  اإيجاد  خلل  من  ال�سياحي  النقل  تطوير   -

والبرتا،   امليت،   والبحر  الدويل،   علياء  امللكة  ومطار  )عّمان،   الأ�سا�سية  ال�سياحية 

وجر�ص( والوجهات اجلديدة ذات الأولوية.

النتفاع  »تو�سيع  التالية:  الأولوية  �سمن  وحتديدًا  الجتماعية،   واحلماية  الفقر  	•
والتمكني واحلماية الجتماعية للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة«،  والتي اأدرجت فيها املبادرة 

التالية:

تعديل و�سائل النقل العام لتمكني و�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة،  مبا يف ذلك توفري   -

�سيارات اأجرة خا�سة يف املدن الكربى مل�ساعدة املعاقني على التنقل.

املدار�ص«،   ودمج  املدار�ص  اإلى  »الو�سول  التالية:  الأولوية  �سمن  وحتديدًا  التعليم،   	•
والتي اأدرجت فيها املبادرة التالية:

١٠٠ طالب على  التي يقل عدد الطلب فيها عن  الواحدة  املنطقة  املدار�ص يف  جتميع   -

مدى ال�سنوات الع�سر القادمة،  وتاأمينهم بو�سائل النقل املنا�سبة وباأ�سعار رمزية.

والت�سغيل لأبناء  التدريب  »دعم فر�ص  التالية:  الأولوية  الت�سغيل،  وحتديدًا �سمن  	•
املناطق الفقرية والنائية وقليلة ال�ستثمار«،  والتي اأدرجت فيها املبادرة التالية:

العمل مع املجال�ص املحلية والبلديات،  لتح�سني و�سائل النقل العام بني املناطق الريفية   -

واحل�سرية.

3. الربنامج التنموي التنفيذي 2019-2016 

روؤية  لوثيقة  الأمد  متو�سط  برنامج  لو�سع  التنفيذي  التنموي  الربنامج  وثيقة  جاءت   

»اإيجاد  بالنقل:  املتعلق  التايل  القطاعي  الهدف  الوثيقة  ت�سمنت  حيث    ،2025 الأردن 

منظومة نقل متكاملة فاعلة اقت�ساديًا حتافظ على البيئة ليكون الأردن مركزًا حموريًا 

للنقل«.

و�سمن الهدف القطاعي،  جاءت الوثيقة بعدة اأهداف فرعية،  على النحو التايل:

)1(: تطوير قطاع النقل وتنظيمه ورفع قدراته وكفاءته. رقم  الفرعي  الهدف  	•

رقم )2(: تطوير منظومة النقل العام. الفرعي  الهدف  	•
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)3(: تطوير منظومة النقل الربي. رقم  الفرعي  الهدف  	•

)4(: تطوير منظومة النقل البحري. رقم  الفرعي  الهدف  	•

)5(: تطوير منظومة النقل اجلوي، رقم  الفرعي  الهدف  	•

الهدف الفرعي رقم )6(: تطوير منظومة النقل ال�سككي. 	•

رقم )7(: تطوير التنبوؤات اجلوية. الفرعي  الهدف  	•

 2019-2016 الأعوام  خلل  امل�ستهدف  الأداء  لقيا�ص  املوؤ�سرات  من  عدد  هدف،   لكل  و�سيغ 

مقارنة بامل�ستويات الفعلية لعاَمي 2014 و2015 مع بيان اجلهة املعنية بكل موؤ�سر كما هو مبني 

يف اجلدول رقم )8(.

اجلدول رقم )8(: موؤ�سرات الأهداف القطاعية والفرعية يف الربنامج التنموي التنفيذي )2016-
)2019

الفعلي املوؤ�سر
2014

الفعلي 
2015

اجلهة امل�ستهدف
املعنية 2016201720182019

الهدف القطاعي رقم )1(: اإيجاد منظومة نقل متكاملة فاعلة اقت�ساديًا حتافظ على البيئة ليكون الأردن 
مركزًا حموريًا للنقل

الهدف الفرعي رقم )1(: تطوير قطاع النقل وتنظيمه ورفع قدراته وكفاءته
ترتيب الأردن يف تقرير 

التناف�سية العاملي من حيث 
موؤ�سر الأداء اللوج�ستي

وزارة 66646160 6866
النقل

الهدف الفرعي رقم )2(: تطوير منظومة النقل العام
متو�سط العمر الت�سغيلي 

حلافلت و�سيارات الركوب 
املتو�سطة )�سنة(

8.877.607.507.407.307.20
هيئة 

تنظيم 
النقل 
الربي

درجة الر�سا عن خدمات 
87%85%80%75%70%66%النقل العام

عدد البا�سات لكل 1000 
0.900.900.900.900.901.00ن�سمة

الهدف الفرعي رقم )3(: تطوير منظومة النقل الربي
متو�سط العمر الت�سغيلي 
لأ�سطول ال�سحن الثقيل 

)�سنة(
هيئة 15.1714.8014.7014.6014.5014.40

تنظيم 
النقل 
الربي

العدد الرتاكمي للناقلني 
املرخ�سني )�سركات( للب�سائع 

على الطرق
244250255260265270

الهدف الفرعي رقم )4(: تطوير منظومة النقل البحري
عدد ال�سفن امل�سجلة حتت 

35455757 )31(2829العلم الأردين

ال�سلطة 
البحرية 
الأردنية

عدد ال�سركات التي تقوم 
مبزاولة اأن�سطة النقل 

البحري
227300310325330330

عدد التفاقيات البحرية 
311111املوقعة
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الفعلي املوؤ�سر
2014

الفعلي 
2015

اجلهة امل�ستهدف
املعنية 2016201720182019

الهدف الفرعي رقم )5(: تطوير منظومة النقل اجلوي
عدد اتفاقيات الأجواء 

هيئة 555861 464952املفتوحة
تنظيم 

الطريان 
املدين

عدد الطائرات العابرة 
للأجواء الأردنية )األف 

طائرة(
263336 )46( 

394245

عدد امل�سافرين ال�سنوي/
مطار عّمان املدين )األف 

م�سافر(
281.2100150160170170

�سركة 
املطارات 
الأردنية

عدد الرحلت اجلوية 
ال�سنوية/ مطار عّمان املدين 

)األف رحلة(
23.62024283030

عدد الرحلت التدريبية 
ال�سنوية/ مطار عّمان املدين 

)األف رحلة(
282527.5303335

وزارة 122333عدد م�ساريع ال�سراكة
النقل

حجم ال�ستثمار )مليون 
95010001050110011501200دينار( �سنوي

هيئة 
تنظيم 

الطريان 
املدين

عدد �سركات الطريان 
91011 678املرخ�سة

عدد الطلب اخلريجني 
156180200220240260)�سنوي(

الهدف الفرعي رقم )6(: تطوير منظومة النقل ال�سككي
موؤ�س�سة 100%100%100%100%100%75%ن�ضبة اخلط�ط املجددة

�سكة 
حديد 
العقبة

ن�سبة تنفيذ �سيانة 
100%100%100%100%100%72%القاطرات

50%50%0%50%0%0%ن�سبة ال�ساحنات املعاد بناوؤها
الهدف الفرعي رقم )7(: تطوير التنبوؤات اجلوية

عدد حمطات الر�سد اجلوي 
دائرة 131838445050الأوتوماتيكية

الأر�ساد 
اجلوية 001233عدد الرادارات اجلوية

موؤ�سر الهدف القطاعي

ن�سبة م�ساهمة قطاع النقل يف 
الناجت املحلي الإجمايل

وزارة %8.7%8.9%9.1%9.4%9.5%9.6
النقل
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4. خطة حتفيز النمو القت�سادي الأردين 2022-2018

»ا�ستعادة  بهدف  القت�سادية  ال�سيا�سات  القت�سادي عن جمل�ص  النمو  �سدرت خطة حتفيز 

زخم النمو القت�سادي وا�ستغلل الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية يف الأردن«. وي�ستمل 

الربنامج،  كما جاء يف مقدمته،  على »اإ�سرتاتيجيات اقت�سادية ومالية موزعة قطاعيًا تعمل 

الربنامج  ويو�سح  النمو.  ملجالت  قطاع  بكل  املتعلقة  وال�سيا�سات  الروؤية  ملمح  تاأطري  على 

اأو  حكومية  م�ساريع  اأو  �سيا�سات  �سكل  على  كانت  �سواء  اللزمة  الإ�سافية  التدخلت  اأي�سًا 

القطاعات  منو  لتحفيز  تنفيذها  يجب  والتي  اخلا�ص،  القطاع  مع  بال�سراكة  ا�ستثمارات 

املختلفة. و�سي�ساهم تطبيق هذا الربنامج بالتزامن مع تنفيذ الربنامج الإ�سلحي لل�سيا�سات 

املالية والقت�سادية املتفق عليها مع �سندوق النقد الدويل مبوجب ت�سهيلت القر�ص املمتد 

لثلث �سنوات،  يف و�سع الأردن على م�سار حتقيق النمو امل�ستدام،  ومبا ي�سمن توفري املرونة 

القت�سادية الكافية واملناعة ملواجهة ال�سطرابات التي ت�سهدها املنطقة«.

وت�سّمنت الوثيقة اأربعة مرتكزات تتعلق بقطاع النقل،  جاء �سمن كل منها جمموعة تدّخلت،  

كما يلي:

العام: النقل  لو�سائل  ومتكاملة  وفعالة  اآمنة  منظومة  توفري  	•

تطوير البنية التحتية واإن�ساء واإعادة تاأهيل مراكز النطلق والو�سول ومرافقها يف   -

املحافظات واملدن الأردنية.

اإعادة هيكلة خط�ط النقل العام يف كل من اإربد والزرقاء وماأدبا بهدف اإيجاد �ضبكة   -

موا�سلت عامة،  وتوفري م�ستوى متميز من اخلدمات للمواطنني )مت طرح عطاء م�سروع 

اإربد التجريبي اأوًل ويجري العمل حاليًا على تقييمه(.

البا�ص  بخط  يرتبط  بحيث  والزرقاء  عّمان  بني  ال�سريع  البا�ص  خط  م�سروع  تنفيذ   -

ال�سريع يف عّمان من خلل م�سغل واحد.

و�سبطها،   العام  النقل  خدمات  ملراقبة  وت�سغيلها  الذكية  املوا�سلت  اأنظمة  تطوير   -

التعرفة  مبادرة  دعم  يف  �سي�ساهم  ما  الإلكرتونية،  للدفعات  متكامل  نظام  وتوفري 

خلط�ط نقل الطلبة.

ومعاجلتها  وتخزينها  النقل  قطاع  بيانات  جلمع  وتوثيقها  بيانات  قاعدة  تاأ�سي�ص   -

وتوزيعها. وينبغي اأن يحفز ذلك �سانعي القرارات على ا�ستخدام البيانات يف امل�ستويات 

كافة )اأنظمة مناذج املوا�سلت،  التنبوؤ والتخطيط الإ�سرتاتيجي والتطوير(.

املوا�سلت: ل�سبكات  التحتية  البنية  وحتديث  اإجناز  	•
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مطار ماركا: حت�سني مرافق وعمليات املطار لتمكينه من ا�ستقبال الرحلت منخف�سة   -

الدويل  علياء  امللكة  ملطار  احل�سرية  التفاقية  انتهاء  عند   )LCC( التكاليف 

)الو�سول اإلى ثمانية مليني م�سافر لعام واحد(.

مطار امللك احل�سني الدويل/العقبة: حت�سني مرافق املطار وعملياته من خلل اتفاقيات   -

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ل�ستقطاب اأكرب عدد من الرحلت ال�سياحية.

امل�سافرين،   لنقل  اجلنوبية  ال�سونة  يف  جديد  مطار  اإقامة  اجلنوبية:  ال�سونة  مطار   -

ونقل ال�سلع الزراعية )�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص/ بناء-ت�سغيل-نقل(.

الربية: لل�ساحنات  النقل  قطاع  كفاءة  تعزيز  	•

مبا  الإدارية  والطواقم  املحرتفني  لل�سائقني  وتبنيه  وطني  تدريب  نظام  - ا�ستحداث 

يتما�سى مع اأف�سل املمار�سات يف الحتاد الدويل للنقل والحتاد العربي للنقل الربي.

لل�سائقني  وال�سلمة  الأمن  متطلبات  تلبي  والتي  لل�ساحنات،   اخلدمية  املرافق  توفري   -

وال�سلع.

العربية  التفاقيات  ن�سو�ص  مع  بالتوافق  الأردين  الربي  النقل  اأ�سطول  حتديث   -

والدولية مبا ي�سمن �سهولة ان�سياب حركة الب�سائع وال�سلع.

وتطويرها: الو�سائط  متعددة  املوا�سلت  �سبكة  حت�سني  	•

احلديدية  ال�ضكك  خط�ط  تاأ�ضي�ص  ال�طنية:  احلديدية  ال�ضكك  خط�ط  م�ضروع   -

التي تربط  ال�سحن  �سكك  كيلومرتًا من   942 �سبكة بطول  ت�ستمل على  التي  الوطنية 

ربط  اإلى  بالإ�سافة  اململكة،   داخل  اللوج�ستية  واملراكز  الرئي�سية  ال�سناعية  املدن 

اململكة بالدول املجاورة،  وربط دول اخلليج باأوروبا.

ميناء املا�سونة الربي/ املركز اللوج�ستي: اإقامة ميناء بري/ مركز لوج�ستي يف عّمان   -

على  لل�سلع  والتوزيع  والتغليف  والتخزين  وال�سحن  النقل  خدمات  لتوفري  )املا�سونة( 

امل�ستوى الإقليمي،  وبالتايل تعزيز تناف�سية اململكة مع الدول املجاورة.

ميناء معان الربي: اإقامة ميناء بري يف معان يخدم املجمع ال�سناعي يف حمافظة معان،    -

ويكون على مقربة من امل�سار املقرتح مل�سروع �سكك احلديد الوطنية،  ويرتبط بعدد من 

الطرق املحلية والدولية )ال�سعودية والعراق(.
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ب-الوثائق املعنية بقطاع النقل
1. اإ�سرتاتيجية النقل الوطنية طويلة املدى

1( املحاور الرئي�سية:

ا�ستندت املحاور الرئي�سية ل�سيا�سة قطاع النقل،  والتي بنيت على اأ�سا�سها الإ�سرتاتيجية   

الوطنية للنقل على جمموعة من املبادئ والأولويات الرئي�سية،  هي:

احلالية. لل�سبكات  التحتية  البنية  ا�ستكمال  	•

احلالية. النقل  ملرافق  الأمثل  ال�ستغلل  	•

الو�سائط. املتعدد  النقل  نهج  اتباع  	•

القطاع. لتطوير  ال�ستثمارات  حتفز  اإ�سرتاتيجيات  و�سع  	•

النقل. قطاع  يف  اخلا�ص  القطاع  م�ساهمة  تعزيز  	•

قطاع  عن  الناجمة  ال�سلبية  الآثار  من  واحلد  ال�سلمة،   وتعزيز  البيئة،   حماية  	•
النقل. 

الإقليمي. البعد  على  التاأكيد  	•

النقل. خدمة  تطوير  يف  املواطنني  اإ�سراك  	•

2( الأهداف الوطنية وال�سرتاتيجية وحماور �سيا�سة النقل 

الواردة  الربعة  الوطنية  الأهداف  اإلى  وال�سرتاتيجية  الوطنية  الأهداف  ا�ستندت   

اإليها  ا�ستندت  التي  املحاور  وبني  بينها  ما  الربط  على  وعملت  الوطنية،   الأجندة  يف 

وطني  هدف  لكل  بالإ�سرتاتيجية  خا�سة  اأهداف  جملة  ُو�سعت  ثم  ومن  الإ�سرتاتيجية،  

)اجلدول رقم 9(،  تلها و�سع حزم من امل�ساريع والت�سريعات اخلا�سة بكل منها،  اإ�سافة 

اإلى موؤ�سرات الأداء.
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اجلدول رقم )9(: الربط ما بني الأهداف الوطنية وحماور الإ�سرتاتيجية الوطنية واأهدافها

اأن يكون للأردن مرافق وبنى حتتية ذات كفاءة ومردود عالالهدف الوطني )1(
ا�ستكمال البنية التحتية وال�ستغلل حماور �سيا�سة النقل

الأمثل ل�سبكات النقل احلالية
اتباع نهج النقل متعدد 

الو�سائط

الأهداف الإ�سرتاتيجية

حتقيق التكامل بني اأمناط تطوير منظومة النقل اجلوي
النقل املختلفة

تطوير منظومة النقل تطوير منظومة موانئ العقبة 
ال�سككي

ت�سجيع اإن�ساء موانئ برية تطوير منظومة النقل الربي
ومراكز لوج�ستية 

تطوير القت�ساد الأردين ليكون مزدهرًا ومنفتحًا على الأ�سواق الهدف الوطني )2(
الإقليمية والعاملية

حماور �سيا�سة النقل

تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف قطاع 
النقل

التاأكيد 
على البعد 

الإقليمي

و�سع 
اإ�سرتاتيجيات 

حتفز 
ال�ستثمارات 

لتطوير 
القطاع

الأهداف الإ�سرتاتيجية

ت�سجيع ال�سراكة مع القطاع اخلا�ص 
لزيادة ال�ستثمارات يف قطاع النقل

جعل الأردن 
مركزًا 

حموريًا 
للنقل

ت�سهيل 
منظومة النقل 

والتجارة

حتديث 
�سناعة 

النقل الربي 
للب�سائع

تطوير 
الت�سريعات 

الناظمة 
لقطاع النقل

بناء القدرات 
والتدريب يف 
جمال النقل

حت�سني نوعية البيئة واملحافظة عليهاالهدف الوطني )3(

حماية البيئة وتعزيز ال�سلمة واحلد من الآثار ال�سلبية الناجمة عن حماور �سيا�سة النقل
قطاع النقل

التح�ل اإلى اأمناط النقل امل�ضتدامةالأهداف الإ�سرتاتيجية
تنفيذ برنامج وطني ل�سلمة النقل واأمنه

تقليل الآثار ال�سلبية البيئية لقطاع النقل
اأن يح�سل الأردنيون على فر�ص متكافئة للم�ساركة يف الهدف الوطني )4(

الأن�سطة ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية

الرتكيز على تلبية احتياجات املواطننيحماور �سيا�سة النقل

الأهداف الإ�سرتاتيجية
زيادة تناف�سية قطاع النقل
تطوير منظومة النقل العام

حتفيز ا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي



تقرير حالة البالد: النقل

583

3( الإ�سرتاتيجيات الرئي�سية

وقابلة  مرتابطة  حديثة  حديد  �سكة  �سبكة  تطوير  �سيكون  الب�سائع،   بنقل  يتعلق  ما  يف 

الإقليمية  النقل  مراكز  بني  والتكامل  للربط  مواتية  فر�سة  املجاورة،   الدول  مع  للت�سغيل 

التنموية.  واملناطق  التجارية  ال�سناعية/  الوجهات  اإلى  بالإ�سافة  وامل�ستقبلية،   احلالية 

و�سيرتافق ذلك مع ما يلي:

تعزيز دور ميناء العقبة بو�سفه البوابة الرئي�سية للأردن والدول املجاورة )تو�سعة  	•
ال�سناعي  امليناء  يف  وتطويرها  الرئي�سية  املحطات  موقع  وتغيري  احلاويات،   ميناء 

اجلنوبي(.

اإن�ساء املوانئ اجلافة واملراكز اللوج�ستية( ت�سم اإجراءات مناولة احلاويات وتخزينها  	•
والتخلي�ص والتفتي�ص اجلمركي والتحميل والتنزيل والتخزين.. اإلخ(.

خمتلفة  م�ساحات  )مع  احلدودية  املعابر  على  لل�ساحنات  خدماتية  مناطق  توفري  	•
خم�س�سة لكل من املركبات وال�سائقني(.

ع على املدى الطويل )عام  ووفقًا للمحاكاة التي يقدمها النظام املحو�سب للتنبوؤ بالنقل،  يتوقَّ

اأو ما يعادل  الب�سائع كل عام  21.2 مليون طن من  اأن جتذب �سكة احلديد اجلديدة   )2030

5100 مليون طن-كيلومرت على �سكك احلديد الأردنية،  ما �سيخفف تدفق املرور على الطرق 

مبقدار 4200 طن-كيلومرت. وقد يحقق هذا النمط اأف�سلية تناف�سية حقيقية. 

تبني �سيا�سة »الدفع وال�سحب« املنا�سبة لتحديث �سناعة النقل بال�ساحنات وتعزيزها: 	•

تقدمي حوافز فورية لتحديث الأ�ساطيل. 

والرتاخي�ص. التنظيمات  تطبيق  	•

ال�سريعة. الطرق  على  ر�سوم  	فر�ص  	•

اجلديدة. احلديد  �سكة  م�سروع  تنفيذ  	•

اأنابيب النفط اجلديد من العراق للعقبة من خلل الزرقاء.  خط  اإجناز  	•

ويتطلب منط نقل الركاب الأخذ مبا يلي لرفع اجلاذبية النوعية للنقل العام للت�سجيع على 

ا�ستخدام بدائل املركبات اخلا�سة على الطرق: 

وخدماتها.  اجلديدة  احلافلت  ل�سبكة  الكامل  التنفيذ  	•

اجلودة  حت�سني  اأجل  من  تطبيقها  واإلزامية  للمركبات  الأدنى  احلد  موا�سفات  و�سع  	•
وال�سلمة. 
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اإعادة هيكلة القطاع من حيث طرق ت�سغيل خدمات النقل العام وطرق اإحالة العطاءات  	•
على امل�سغلني. 

حتديث املرافق )مراكز النطلق والو�سول،  مواقف احلافلت،  املعابر احلدودية(،   	•
ويف الوقت نف�سه تعزيز نظام النقل املتكامل.

وتو�سح نتائج النظام املحو�سب للنقل،  تناق�ص ن�سبة الطلب على النقل العام عرب الوقت يف 

ال�سيناريو الأ�سا�سي،  اإل اأن �سيناريو الإ�سرتاتيجية،  يظهر زيادة معتدلة ت�سل اإلى 13.7% من 

الطلب الكلي مقارنة بن�سبة 13.1% يف ال�سيناريو الأ�سا�سي.

ويعد تطوير املطارات )مطار امللكة علياء،  مطار عّمان ماركا،  مطار امللك احل�سني يف العقبة 

والعامل  واملنطقة  الأردن  والب�سائع بني  الركاب  نقل  روابط  لتطوير  اأ�سا�سية  )اإ�سرتاتيجية 

ككل.

وُيعّد برنامج �سلمة النقل الوطني جزءًا اأ�سا�سيًا من الإ�سرتاتيجية،  مع اإدراك اأن التح�سينات 

امللمو�سة على �سلمة النقل يف الأردن،  ميكن اأن تتحقق ب�سكل رئي�سي يف قطاع النقل الربي،  

ولهذا تت�سمن اإجراءات ال�سلمة ثلثة حماور عمل،  هي:

الطرق. م�ستخدمي  �سلوك  	•

املركبات. خ�سائ�ص  	•

التحتية. البنية  خ�سائ�ص  	•

)انبعاث  بالبيئة  املتعلقة  النقل  لقطاع  ال�سلبية  الآثار  تقليل  اإلى  الإ�سرتاتيجية  �سعت  لقد 

امللوثات،  الغازات الدفيئة،  ا�ستهلك الوقود(،  اإ�سافة اإلى رفع تناف�سية بدائل النقل الربي 

اخلا�ص للركاب والب�سائع على حد �سواء من خلل احلوافز املالية والتنظيمية والإلزامية 

لتجديد اأ�سطول النقل العام واخلا�ص ورفع كفاءة �سل�سل النقل اللوج�ستي والركاب )املراكز 

متعددة الو�سائط،  املرافق( نتيجة لذلك،  بينما تزيد امل�سافة التي تقطعها املركبات يف النقل 

اخلا�ص بن�سبة 56% ويزيد نقل الب�سائع على الطرق بن�سبة 44% على املدى الطويل )2030(،  

فاإن ا�ستهلك الوقود يزيد بن�سبة 30% تقريبًا فقط،  وتظهر انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون 

زيادة بن�سبة 26%،  ويقل انبعاث اأك�سيد النيرتوجني بن�سبة 14% وفقًا للمحاكاة التي قدمها 

منوذج النقل.

جمالت التطبيق   )4

تدمج الإ�سرتاتيجية التي اأجُنزت يف عام 2014 والتي اتخذت من عام 2010 �سنة اأ�سا�ص،    

ليتم  التنظيمية )ال�سيا�سات(  التحتية )ال�ستثمارات( والإجراءات  البنية  م�ساريع  بني 
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تطبيقها تدريجيًا على املدى الق�سري )2018(،  واملتو�سط )2024(،  والطويل )2030(.

لنمط  وفقًا  املدى مو�سحة  الوطنية طويلة  النقل  املف�سلة لإ�سرتاتيجية  الإجراءات  اإن   

جمال التدخل:

الربية. الطرق  	•

احلديدية. ال�سكك  	•

املدين. الطريان  	•

البحري. والنقل  املوانئ  	•

العام. النقل  	•

اللوج�ستي. والنقل  الب�سائع  نقل  	•

2. وثيقة ال�سيا�سات

�سدرت وثيقة ال�سيا�سات املنبثقة عن الإ�سرتاتيجية طويلة املدى يف عام 2017 بهدف و�سع 

اآليات »عابرة للحكومات« لتطوير قطاع النقل وتنظيمه،  بح�سب وزار النقل.

وت�ستند املحاور الرئي�سية ل�سيا�سة قطاع النقل اإلى جمموعة من املبادئ الرئي�سية التالية:

ا�ستكمال البنية الأ�سا�سية لل�سبكات احلالية وال�ستغلل الأمثل ملرافق النقل،  وتطبيق   -

نظام النقل متعدد الو�سائط لي�ساهم يف تعزيز التناف�سية وت�سهيل النقل والتجارة.

والبنية  الكربى  النقل  م�ساريع  حتتاج  حيث  النقل،  قطاع  يف  اخلا�ص  القطاع  دور  تعزيز   -

التحتية الأ�سا�سية اإلى ا�ستثمارات ودعم من احلكومة ب�سكل مبا�سر اأو من خلل ال�سراكة 

بني القطاعني العام واخلا�ص.

النمو  حتفيز  لغايات  وذلك  القطاع،   لتطوير  ال�ستثمارات  حتفز  اإ�سرتاتيجيات  و�سع   -

القت�سادي والذي يتحقق بوجود نظام نقل فعال وكفوؤ.

التاكيد على البعد الإقليمي،  وال�ستفادة من املوقع اجلغرايف للأردن وا�ستثماره بال�سكل   -

الأمثل.

تعزيز �سلمة النقل،  وحماية البيئة،  واحلد من الآثار ال�سلبية الناجتة عن قطاع النقل   -

بحيث ي�ساهم نظام النقل بالتنمية امل�ستدامة.

تاأمني نقل اآمن وبتكلفة مقبولة لغايات حتقيق اأهداف التنمية الجتماعية بحيث تكون   -

خدمات النقل ل�سرائح املجتمع كافة ب�سرف النظر عن الو�سع الجتماعي والقت�سادي 

والأ�سل واجلن�ص واملوقع اجلغرايف.
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العامة  لل�سيا�سة  لوثيقة  ملحة  حاجة  هنالك  اأن  احلكومة  اعتربت  اأعله،   ورد  ما  �سوء  يف 

للنقل يف اململكة من اأجل حتقيق الأهداف التالية:

تت�سمن وثيقة ال�سيا�سات جمموعة من ال�سيا�سات العامة،  واأخرى قطاعية كما يلي:

العامة. •	ال�سيا�سات 

- الأهداف:

زيادة م�ساهمة قطاع النقل يف التنمية القت�سادية والجتماعية. اأ. 

تعزيز القدرة التناف�سية لقطاع النقل على امل�ستويني الإقليمي والعاملي. ب. 

اإيجاد نظام نقل متكامل وم�ستدام يتميز بالفعالية والكفاءة. ت. 

- ال�سيا�سات:

�سيا�سة التنظيم.  اأ. 

�سيا�سة م�ساركة القطاع اخلا�ص وت�سجيع ال�ستثمار. ب. 

�سيا�سة املوارد الب�سرية. ت. 

�سيا�سة الأداء املوؤ�س�سي. ث. 

�سيا�سة النقل امل�ستدام. ج. 

�سيا�سة النقل والإدارة والأداء اللوج�ستي. ح. 

�سيا�سة التكامل والتن�سيق. خ. 

تنق�سم ال�سيا�سات القطاعية اإلى ثلثة اأجزاء: النقل الربي والنقل اجلوي والنقل البحري،  

حيث تت�سمن �سيا�سات النقل الربي القطاعات الفرعية التالية:

النقل العام للركاب: تهدف �سيا�سات النقل العام للركاب املدرجة يف الوثيقة اإلى ما يلي: 	•

حت�سني نوعية خدمات النقل العام وجاذبيتها.  -

رفع م�ستوى خدمة و�سائط النقل العمومية و�سيارات الأجرة.  -

تبني منظومة اأنظمة النقل الذكي.  -

تطوير  اإلى  الوثيقة  يف  املدرجة  احلديدية  ال�سكك  �سيا�سات  تهدف  احلديدية:  ال�سكك  	•
على  والكفاءة  بالفعالية  تتميز  والب�سائع،   الركاب  لنقل  اآمنة  حديدية  �سكك  منظومة 

امل�ستويني املحلي والإقليمي.
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ما يلي: اإلى  الوثيقة  يف  املدرجة  التنقل  اإدارة  �سيا�سات  تهدف  التنقل:  اإدارة  	•

ت�سهيل حركة التنقل وحت�سني م�ستوى ال�سلمة على الطرق.  -

املحافظة على البيئة وتوفري الطاقة.  -

الب�سائع املدرجة يف الوثيقة اإلى ما يلي: نقل  �سيا�سات  تهدف  الب�سائع:  نقل  	•

تطوير منظومة نقل الب�سائع بال�ساحنات من خلل تطوير نظام لوج�ستي ذي كفاءة   -

عالية.

اإعادة هيكلة قطاع النقل بال�ساحنات.  -

اأما ال�سيا�سات املدرجة للنقل اجلوي،  فاإنها تهدف بح�سب الوثيقة اإلى ما يلي:

املدين. الطريان  على  والتدريب  اجلوي  للنقل  اإقليميًا  مركز  الأردن  جعل  	•

و�سلمته. الطريان  اأمن  على  واملحافظة  اجلوي،   النقل  منظومة  تطوير  	•

ال�ستثمار يف اأن�سطة النقل اجلوي والطريان املدين. وحتفيز  ال�سراكة،   ت�سجيع  	•

واأخريًا،  تهدف �سيا�سات النقل البحري اإلى ما يلي:

التناف�سية. قدرتها  وزيادة  املوانئ  كفاءة  رفع  	•

والفعالية. بالكفاءة  يتميز  بحري  نقل  نظام  تطوير  	•

بيئة النقل البحري و�سلمته. على  املحافظة  	•

ت-الوثائق املعنية بالقطاعات الفرعية
تت�سمن الوثائق املتعلقة بالقطاعات الفرعية،  تلك اخلطط والإ�سرتاتيجيات التي ت�سدر اإما 

عن وزارة النقل اأو عن اإحدى الهيئات التابعة لها اأو عن اجلهات الأخرى املعنية بالقطاع. ومن 

هذه الوثائق:

اخلطة التنفيذية لهيئة الطريان املدين للأعوام -2018 2020. 	•
لهيئة الطريان املدين للأعوام -2015 2017. التنفيذية  اخلطة  	•

الأردنية للأعوام 2014-2012. البحرية  الهيئة  اإ�سرتاتيجية  	•
.2020-2018 للأعوام  الأردنية  البحرية  الهيئة  اإ�سرتاتيجية  	•

الربي. النقل  يف  ال�ستثمار  ت�سجيع  برنامج  	•

تطوير البنى التحتية للنقل الربي. برنامج  	•
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الذكية. النقل  اأنظمة  تفعيل  برنامج  	•
الربي. النقل  خدمات  على  الطلب  تلبية  برنامج  	•

الربي. النقل  يف  العاملني  كفاءة  رفع  برنامج  	•
.)2011 )عام  اململكة  يف  للطرق  ال�سمويل  املخطط  	•

.)2010 )عام  عّمان  يف  والنقل  للحركة  ال�سمويل  املخطط  	•

وهنا جتدر الإ�سارة اإلى اأن وزارة النقل اأطلقت يف عام 2013 برنامج ت�سهيل التجارة والنقل 

الأ�سا�سي  هدفه  فاإن  للربنامج،   الإلكرتوين  املوقع  وبح�سب  الأوروبي.  الحتاد  من  بتمويل 

»حت�سني القدرة التناف�سية للمنتجني والتجار املحليني لكي يتمكنوا من املناف�سة يف ال�سوقني 

من  وامل�ستهلكون  والتجار  املنتجون  فيها  يتمكن  بيئة  وجود  يتطلب  ما  والدولية،   املحلية 

املكثفة،   اللوج�ستية  ال�سبكات  مثل  عوامل  وتعترب  ك�سركاء.  فعال  ب�سكل  والتوا�سل  التفاعل 

اخلدمية  ال�سناعات  من  املقدم  والدعم  الوا�سحة،   التجارية  والربوتوكولت  والإجراءات 

اأداء  ويتح�سن  التجارية،   العمليات  تزدهر  لكي  للغاية  ومطلوبة  �سرورية  عوامل  العامة،  

قطاعات القت�ساد املختلفة يف خ�سم ذلك«.

ويذكر املوقع اأن »ت�سهيل التجارة والنقل برنامج تبنته احلكومة الأردنية ل�سم جهود اأ�سحاب 

العلقة جميعهم يف القطاعني العام واخلا�ص من اأجل معاجلة امل�ساكل والعوائق التي تواجه 

قطاعي التجارة والنقل. ويهدف الربنامج اإلى حت�سني القدرة التناف�سية للم�سدرين،  وجذب 

ال�ستثمارات الأجنبية من اأجل النمو القت�سادي«.

وي�سيف املوقع اأن »الهدف ال�سمويل لت�سهيل التجارة والنقل هو م�ساعدة الأردن على التكامل 

والندماج مع القت�ساد العاملي،  وذلك من خلل تقليل التكاليف املتعلقة بالتجارة،  وتطوير 

قطاع نقل متعدد الو�سائط من �ساأنه اأن يزيد كفاءة القطاع اإلى اأق�سى حد،  ويكون يف الوقت 

نف�سه م�ستدامًا على ال�سعيد البيئي«.

ثالثاُ: التحليل

اأ-الفجوة: بني الواقع والطموح
القطاعات  متعددة  الوثائق  يف  الواردة  املختلفة  الأهداف   )10( رقم  اجلدول  يدرج 

والإ�سرتاتيجية طويلة املدى،  ومدى الإجناز فيها،  واأ�سباب التاأخر يف الإجناز )اإن وجد(. 

ويبنّي اجلدول اأن الأ�سباب الرئي�سية وراء التاأخر يف الإجناز تكمن يف اأمور تتعلق بالتمويل اأو 

بغياب اأو عدم ا�ستقرار اأو ا�ستكمال الت�سريعات يف كثري من الأحيان. 
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حت�س
ت و

يا
او

حل
وا

ة 
ام

لع
ع ا
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✓
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✓
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م�س

ى 
عل

ة 
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✓

✓
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لأ�س

ة ا
زار

و
ة 

ام
لع

ا
ان

سك
لإ�

وا
م 

ظي
تن

ة 
يئ
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✓
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ع ا
رم

ما
تث

ل�س
ع ا

جي
ت�س

ت 
ءا

را
ج

ل اإ
�سه

ي
ها.

نت
سيا

و�
ق 

طر
 ال

اء
ن�س

يف اإ
ص 

ا�
خل

ا

✓
✓

دد 
حم

دة 
جن

لأ
را

ط
باأ

طة
خل

وا

ل 
غا

لأ�س
ة ا

زار
و

ة 
ام

لع
ا

ان
سك

لإ�
وا

ة 
يئ

ه
مار

تث
ل�س

ا
مة

لأ
ص ا

جمل�

ن 
نو

قا
 ال

عة
ج

را
ت م

مت
ق 

طر
 ال

وم
فه

ل م
خا

اإد
ب

ذة 
اف

لن
ا

ل 
دي

تع
يف 

ء 
ط

ك ب
هنا

ق 
تعل

ا ي
يف م

ن 
نو

قا
ال

مع 
مار

تث
ل�س

ع ا
جي

ت�س
ب

مبا 
ص ر

ا�
خل

ع ا
طا

لق
ا

ة 
ج

حا
رب

لأم
ن ا

ل
سة

ا�
در

 ال
من

د 
زي

مل
ية

يد
حلد

ك ا
سك

ل�
ا

ي 
يد

حلد
ط ا

خ
 لل

ية
حت

لت
ة ا

ني
لب

ل ا
هي

تاأ
دة 

عا
اإ

ًل 
ما

 �س
اء

رق
لز

ة ا
ط

حم
ن 

ين م
رد

لأ
ي ا

جاز
حل

ا
ل 

نق
ني 

اأم
لت

بًا 
نو

ج
ص 

ي�
لأب

ة ا
ط

حم
ة 

اي
لغ

و
ب.

بو
حل

وا
ئع 

�سا
لب

ا

✓
✓

دد 
حم

ية
ج

تي
رتا

لإ�س
با

ار 
ط

باإ
2 و

01
8

طة
خل

ا

قل
لن

ة ا
زار

و
ط 

خل
ة ا

س�س
وؤ�

م
ي 

يد
حلد

ا
ي 

جاز
حل

ا
ين

رد
لأ

ا

جناز
لإ

م ا
يت

مل 

ل 
حلم

)ا
ة 

ني
ب ف

با
اأ�س

م 
مي

�س
لت

وا
ي 

ور
ح

امل
وع 

ون
ي 

د�س
هن

ال
ة 

قل
( و

ت
با

رك
امل

ية
ملال

ت ا
�سا

�س
خ

امل
ة 

بك
ل�س

ل 
ام

ل�س
ط ا

ط
خ

 امل
سة

ا�
در

ل 
ما

تك
ا�س

ج 
ام

رن
ع ب

�س
وو

ة،  
ني

رد
لأ

ة ا
دي

دي
حل

ك ا
سك

ل�
ا

اع 
ط

لق
ة ا

رك
�سا

ل م
ائ

بد
ف 

�سا
تك

ا�س
ي و

يذ
نف

ت
ص. 

ا�
خل

ا

✓
ار 

ط
باإ

دة 
حمد

دة
جن

لأ
ا

قل
لن

ة ا
زار

و
ة 

يئ
ه

مار
تث

ل�س
ا

ط 
ط

خ
 امل

ال
كم

�ست
مت ا

ف 
�سا

تك
ا�س

ل و
ام

ل�س
ا

اع 
ط

لق
ة ا

رك
�سا

ل م
ائ

بد
�ص

خلا
ا
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قًا 
وف

ة 
ني

ط
لو

ة ا
دي

دي
حل

ك ا
سك

ل�
ة ا

بك
 �س

يذ
نف

ت
ك 

سك
ل�

ع ا
رو

م�س
يف 

ها 
علي

ص 
و�

�س
ملن

ط ا
ط

خ
لل

ين. 
رد

لأ
ي ا

طن
لو

ة ا
دي

دي
حل

ا
✓

✓
ة 

وؤي
لر

را
ط

باأ
دد 

حم
طة

خل
وا

قل
لن

ة ا
زار

و
ة 

يئ
ه

مار
تث

ل�س
ا

وة 
ط

خ
ي 

ز اأ
ج

ُتن
مل 

ء 
ثنا

�ست
با

ة 
ذي

في
تن

ت
كا

ل
تم

ل�س
ا

ف 
لي

كا
ع ت

فا
رت

ا
دم 

وع
ذ 

في
تن

ال
ة 

لي
ما

رد 
وا

ص م
ي�

�س
خ

ت
ن 

م م
ما

هت
ل

ف ا
�سع

و
ما 

ص 
ا�

خل
ع ا

طا
لق

ا
ة 

وم
حلك

ك ا
سار

ت�
مل 

ل 
ظ

يف 
ضًا 

��
�ض

خ
ة 

�سي
سيا

ل�
ف ا

رو
ظ

ال
دن

لأر
با

ة 
ط

حي
امل

م 
ج

من
ن 

د م
دي

حل
ة ا

سك
ل�

ر 
�سغ

 امل
وع

سر
مل�

د ا
في

تن
يف 

غ 
ري

تف
وال

ل 
مي

ح
لت

ة ا
طق

من
ى 

 اإل
ية

يد
ل�س

ا
م.

يت
 ال

ي
اد

ة و
طق

من
✓

دد 
حم

ية
ج

تي
رتا

لإ�س
با

20
18

قل
لن

ة ا
زار

و
ة 

طق
من

ة 
ط

�سل
ة 

قب
لع

ا
سة

ا�
خل

ا

ت 
طا

ط
خ

 امل
ت

�سع
ُو

ه 
كن

ء ل
طا

لع
ح ا

طر
و

غي
األ

دة 
عا

ب ا
�سب

ن ب
كو

د ي
ق

وع 
سر

مل�
يف ا

ر 
ظ

لن
ا

يع 
سار

م�
ع 

ه م
ط

رب
و

ة 
قب

لع
ر ا

وي
ط

ة ت
رك

�س
ن 

عا
ء م

ينا
وم

ك 
سك

لل�
ي

رب
ال

ف 
را

لإ�س
ة ل

ني
رد

ة اأ
دي

دي
ح

ك 
سك

ة �
يئ

 ه
اء

ن�س
اإ

ا. 
مه

ظي
تن

ة و
دي

دي
حل

ك ا
سك

ل�
ى ا

عل
✓

ار 
ط

باإ
دة 

حمد
ية

روؤ
ال

ص 
جمل�

اء
زر

لو
ا

ر 
وي

ط
ة ت

زار
و

ام
لع

ع ا
طا

لق
ا

قل
لن

ة ا
زار

و

اء
ن�س

لإ
م ا

يت
مل 

ة 
وي

ول
ع اأ

ج
را

ت
ك 

سك
ل�

ة ا
بك

 �س
يذ

نف
ت

ة 
ني

ط
لو

ة ا
دي

دي
حل

ا
ة 

ا�س
�سي

ى 
عل

وة 
ل

ع
ع 

و�س
لت

م ا
عد

ة ب
ول

لد
ا

ن 
د م

زي
 امل

اء
ن�س

باإ
ت

يئا
له

ا

ة 
سك

ة �
س�س

وؤ�
ة م

كل
هي

دة 
عا

ج اإ
ام

رن
ل ب

ما
تك

ا�س
ا. 

ته
�س

خ
�س

خ
ة و

قب
لع

د ا
دي

ح
✓

ار 
ط

باإ
دة 

حمد
دة

جن
لأ

ا

ة 
يئ

ه
مار

تث
ل�س

ا
ة 

سك
ة �

س�س
وؤ�

م
بة

عق
 ال

يد
حد

از 
يع

لإ
ًا ا

خر
موؤ

مت 
ت

ءا
را

ج
لإ

ل ا
ما

تك
ا�س

ب

يل 
املا

ة 
س�س

وؤ�
 امل

سع
و�

ا،  
ته

دا
را

اإي
ع 

ج
را

وت
ع 

ج
را

وت
ء،  

ينا
 امل

قل
ون

ت،  
فا

و�س
لف

ت ا
عا

بي
م

ود 
رد

ى 
 اإل

فة
�سا

اإ
ية

عب
ل�س

ل ا
فع

ال
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ي
حر

لب
ل ا

نق
ال

ة 
اب

بو
 ال

فه
�س

بو
ة 

قب
لع

ء ا
ينا

ر م
دو

ز 
زي

تع
ل 

ل
خ

ن 
ة م

ور
جا

لم
ل ا

دو
وال

ن 
رد

لأ
ة ل

�سي
ئي

لر
ا

ة،  
�سع

تو
 ال

ال
عم

ذ اأ
في

تن
  و

ء،
ينا

 امل
لة

يك
 ه

دة
عا

اإ
ن 

سف
ل�

ب ا
عا

تي
ل�س

ه 
رت

قد
دة 

يا
ف ز

هد
ك ب

ذل
و

ة 
ح

تا
واإ

ت،  
ليا

عم
 ال

ءة
فا

ع ك
رف

  و
ة،

ري
كب

ال
دة 

يا
وز

ة،  
ود

جل
ة ا

لي
عا

ت 
ما

خد
مي 

قد
لت

ل 
جا

امل
ب 

جلذ
ي 

يم
قل

لإ
ى ا

تو
مل�س

ى ا
عل

ة 
ف�س

ملنا
ة ا

ني
كا

اإم
ء.

ينا
لم

ة ل
يد

جد
ئع 

�سا
ب

✓
ار 

ط
باإ

دة 
حمد

طة
خل

ا

قل
لن

ة ا
زار

و
ة 

طق
من

ة 
ط

�سل
ة 

قب
لع

ا
سة

ا�
خل

ا
ة 

يئ
له

ا
ة 

ري
ح

لب
ا

ية
دن

لأر
ا

ل 
وي

حت
مت 

ٍر و
جا

ل 
عم

ال
ى 

 اإل
نئ

وا
 امل

سة
�س�

موؤ
ر 

وي
ط

وت
ة 

رك
�س

دة 
يا

لز
ت 

ليا
عم

ال
ة 

�س
خا

ة و
�سي

اف
تن

ال
ئ 

وان
د م

جو
ع و

م
ة،  

�س
�س

خ
مت

ز 
رك

ء م
�سا

لإن
ة 

ا�س
در

و
ث 

اد
حلو

يف ا
ق 

قي
ح

للت
ز 

رك
وم

ة 
ري

ح
لب

ا
ذ،  

قا
لإن

وا
ث 

ح
للب

ت 
دا

ملع
ري ا

وف
وت

لها
ة 

زم
ل

ال

ة 
�سي

سيا
ل�

ف ا
رو

ظ
ال

ت 
هم

�سا
ة 

ط
حي

امل
ور 

لد
ع ا

ج
را

يف ت
ء 

ينا
ي مل

يم
قل

ل
ا

ى 
 اإل

فة
�سا

  اإ
ة،

قب
لع

ا
ت 

ارا
م�س

ص 
ع�

ل ب
حتو

ة 
ملي

عا
 ال

رة
جا

لت
ا

يف 
ة 

�سن
قر

 ال
ث

دا
ح

واأ
مر

ح
لأ

ر ا
ح

لب
ا

ل 
نق

ا ب
ته

كل
هي

دة 
عا

واإ
ة 

قب
لع

ئ ا
وان

ر م
وي

ط
ت

ي،  
وب

جلن
ء ا

ينا
 امل

لى
ي اإ

ي�س
رئ

 ال
اء

ين
 امل

فق
را

م
ت 

ل
ح

لر
ب ا

كا
لر

دة 
دي

ج
ة 

ط
حم

ء 
�سا

واإن
ة 

�سع
تو

  و
ي،

ي�س
رئ

 ال
اء

ين
 امل

ند
 ع

ية
حر

لب
ا

ة 
حل

ملر
  ا

ط،
و�س

لأ
ء ا

ينا
 امل

يف
ت 

يا
او

حل
ف ا

�سي
ر

ف 
�سي

لر
وا

ة 
وؤت

ي م
يف

�س
رر

وي
ط

وت
ة،  

لث
لثا

ا
ة 

ط
حم

ث 
دي

حت
  و

ط،
و�س

لأ
ء ا

ينا
 امل

يف
ك 

رت
مل�س

ا
ط،  

و�س
لأ

ء ا
ينا

 امل
يف

ة 
لي

حلا
ت ا

ارا
عب

 ال
ب

كا
ر

ي،  
وب

جلن
ء ا

ينا
 امل

يف
ط 

نف
 ال

ف
�سي

ل ر
هي

تاأ
و

ة 
ائل

ل�س
د ا

وا
لم

ة ل
يد

جد
ت 

طا
حم

ء 
�سا

واإن
از 

لغ
وا

ل 
�سا

 امل
يل

رتو
لب

ز ا
غا

 ال
ثل

ة م
وع

تن
امل

ل 
هي

تاأ
دة 

عا
واإ

ء،  
ينا

 امل
يف

ل 
�سا

 امل
عي

بي
ط

ال
ئع 

�سا
للب

دة 
دي

ج
ة 

سف
ر�

واأ
ي 

اع
�سن

 ال
اء

ين
امل

 R
O

 –
 R

O
ـ -

 ال
فن

 �س
ئع

�سا
وب

ة 
ام

لع
ا

يع 
سار

م�
  و

ي،
وب

جلن
ء ا

ينا
 امل

ند
 ع

ب
بو

حل
وا

يف 
د 

دي
جل

ء ا
ينا

 امل
قة

ط
ملن

دة 
دي

ج
ة 

تي
حت

ة 
ني

ب
بي

نو
جل

ء ا
ينا

امل

✓
✓

ر 
ط

باأ
دد 

حم
دة 

جن
لأ

ا
ية

ج
تي

رتا
لإ�س

با
و

 2
01

8

ة 
ظق

من
ة 

ط
�سل

ة 
قب

لع
ا

سة
ا�

خل
ا

ة 
رك

و�س
بة

عق
 ال

ير
طو

ت

ذه 
 ه

ظم
مع

ت 
جنز

اأ
ء 

بد
 ال

تم
�سي

ع و
ري

�سا
امل

ء 
ينا

 امل
يف

ة 
ول

ملنا
با

د 
دي

جل
ي ا

وب
جلن

ا
ر 

�سه
ة 

اي
بد

يف 
20

18
يار

اأ

يف 
ري

خ
تاأ

ك 
هنا

ن 
كا

ء 
�سا

 اإن
من

ء 
تها

لن
ا

ي 
وب

جلن
ء ا

ينا
امل

ج 
دم

مت 
ما 

ند
ع

مع 
ى 

ول
ل

ة ا
حل

ملر
ا

ة 
�سع

دة 
يا

لز
ة 

ني
لثا

ا
ء 

ينا
امل
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ة 
سك

ل�
وا

ء 
ينا

 امل
ير

طو
ع ت

رو
م�س

ل 
ام

تك
ة.

دي
دي

حل
ا

✓
دد 

حم
ية

ج
تي

رتا
لإ�س

با
 2

02
4

قل
لن

ة ا
زار

و
ة 

طق
من

ة 
ط

�سل
ة 

قب
لع

ا
سة

ا�
خل

ا

ط 
تب

مر
ق و

معل
ر 

اأم
ة 

سك
ل�

ء ا
�سا

باإن
ة 

دي
دي

حل
ا

ار 
قر

اذ 
خ

ات
دم 

ع
ة 

سك
ر �

�سا
مب

ي 
ائ

نه
اع 

تف
وار

د 
دي

حل
ا

يف 
ها 

يذ
نف

ف ت
لي

كا
ت

قة
ط

ملن
ك ا

تل

ق 
ري

ط
 ال

كة
�ضب

ي ب
ين

لب
ط ا

با
رت

ل
ني ا

حت�ض
ط 

ائ
و�س

دة 
عد

مت
ة 

تي
ح

لت
ة ا

ني
لب

وا
ة 

ربي
ال

ة. 
ري

جا
لت

ة ا
لي

عا
لف

ني ا
ح�س

لت
ل 

نق
ال

✓
ار 

ط
باإ

دة 
حمد

دة
جن

لأ
ا

ة 
طق

من
ة 

ط
�سل

ة 
قب

لع
ا

سة
ا�

خل
ا

ل 
غا

لأ�س
ة ا

زار
و

ة 
ام

لع
ا

ان
سك

لإ�
وا

ل 
ل

خ
ن 

ز م
جنا

لإ
مت ا

وؤة
كف

ق 
طر

ة 
بك

�س

ة. 
كي

مر
جل

ت ا
ءا

را
ج

لإ
ط ا

�سي
تب

✓
ار 

ط
باإ

دة 
حمد

دة
جن

لأ
ا

ية
ملال

ة ا
زار

و
رة 

ائ
د

ك
مار

جل
ا

يف 
ري 

كث
 ال

جناز
مت اإ

ك 
هنا

ل و
جا

 امل
ذا

ه
ن 

د م
زي

ص مل
ر�

ف
ط

�سي
تب

ال

دة 
عا

واإ
ص،  

ي�
خل

لت
ت ا

كا
سر

ج �
ما

ند
ع ا

جي
ت�س

ق 
بي

ط
وت

ص 
ي�

خ
رت

 ال
ت

با
طل

مت
ة 

جع
را

م
ه. 

ط
رو

�س
✓

ار 
ط

باإ
دة 

حمد
دة

جن
لأ

ا
رة 

ائ
د

ك
مار

جل
ا

ك 
مار

جل
ة ا

ئر
دا

ل 
عم

ت
ى 

عل
ار 

مر
�ست

با
ت 

با
طل

مت
ة 

جع
را

م
ها

ير
طو

وت
ص 

ي�
خ

رت
ال

ل 
نق

 ال
ت

ما
خد

ة: 
ئي

ينا
 امل

ت
ليا

عم
 ال

ير
طو

ت
ة 

ئي
ينا

 امل
ت

ما
لو

ملع
م ا

ظا
ذ ن

في
تن

  و
ي،

حر
لب

ا
ن.

سف
ل�

ة ا
رك

ح
ة 

دم
خ

و
✓

ار 
ط

باإ
دد 

حم
ية

ج
تي

رتا
لإ�س

ا
20

24
-2

01
8

ة 
طق

من
ة 

ط
�سل

ة 
قب

لع
ا

سة
ا�

خل
ا

ة 
يئ

له
ا

ة 
ري

ح
لب

ا
ة 

ني
رد

لأ
ا

ر 
وي

ط
ة ت

رك
�س

بة
عق

ال

ى 
عل

اٍر 
ج

ل 
عم

ال
ى 

عل
ت و

ليا
عم

 ال
ير

طو
ت

ت 
ما

لو
ملع

م ا
ظا

ذ ن
في

تن
ة 

دم
خ

ة و
ئي

ينا
امل

فن
ل�س

ة ا
رك

ح

ى 
عل

ل 
عم

 ال
ب

ج
ي

ة 
ني

لف
ر ا

اد
كو

 ال
يل

اأه
ت

ت 
�سا

�س
خ

 امل
ري

وف
وت

ة 
يئ

لله
ة 

لي
املا

ري 
وف

لت
ة 

ري
ح

لب
ا

سل
ف�

ة اأ
دم

خ
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ار 
ثم

�ست
ل

ع ا
جي

ت�س
ة ل

زم
ل

 ال
ت

عا
ري

ت�س
 ال

ير
طو

ت
ة،  

قب
لع

ء ا
ينا

وم
ي 

حر
لب

ل ا
نق

 ال
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ب-تقييم مدى التطابق وال�ستمرارية ما بني الإ�سرتاتيجيات
ال�سروري  من  ي�سبح  فاإنه  النقل،   لقطاع  تتطرق  التي  والإ�سرتاتيجيات  الوثائق  تعدد  مع 

مقارنة هذه الوثائق جنبًا اإلى جنب،  وتقييم مدى ال�ستمرارية والتطابق يف ما بينها. وهذا 

ما يربزه اجلدول رقم )11(.

يلحظ من اجلدول اأن هنالك تطابقًا اإلى حّد كبري بني الأهداف يف الوثائق املختلفة،  وهذا 

اأمر اإيجابي. فتكرار الأهداف يوؤكد على و�سوح يف الروؤية ووجود اإرادة لتحقيق الأهداف اإلى 

حد ما. مع ذلك،  فاإن هنالك بع�ص الأهداف التي ذكرت فقط يف وثيقة اأو وثيقتني،  كاإ�سراك 

املواطنني يف تطوير اخلدمات وتطوير املوارد الب�سرية.

اجلدول رقم )11(: مدى التطابق وال�ستمرارية ما بني الإ�سرتاتيجيات

خطة حتفيز النمو 
القت�سادي الأردين

روؤية الأردن 2025 الإ�سرتاتيجية الوطنية 
للنقل

الأجندة الوطنية

ا�ستكمال البنية التحتية 
ل�سبكات النقل وحتديثها

حتديث اإ�سرتاتيجيات 
وطنية للبنية التحتية 

للنقل وتنفيذها

ا�ستكمال البنية التحتية 
لل�سبكات احلالية

ا�ستكمال البنية التحتية 
لل�سبكات احلالية

اإعطاء الأولوية ل�سيانة 
�سبكة الطرق القائمة

ال�ستغلل الأمثل ملرافق 
النقل احلالية

الرتكيز على �سيانة 
الطرق القائمة واإدامتها 

وتاأهيلها،  ومراعاة 
مبادئ العر�ص والطلب 
عند تخطيط اخلدمات

اتباع نهج النقل املتعدد 
الو�سائط

و�سع خطة وطنية 
رئي�سية للنقل متعدد 

الو�سائط لتحديد 
اإ�سرتاتيجية البناء 

امل�ستقبلية

انتهاج النقل متعدد 
الو�سائط

ا�ستكمال البنية التحتية 
للنقل متعدد الو�سائط 

)ال�سكك احلديدية 
واملوانئ الربية(

تطوير منظومة النقل 
ال�سككي

و�سع اإ�سرتاتيجية 
لتطوير البنية التحتية 

الوطنية تت�سمن 
حتديد خطة رئي�سية 

للم�سروعات الكربى ذات 
الأولوية واآليات التمويل

مبا ي�سمل بناء �سبكة 
�سكك حديدية وطنية

و�سع اإ�سرتاتيجيات 
حتفز ال�ستثمارات 

لتطوير القطاع

تطوير م�ساريع نقل كربى 
كال�سكك احلديدية 

واملوانئ الربية،  
وت�سجيع ال�ستثمار

تعزيز م�ساهمة القطاع 
اخلا�ص

حتديد م�ساريع ال�سراكة 
املحتملة بني القطاعني 

العام واخلا�ص

تعزيز م�ساهمة القطاع 
اخلا�ص يف قطاع النقل

حتفيز ال�ستثمار يف 
قطاع النقل باأمناطه 

كافة

تعزيز كفاءة قطاع نقل 
الب�سائع الربي
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حماية البيئة،  وتعزيز 
ال�سلمة 

الرتكيز على متطلبات 
ال�سلمة املرورية على 

الطرق،  واإن�ساء الطرق 
الدائرية للتخفيف من 

الزدحامات

حماية البيئة،  وتعزيز 
ال�سلمة،  واحلد من 

الآثار ال�سلبية الناجمة 
عن قطاع النقل 

و�سع الأنظمة املتعلقة 
مبعايري املركبات )كالوزن 

واملقايي�ص واملوا�سفات 
البيئية( وكيفية 

ا�ستخدامها )كفترات 
القيادة والتوّقف 
ونوعية القيادة( 

تعزيز اأدوار املطارات 
واملوانئ ومكانتها جلعل 

الأردن مركزًا اإقليميًا

ال�ستفادة من مكانة 
الأردن باعتبارها 

املركز املف�سل 
للخدمات اللوج�ستية 

والدبلوما�سية للمنطقة

التاأكيد على البعد 
الإقليمي

تطوير املوانئ واملطارات 
وم�ساريع النقل ال�سككي 
لتعزيز مكانة الأردن يف 

البعد الإقليمي 

توفري نظام نقل عام اآمن 
وفعال ومتكامل

اإعداد اإ�سرتاتيجية 
وطنية للنقل العام 

ملحافظات اململكة جميعها

تطوير خدمات النقل 
العام بقطاعاته كافة 
و�سوًل اإلى �سبكة نقل 
عام متطورة وخدمات 

كفوؤة،  وحت�سني نوعية 
اخلدمة

اإ�سراك املواطنني يف 
تطوير خدمات النقل

تطوير املوارد الب�سرية 
العاملة يف هذا القطاع

�سمان فاعلية ا�ستهلك 
املعدات اجلديدة

ُيظهر ال�سكل رقم )1( ت�ضل�ضل الإ�ضرتاتيجيات املختلفة وارتباط بع�ضها ببع�ص. لقد جاءت 

الفرعية  الإ�سرتاتيجيات  عنه  انبثقت  عامًا  اإطارًا  لت�سع   2006 عام  يف  الوطنية  الأجندة 

املختلفة،  والتي ت�ستمر بال�سدور ب�سكل دوري على �سكل درا�سات وخمططات �سمولية وخطط 

2025 والربنامج التنموي التنفيذي،   اأما روؤية الأردن  للهيئات والدوائر املختلفة.  تنفيذية 

التي  املا�سية،  فقد اعتمدا على التطورات والتغيريات  القليلة  ال�سنوات  اللذان �سدرا خلل 

توجيه  اإعادة  يف  ي�ساعد  لعّله  حمّدثًا  عامًا  اإطارًا  وو�سعا  الوطنية،   الأجندة  بعد  ح�سلت 

البو�سلة للقطاعات الفرعية.

اأما وثيقة ال�سيا�سات العابرة للحكومات،  فقد اعتمدت على عدة وثائق،  و�ساهمت بدورها يف 

تغذية تلك الوثائق بال�سيا�سات العامة التي انبثقت عنها اأهداف.
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ال�سكل رقم )1(: ت�سل�سل الإ�سرتاتيجيات املختلفة والعلقات يف ما بينها

ت-تقييم نقاط ال�ضعف
ُيلحظ يف التحليل اأعله وبعد درا�سة الإ�سرتاتيجيات املختلفة ما يلي:

تتلّخ�ص غالبية اأ�سباب التاأخر يف الإجناز مبا يلي:  .1

الإقليمية. ال�سيا�سية  الظروف  	•

للقطاع. �سة  املخ�سّ املالية  املوارد  قلة  	•

يف اجلهات املعنية املختلفة. املوؤهلة  الب�سرية  الكوادر  قلة  	•

�سعف التن�سيق بني اجلهات املختلفة )فمثًل،  يقول امل�سوؤولون يف اأمانة عّمان الكربى  	•
بقطاع  املعنية  الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  من  العديد  للم�ساهمة يف  ُتْدَع  الأمانة مل  اإن 

النقل(.

املعنية بالقطاع. املرجعيات  يف  ال�ستمرارية  غياب  	•

الأجندة الوطنية

النقل البحري النقل اجلويالنقل الربي / الطرق

ا�سرتاتيجية النقل
طويلة املدى

الربنامج التنموي
التنفيذي

خطة حتفيز النمو 
القت�سادي

وثيقة ال�سيا�سات لقطاع 
النقل

روؤية الأردن
2025
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ال�سيا�سية،  وعدم  اإلى غياب يف الإرادة  اأن نعزو الأ�سباب هذه جميعها )عدا الأول(  وميكن 

زًا. اإعطاء قطاع النقل الأولوية التي ي�ستحقها ب�سفته قطاعًا حيويًا حمفِّ

لوحظ يف العديد من التقارير،  وجود موؤ�سرات اأداء اإما �سعبة القيا�ص اأو اأنها ل ترتبط   .2

ارتباطًا مبا�سرًا بالأهداف املعلنة للجهات املختلفة.

يف بع�ص الأحيان،  ل تتوفر القيم الأ�سا�سية )ل�سنة الأ�سا�ص( للموؤ�سرات. وبالتايل،  فاإنه   .3

�سنة  قيمة  معرفة  دون  اإليها  الو�سول  املراد  والقيمة  املوؤ�سر  هذا  و�سع  املنطقي  غري  من 

الأ�سا�ص.

اإن كثريًا من موؤ�سرات الأداء مل يتحقق،  على �سبيل املثال،  عدد امل�سافرين جوًا لعام 2017   .4

الطريان  �سركات  عدد  وبلغ  مليون.   8.4 بلغ  بينما  مليونًا   12 كان  الوطنية  الأجندة  يف 

امل�سجلة �ست �سركات بدًل من ت�سع �سركات،  ورد الن�ص عليها يف الربنامج التنفيذي. اأما 

بالن�سبة للعمر الت�سغيلي للحافلت،  فما زال 20 �سنة بدًل من 12 �سنة،  كذلك فاإن عدد 

اتفاقيات ال�سماء املفتوحة املتوقع يف الربنامج التنفيذي لعام 2017 بلغ 49 بدًل من 55. 

األف   46 كان   2017 عام  يف  الأردنية  للأجواء  العابرة  الطائرات  عدد  فان  املقابل،   ويف 

طائرة مقابل 39 األفًا كانت متوقعة بح�سب الربنامج التنفيذي.

مّت  التي  املختلفة  الإ�سرتاتيجات  بني  وا�ستمرارية  تكاملية  هنالك  فاإن  اأعله،   ذكر  كما   .5

الإ�سرتاتيجيات  اإلى  النظر  عند  اأنه  اإل  املراجعة،   هذه  يف  ل  مف�سّ ب�سكل  اإليها  التطّرق 

الفرعية )اأي اإ�سرتاتيجيات القطاعات الفرعية(،  فاإنه ُيلحظ اأن تلك الإ�سرتاتيجيات 

ل تعتمد على )و/ اأو تنبثق عن( الإ�سرتاتيجيات الكلية للقطاع،  وقد يعزى ذلك ل�سدور 

و�سعت  التي  املرجعيات  عن  بعيدة  موؤ�س�سات  اأو  هيئات  عن  الفرعية  الإ�سرتاتيجيات 

الإ�سرتاتيجيات الكلية.

الإ�سرتاتيجيات  فاإنه يلحظ عدم وجود تكامل بني    ،»4« النقطة  نف�سه يف  ال�سياق  ويف   .6

الفرعية املختلفة. 

رغم وجود عدد كبري من الإ�سرتاتيجيات التي تغطي القطاع والقطاعات الفرعية املختلفة،    .7

التقارير  فمثًل،   م�ستمرًا.  لي�ص  الإ�سرتاتيجيات  هذه  تنفيذ  مراقبة  يف  املتابعة  اأن  اإل 

الربعية التي كانت ت�سدر عن وزارة النقل ملراقبة مدى تنفيذ الأهداف املختلفة مل ت�سدر 

منذ عام 2014 )بح�سب وزارة النقل،  توجد متابعة خلطة حتفيز النمو القت�سادي من 

خلل نظام اإلكرتوين مرتبط بوحدة الإجناز احلكومي يف رئا�سة الوزراء(.
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التوصيات

والإ�سرتاتيجيات  اخلطط  تنفيذ  �سمان  بكيفية  حتديدًا  ُتعنى  اأدناه  املدرجة  التو�سيات  اإن 

املختلفة يف قطاع النقل. ومن هنا،  فاإن هذه التو�سيات ل متّثل حلوًل تف�سيلية لقطاع النقل 

اخلطط  و�سع  وطريقة  العمل  منهجية  يف  حلوًل  تقرتح  بل  املختلفة،   الفرعية  بقطاعاته 

وتنفيذها:

الكوادر  تخ�سي�ص  من  ذلك  على  يرتتب  وما  احلكومة  اأولويات  �سّلم  يف  النقل  قطاع  و�سع   .1

املوؤهلة اللزمة )يف امل�ستويات جميعها والقطاعات الفرعية املختلفة( واملوارد املالية.

تفعيل دور وزارة النقل يف التن�سيق بني اجلهات املختلفة املعنية بالقطاع،  لي�ص فقط على   .2

اأي�سًا  وهنا يجب  اململكة.  م�ستوى  بل على  ل  للوزارة  التابعة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  م�ستوى 

الناجت  من  القطاع  )ن�سبة  القطاعية  املوؤ�سرات  توحيد  يف  النقل  وزارة  دور  على  التاأكيد 

توجيه  ثم  ومن  املثال(  �سبيل  على  والتناف�سية،   القطاع  يف  العمالة  ون�سبة  الإجمايل،  

املوحدة  املوؤ�سرات  هذه  يخدم  مبا  الفرعية  اإ�سرتاتيجياتها  بناء  على  املختلفة  اجلهات 

واملوؤ�سرات الفرعية املختلفة.

تب�سيط موؤ�سرات الأداء وتوحيدها مبا ي�سّهل قيا�سها ومراقبتها ب�سكل م�ستمر.  .3

ت�ظيف اجله�د والك�ادر ل�ضمان ال�ضتمرارية يف متابعة الإ�ضرتاتيجيات املختلفة ومدى   .4

تطبيقها،  واإعداد اخلطط التنفيذية والإجرائية باأطر زمنية حمّددة.

وم�سّغلني  نقابات  من  العلقة  اأ�سحاب  مع  املختلفة  والإ�سرتاتيجيات  اخلطط  م�ساركة   .5

وم�ستفيدين.

بناء اخلطط والإ�سرتاتيجيات وامل�ساريع )وحتى الت�سريعات( يف القطاعات الفرعية مع   .6

الأخذ بعني العتبار دور ذلك القطاع الفرعي يف القت�ساد الوطني. فالنقل العام للرّكاب 

مثلً يجب اأن يُنظر له على اأنه قطاع خدمي ولي�ص ا�ستثماريًا،  ويجب اأن ينعك�ص ذلك على 

تطوير امل�ساريع والت�سعري والدعم والتاأمني والإعفاءات واأمور اأخرى.
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الخامتة

عن  ال�سادرة  والإ�سرتاتيجيات  الوثائق  يف  بقوة  حا�سرًا  كان  النقل  قطاع  اأن  الوا�سح  من 

اأهدافًا  الوثائق  تلك  ت�سمنت  حيث  املا�سية،  ال�سنوات  عرب  املختلفة  باأجهزتها  احلكومة 

و�سيا�سات تعنى بالقطاعات الفرعية املختلفة كالنقل الربي والبحري واجلوي ونقل الب�سائع 

والركاب.

ت�سّمنت هذه املراجعة جردًا للوثائق التي مت تق�سيمها اإلى ثلثة اأنواع بح�سب درجة تغطيتها 

بالقطاعات  متعلقة  ووثائق  النقل،  بقطاع  متعلقة  ووثائق  القطاعات،  متعددة  )وثائق 

الفرعية(،  وقد مت اإدراج ما جاء يف الوثائق من النوعني الأول والثاين من اأهداف وتقييم 

التطابق  مدى  مقارنة  مّتت  كما  الإجناز.  يف  التاأخر  واأ�سباب  الأهداف  تلك  يف  الإجناز  مدى 

وال�ستمرارية يف الوثائق املختلفة.

ما مّت التطّرق اإليه ب�سكل خمت�سر يف هذه املراجعة،  هو:

الوثائق املتعلقة بالقطاعات الفرعية.  .1

اخلطط التنفيذية ق�سرية املدى.  .2

املوؤ�سرات الرقمية ومدى الإجناز فيها.  .3

كون  الوثائق،   تلك  يف  التفا�سيل  يف  الدخول  عدم  تقّرر    ،)2( ورقم   )1( رقم  البندين  يف 

من  عاٍل  م�ستوى  وعلى  املختلفة  بقطاعاته  الكلي  القت�ساد  تتناول  البلد  حالة  مراجعات 

التحليل،  وبالتايل فاإن اإدراج الوثائق الفرعية وق�سرية املدى �سمن حتليل اجلدوى،  يزيد من 

تعقيد التحليل،  ويكرث من التف�سيلت التي قد ل تكون ذات اأهمية ملراجعات حالة البلد.

اأما املوؤ�سرات الرقمية يف رقم )3(،  فلم يتم تتّبع مدى الإجناز فيها حلاجة ذلك اإلى اإجراء 

درا�سات وقيا�سات على اأر�ص الواقع،  وهو اأمر خارج نطاق هذه املراحعة.
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واخلدمات  التحتية  البنية  يف  ملحوظًا  تطورًا  االأخرية  اخلم�صة  العقود  خلل  االأردن  �صهد 

املنطقة  حكمت  التي  واجلغرافية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأحداث  عليه  فر�صتها  العامة 

والزيادات ال�صكانية املفاجئة الناجتة عن هذه االأحداث، باالإ�صافة اإلى النزعة العاملية يف 

التو�صع احل�صري ب�صكل عام، حيث كان يعي�س ثلث �صكان العامل يف املناطق احل�صرية يف القرن 

املا�صي، واأ�صبح اليوم ما يزيد على 54% من عدد �صكان العامل يعي�صون يف املناطق احل�صرية، 

اأكرث حدة يف  2050، وكانت هذه الظاهرة  70% عام  اإلى  الن�صبة  اأن ت�صل هذه  املتوقع  ومن 

عام  بحلول   %72 اإلى  الن�صبة  هذه  ت�صل  اأن  ُيتوقع  حيث  املتو�صط،  االأبي�س  البحر  منطقة 

 .2050

ُتعّرف املناطق احل�صرية حمليًا بالتجمعات التي يبلغ عدد �صكانها 5000 ن�صمة فاأكرث، وت�صري 

اإذ بلغت ن�صبة �صكان  اإلى تزايد ال�صكان فيها بن�صبة تفوق التجمعات الريفية،  االإح�صاءات 

احل�صر 82.6%. ويعود اأحد اأ�صباب ارتفاع هذه الن�صبة يف االأردن اإلى اختلف تعريف املناطق 

احل�صرية من دولة اإلى اأخرى.

تقدمي
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ال�صكل رقم )1(: تطور ظاهرة التو�صع احل�صري يف العامل 2050-1900

.)UNDESA( امل�صدر: االأمم املتحدة/ دائرة االقت�صاد وال�صوؤون االجتماعية

وب�صبب موقعه اجلغرايف يف منطقة ا�صطرابات م�صتمرة يف ال�صرق الو�صط، فقد ا�صطر االأردن 

عام  االأولى  كانت  الفل�صطينيني،  والنازحني  اللجئني  من  �صخمة  تدفقات  مع  التعامل  اإلى 

1948، والثانية عام 1967، حيث و�صل العدد اإلى مليونني يعي�صون يف االأردن بح�صب �صجلت 

ا�صت�صاف  كما  )االأونروا(.  الفل�صطينيني  اللجئني  وت�صغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة 

ومن   ،1991-1975 االأعوام  يف  اللبنانية  االأهلية  احلرب  اأثناء  لبنان  من  مهاجرين  االأردن 

العراق بعد حرب اخلليج االأولى عام 1991، والثانية عام 2003، وقد و�صل العدد اإلى ما يزيد 
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على 750 األف ن�صمة. كما ا�صتقبلت االأردن مهاجرين من كل من ليبيا وال�صومال واليمن ودول 

80% منهم  1.3 مليون ن�صمة، يعي�س اأكرث من  اأخرى، وموؤخرًا الهجرة ال�صورية ملا يزيد على 

يف املجمعات احل�صرية، واأحدث هذا تغريات اجتماعية واقت�صاديه اأثرت على �صوق االإ�صكان 

وخدمات البنية التحتية.

وقد ازداد عدد �صكان اململكة من 6.5 مليون ن�صمة تقريبًا عام 2004 اإلى اأكرث من 9.5 مليون 

ن�صمة عام 2016، ما فر�س على موؤ�ص�صات الدولة واقعًا عليها التعامل معه لتتمكن من تقدمي 

عام  من  العربي«  »الربيع  تبعات  زالت  وما  لل�صكان،  املتزايدة  للأعداد  ال�صرورية  اخلدمات 

2011 واالأزمات التي رافقته، ت�صكل حتديًا كبريًا اجتاه املَنعة والتنمية يف املجاالت جميعها 

يف االأردن.

العاملي،  االقت�صادي  املنتدى  عن  ال�صادر   2018/2017 لعام  العاملية  التناف�صية  تقرير  ووفق 

يحتل االأردن مركزًا متو�صطًا هو املركز 65 من بني 137 دولة على م�صتوى العامل، بعد اأن �صجل 

املح�سلة،  النقاط  جمم�ع  ثبات  ورغم  ال�سابق.  الت�سنيف  يف  دولة   144 بني  من   63 املرتبة 

اإال اأن التغري يف املركز ناجت عن تغريات يف مراكز الدول االأخرى، يف حني حل االأردن �صابعًا 

اإلى االأمور االأخرى مقارنة احلالة العامة للبنية  على امل�صتوى العربي، حيث يتم باالإ�صافة 

التحتية ونوعية الطرق والبنية التحتية لل�صكك احلديدية واملوانئ والنقل اجلوي، وكذلك 

البنية  حمور  يف   58 املرتبة  يف  االأردن  جاء  وقد  واالت�صاالت.  للكهرباء  التحتية  البنية 

التحتية العام، ويف املركز 63 يف نوعية البنية التحتية. 

وبح�صب التقرير اأي�صًا، فاإن البنية التحتية كانت العامل الثالث من العوامل املعيقة للأعمال 

بعد عدم ا�صتقرار ال�صيا�صات ومعدالت ال�صرائب من اأ�صل 16 عامًل اعُتربت معيقة للأعمال يف 

االأردن يف تقرير 2017/2016، ويف املرتبة ال�صاد�صة يف تقرير 2018/2017.
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ال�صكل رقم )2(: العوامل املعيقة للأعمال يف االأردن

امل�صدر: تقرير التناف�صية العاملية، 2017/2016.

امل�صدر: تقرير التناف�صية العاملية، 2018/2017.

اإلى تقييم خطط املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية التي تتولى م�صوؤولية  تهدف هذه املراجعة 

البنية التحتية وامل�صاكل واملعيقات التي تواجهها يف تنفيذ هذه اخلطط، واإلى اإجراء تقييم 

نوعي حلالة البنية التحتية ومنعتها يف اململكة. وللتمكن من حتقيق هذه االأهداف، فقد مت 

االطلع على خطط املوؤ�ص�صات احلكومية ذات العلقة املعلنة والن�صرات اخلا�صة بها وزيارتها 
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ميدانيًا للتاأكد من املعلومات املن�صورة واحل�صول على معلومات اإ�صافية ت�صاعد يف اإجناز املهمة 

املطلوبة وحتقيق الهدف املرجو من هذه املراجعة.

أوالً: البنية التحتية 

البنية التحتية )Infrastructure( هي البنية املادية والتنظيمية االأ�صا�صية التي ت�صكل 

جمموعة من املرافق واالأنظمة املرتابطة التي ت�صاهم يف النهو�س باملجتمع واالقت�صاد والنمو 

تخدم  التي  اللزمة  الو�صائل  توفري  خلل  من  وذلك  االأف�صل،  نحو  العامة  احلياة  وتطوير 

االأفراد واملجتمعات واالأعمال واملوؤ�ص�صات، وخلق بيئة منا�صبة لل�صتثمار، وهي اإحدى مقومات 

الدول احلديثة وراأ�صمالها العيني ودعامة اأ�صا�صية يف التنمية باأ�صكالها جميعًا.

)املياه،  العامة  اخلدمات  �صبكات  واملوا�صلت،  الطرق  �صبكات  التحتية:  البنية  وت�صمل 

الكهرباء، االت�صاالت، ال�صرف ال�صحي وت�صريف مياه االأمطار(، قطاع النقل واملرور واملرافق 

العامة، �صاملة املباين اخلدمية واحلدائق وال�صاحات العامة. يف هذا التقرير �صيتم تناول: 

الطرق الربية، ت�صريف مياه االأمطار، النقل الربي، املن�صات االإدارية واخلدماتية، احلدائق 

واملتنزهات والفراغات العامة، باالإ�صافة اإلى االإ�صكان.

اأ. اأثر تطوير البنية التحتية على الو�صع االقت�صادي واالجتماعي
ال�صيا�صية  االأ�صعدة  على  لتاأثريها  نظرًا  احلياة  نوعية  تعزيز  يف  التحتية  البنية  ت�صاهم 

والتطور  االجتماعي  الرفاه  حتقيق  ميكن  ال  حيث  كافة،  واالجتماعية  واالقت�صادية 

االقت�صادي املحلي دون توفري بنية حتتية م�صتدامة ومِنعة. ففي املجال االقت�صادي، ي�صاهم 

توفري البنى التحتية يف دعم االقت�صاد املحلي من خلل دعم امل�صاريع التنفيذية والت�صغيلية 

واالإنتاجية الفردية وال�صناعية، وبالتايل امل�صاهمة يف توفري فر�س العمل والنهو�س باملجتمع 

ودعم وجذب امل�صاريع اال�صتثمارية التي من �صاأنها دعم االقت�صاد املحلي ورفع م�صتوى تناف�صية 

والتعليم  ال�صحة  قطاعي  حت�صني  اإن  كما  وم�صتدام.  قوي  جمتمع  وبناء  املحلية  ال�صركات 

يقت�صي اال�صتثمار االأمثل يف البنى التحتية من خلل توفري املباين واملرافق العامة وفق اأف�صل 

املعايري العاملية، وتعزيز م�صرية النمو والتطور يف املجاالت املختلفة، وبالتايل حتقيق االأهداف 

الوطنية وبناء جيل فاعل ي�صاهم يف بناء الدولة ب�صكل �صليم.

واملنظمات  املنا�صبات  يف  عليها  الرتكيز  مت  فقد  التحتية،  للبنية  الكبرية  للأهمية  ونظرًا 

املحلية والدولية كافة، فعلى �صبيل املثال احتوى الهدف التا�صع من اأهداف التنمية امل�صتدامة 

للأمم املتحدة، على اإقامة بنى حتتية قادرة على ال�صمود، وحتفيز الت�صنيع ال�صامل للجميع 
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والطاقة،  )النقل،  االأ�صا�صية  البنية  يف  اال�صتثمار  اأن  حيث  االبتكار،  وت�صجيع  وامل�صتدام، 

امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  عنا�صر  من  حيوي  عن�صر  واالت�صاالت(  املعلومات  وتكنولوجيا 

والتمكني للمجتمعات يف كثري من البلدان. 

ومن خلل هذه املراجعة، �صيتم اإلقاء ال�صوء على حالة البنية التحتية واالإ�صكان يف االأردن 

يف جماالت الطرق مبكوناتها جميعها، والنقل الربي، واملرافق االإدارية، واحلدائق واملتنزهات 

والفراغات العامة.

ب. الطرق الربية
اأركان  اأهم  من  واحدًا  يعترب  الذي  النقل  الرئي�صي خلدمة قطاع  ال�صريان  الطرق هي  �صبكة 

وغالبًا  الأ�سا�سية  ال�سبكة  وُتعّد  الدول،  يف  التنمية  اأركان  اأهم  ومن  القت�سادي،  الن�ساط 

الوحيدة يف االأردن التي تربط مناطق االإنتاج مبناطق اال�صتهلك، ومناطق االإنتاج مبناطق 

الت�صدير.

االإن�صان و�صلكها يف  الب�صر عرفها  اأهمية كبرية يف حياة  الطرق ظواهر جغرافية ذات  وُتعّد 

جت�اله وغزواته ورحالته التجارية. وللطرق دور اأ�سا�سي يف الن�ساط القت�سادي، لذا فهي 

ت�صاهم ب�صكل رئي�صي يف التنمية الزراعية وال�صناعية والتجارية واالجتماعية.

ومن اأجل النهو�س بالتنمية، ال بد اأن يكون للدولة بنية حتتية منا�صبة، واأهمها طرق �صريعة 

واآمنة، وال بد من تخ�صي�س التمويل اللزم الإن�صائها واإدامتها و�صيانتها مب�صتوياتها املختلفة.

طريق  عن  اإما  اأواًل،  الطريق  حرم  على  ا�صتحواذًا  عام  ب�صكل  الطرق  اإن�صاء  عمليات  ت�صمل 

اال�صتملك كما هي احلال يف معظم الطرق اخلارجية ال�صريعة، اأو من خلل اإعداد املخططات 

التنظيمية الهيكلية للطرق الرئي�صية داخل املدن وخمططات اال�صتعماالت التنظيمية، ومن 

خلل عمليات االإفراز والتجزئة وفق االأحكام التنظيمية ال�صارية داخل حدود تنظيم املدن 

والقرى، وي�صمل ذلك تاليًا القيام باإن�صاء ج�صم الطرق ابتداء من االأعمال الرتابية واإن�صاء 

طبقات الطريق واالأكتاف واجلزر الو�صطية، وكذلك بناء االأر�صفة خ�صو�صًا داخل املدن، كما 

وزراعة  الت�صجري  واأعمال  االأمطار  مياه  ت�صريف  و�صبكات  الرئي�صية  العّبارات  اإن�صاء  ي�صمل 

التقاطعات واجل�صور  اإن�صاء  واأي�صًا  الطريق،  واأعمال فر�س  الو�صطية  الطرق واجلزر  جوانب 

واالأنفاق واجلدران اال�صتنادية واالأ�صوار. 

ميتلك االأردن �صبكة طرق برية �صريعة جيدة البناء والهند�صة مقارنة ببع�س الدول االأخرى؛ 

وقد تطورت تطورًا كبريًا من حيث الت�صاميم واالإن�صاء وال�صيانة. ففي حني كان جمموع اأطوال 

�صبكة الطرق املعبدة يف اململكة عام 1950 ما جمموعه 895 كم للطرق الرئي�صية والثانوية 
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وو�صطها  اململكة  �صمال  يف  مناطق  يف  وتتمركز  كم،   7900 بحدود  حاليًا  اأ�صبح  والقروية، 

وغربها. ويوجد هناك خط بّري رئي�صي من اأربعة م�صارب، ي�صل �صمال اململكة بجنوبها على 

طول امل�صافة، كما يوجد طريق بّري رئي�صي اآخر ي�صل احلدود العراقية )منطقة الروي�صد( 

حدود  �صمن  الواقعة  الطرق  اإلى  باالإ�صافة  هذا  العمري(،  )منطقة  ال�صعودية  احلدود  مع 

5000 كم تقريبًا، موزعة  اأمانة عّمان الكربى والبلديات االأخرى والتي ال تقل اأطوالها عن 

بني طرق رئي�صية وفرعية. 

ملواكبة  اململكة  الطرق يف معظم مناطق  اأعمال  ُنّفذت كميات كبرية من  املا�صية،  العقود  ويف 

رفت مليارات الدنانري  الزيادة الكبرية يف اأعداد ال�صكان واحلركة االقت�صادية املتنامية، و�صُ

الإن�صاء �صبكة طرق معّبدة ال باأ�س بها، لكن كثري منها غري �صروري ويخدم مناطق نائية وغري 

منتجه، وكان االأجدر عمل طرق ترابية وزراعية بتكاليف اأقل لهذه املناطق. 

الطرق  ل�صبكة  ال�صيانة  تكاليف  ارتفعت  الطرق وتعبيدها،  فتح  الكبرية يف  الزيادة  وب�صبب 

بال�صيانة  للقيام  املوارد  توفر  وعدم  اإنهاكها  نتيجة  جميعها  اململكة  مناطق  يف  املرتامية 

اللزمة للحفاظ عليها من التدهور بح�صب االأ�صول واملمار�صات الف�صلى يف اأعمال ال�صيانة يف 

الوقت املنا�صب. كما اإن اخللطات االإ�صفلتية يف املا�صي كانت تعتمد على مادة احلجر اجلريي 

اأن  غري  الطرق.  لهذه  ومكلفة  دورية  �صيانة  ي�صتلزم  كان  ما  ال�صعيفة،   )limestone(

اأمانة عّمان الكربى ووزارة اال�صغال العامة با�صرا يف الفرتة املا�صية با�صتعمال مادة البازلت 

االأقوى بالرغم من االرتفاع الطفيف يف التكلفة، علمًا اأن مادة البازلت متوفرة بكميات كبرية 

�صلبتها  ب�ص�صب  ا�صتخدامها  واإعادة  تدويرها  ميكن  كما  ا�صتدامة،  اأكرث  وتعترب  االأردن،  يف 

وموا�صفاتها العالية.

تق�صم الطرق يف االأردن من حيث م�صوؤولية التنفيذ واالإدامة وال�صيانة اإلى ق�صمني: 

1. الطرق التي تقع حتت م�صوؤولية وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان

تتولى وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان م�صوؤولية التخطيط طويل االأمد وق�صري االأمد ل�صبكات 

الطرق يف االأردن، بينما تتولى البلديات م�صوؤولية تخطيط هذه ال�صبكات داخل حدودها. اأما 

الطرق التي تقع حتت م�صوؤولية الوزارة، فهي �صبكة الطرق النافذة التي ت�صل بني البلديات 

واملحافظات والقرى اأو التي متر خللها، باالإ�صافة اإلى الطرق الثانوية والزراعية الواقعة 

خارج حدود البلديات، والتي تقوم الوزارة بالعمليات اخلا�صة بهذه الطرق جميعها من حيث 

اال�صتملك والتخطيط والتنفيذ بعنا�صرها كاملة وب�صيانتها، وهي واحدة من اأهم م�صوؤوليات 

اإلى   2016  -  2013 الوزارة التي ي�صري هدفها االإ�صرتاتيجي االأول يف خطتها االإ�صرتاتيجية 



تقرير حالة البالد: البنية التحتية واإلسكان

623

اآمنة ذات مردود اقت�صادي وتنموي«. وت�صري االأهداف املرحلية اخلا�صة بهذا  »توفري طرق 

الهدف اإلى تنفيذ �صبكة الطرق الرئي�صية والثانوية والقروية والزراعية باململكة وتاأهيلها 

و�صيانتها واإدامتها لربط املحافظات واملراكز احلدودية واملناطق التنموية والقرى والتجمعات 

معايري  توفري  بهدف  وكذلك  التنمية،  حتقيق  يف  لت�صاهم  االإنتاج  مواقع  وخدمة  ال�صكانية، 

ال�صراكة  وت�صجيع  الطرق،  �صبكة  اإن�صاء  برنامج  وا�صتكمال  الطرق،  على  املرورية  ال�صلمة 

املختلفة. لقد جاءت هذه االأهداف  امل�صاريع  العام واخلا�س من خلل تنفيذ  القطاعني  بني 

االأ�صغال  لوزارة  االإ�صرتاتيجية  االأهداف  منا�صبة وحتقق  اأعوام  ال�صابقة الأربعة  يف اخلطة 

العامة واالإ�صكان يف تطوير البنية التحتية يف جمال الطرق، اإال اأنها اأهداف عامة غري قابلة 

للقيا�س ت�صلح لكل زمان ومكان، ومل يرافقها خطة تنفيذية وموؤ�صرات ميكن من خللها قيا�س 

االأداء ومدى التقدم يف حتقيق االأهداف الرئي�صية واملرحلية، رغم اأن هناك خططًا �صنوية 

تقوم باإعدادها الوزارة ترافق املوازنات ال�صنوية اإال اأنها غري معلنة، وال يتم ربطها باخلطة 

االإ�صرتاتيجية للوزارة لتحقيق مقايي�س االأداء وتقييم االإجناز. 

2017-2021، فقد ورد يف االأهداف االإ�صرتاتيجية  اأما بخ�صو�س اخلطة اخلم�صية االأخرية 

للوزارة الهدفني اخلا�صني بالطرق: وهما: االأول، »�صبكة طرق رئي�صية وممرات تنموية اآمنة 

يف اأنحاء اململكة جميعها ذات مردود اقت�صادي وتنموي«، والهدف الثاين، »�صبكة طرق قروية 

للهدف  اأداء  موؤ�صرا  وُو�صع  التطور«.  حتقيق  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  واآمنة  متكاملة  وزراعية 

االأول، يتعلقان بن�صبة تقليل عدد احلوادث الناجتة عن عيوب الطرق، ون�صبة ر�صا املواطنني 

وموؤ�صرا اأداء للهدف الثاين، يتعلقان بزيادة اأطوال الطرق املنجزة باالعتماد على معايري فنية 

معتمدة، وزيادة اإن�صاء الطرق والتقاطعات يف اأنحاء اململكة جميعها لكل حمافظة؛ من الوا�صح 

الطرق.  الوزارة جميعها يف جمال  اأعمال  اأنها ال تغطي  اإال  للقيا�س،  االأهداف قابلة  اأن هذه 

كما اإنه مل حُتّدد م�صتهدفات لها، ومن غري الوا�صح ما اإذا مت قيا�صها قبل تنفيذ اخلطة، وبعد 

مرور العام االأول )2017( على التنفيذ. ويبني اجلدول رقم )1( اأن اأطوال الطرق يف اململكة 

تبلغ حوايل 7299 كم، وذلك بح�صب اإح�صاءات وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان لعام 2013 

)املتوفر(.
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اجلدول رقم )1(: اأطوال الطرق يف اململكة بح�صب النوع واملحافظة
ال�صنة

املحافظة

املجموع عام طرق قروية )كم(طرق ثانوية )كم(طرق رئي�صية )كم(
2013

201120122013201120122013201120122013

2602602771911932035305375641044عّمان
162162162356377377326326329868اإربد

4504504502952952953333353351080املفرق
137137137143143143282282287567البلقاء

249249249989898121124129476الزرقاء
298298298162164164234234234696الكرك

153153161232331444444236الطفيلة
522522522227227227444444793معان
51515299106106230232234392مادبا

838383899494237239241418جر�س
565656105105105132132132293عجلون
297297307445151787878436العقبة

2,7182,7182,7541,8321,8761,8942,5912,6072,6517,299املجموع

امل�صدر: وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان، 2013.

 2017 عام  العامة  االأ�صغال  وزارة  م�صوؤولية  حتت  تقع  التي  الطرق  اأطوال  و�صلت  وقد  هذا، 

اإلى حوايل 7900 كم، وحتتاج �صيانتها الدورية اإلى مبالغ كبرية، وما يتم ر�صده يف املوازنة ال 

يتجاوز 10 - 20% من هذه املبالغ �صنويًا �صمن قائمة امل�صاريع الراأ�صمالية، ناهيك عن الرتاكم 

ال�صيانة  اأعمال  يف  التاأخر  ان  علمًا  ال�صابقة،  املتعاقبة  ال�صنوات  يف  ال�صيانة  احتياجات  يف 

ال�صارع  اإن�صاء  اإعادة  اإلى  يوؤدي  وقد  عديدة،  ملرات  ال�صيانة  تكاليف  م�صاعفة  اإلى  يوؤدي 

العلوية  الطبقات  �صيانة  كفاية  وعدم  ال�صفلية  طبقاته  يف  االأ�صرار  تراكم  ب�صبب  بالكامل 

مرورًا  بالعقبة  عّمان  يربط  الذي  ال�صحراوية  الطريق  يف  ح�صل  ما  وهذا  العادة،  هي  كما 

مبدن اجلنوب، حيث جتاوزت التكلفة ع�صرة اأ�صعاف تكاليف ال�صيانة رغم اأن جزءًا من هذه 

التكاليف �صيكون لتغطية تكاليف حت�صينات الطريق وتو�صعتها.
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ال�صكل رقم )3( : �صبكة الطرق، االأردن. �صنة االأ�صا�س )2010(

ومن اجلدير بالذكر اأنه نظرًا لعدم توفر نظام اآخر لنقل الب�صائع داخل اململكة �صوى الطرق 

ت�صكل  باأ�صرار  يت�صبب  ما  القائمة،  الطرق  �صبكة  اإ�صافيًا على  ي�صكل عبئًا  فاإن ذلك  الربية، 

النمو  مع  �صيتفاقم  الو�صع  اأن  علمًا  الطرق،  يف  املرورية  ال�صلمة  على  كبريًا  خطرًا  مبجملها 

وجود  اأهمها  احللول،  بع�س  اإلى  االجتاه  من  هنا  بد  ال  اإذ  اململكة،  ت�صهده  الذي  االقت�صادي 

اإلى  باالإ�صافة  اآمنة،  طرق  �صبكة  على  للحفاظ  ومدرو�صة  علمية  م�صتمرة،  �صيانة  خطط 

تطوير بدائل لنقل الب�صائع داخل االأردن مثل ا�صتخدام �صكة حديد العقبة لنقل الب�صائع.

ولدى متابعة اأعمال الطرق يف اململكة عامة، ميكن للمخت�صني ملحظة تراجع م�صتوى تنفيذ 

الطبقات االأخرية من ج�صم الطريق يف العقود االأخرية رغم التطور التكنولوجي يف هذا املجال، 

وتراجع ح�صن اأداء املقاولني املحليني العاملني يف هذا املجال، وبخا�صة يف الطبقات االإ�صفلتية 

من حيث ا�صتوائية �صطح الطريق، ومواقع االت�صال الطولية والعر�صية )اللحامات(، وظهور 

الت�صققات ال�صريعة. ومن امللحظ اأنه قد مت جتنب هذه الظاهرة يف اأجزاء املمر التنموي يف 

�صرق عّمان.

العميق  الإميانها  كبريًا  اهتمامًا  اجلانب  هذا  تويل  الوزارة  فاإن  الطرق،  �صيانة  بخ�صو�س  اأما 

اأن �صيانة الطرق واملحافظة عليها ال تقل اأهمية عن تنفيذها بهدف املحافظة على م�صتوى 
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خدمة الطرق وتاأمني ال�صلمة مل�صتخدميه، اإال اأن الوزارة تعطي اأولوية لتلبية االحتياجات 

التمويل،  الطرق وتعبيدها يف ظل حمدودية  باأعمال فتح  املواطنني  املتكررة من  واملطالبات 

ويكون ذلك على ح�صاب اأعمال ال�صيانة التي ال تتم املطالبة بها من املواطنني اإال بعد ح�صول 

ي�صعب  حالة  اإلى  وت�صل  عليها،  ال�صري  �صعوبة  اإلى  توؤدي  الطريق  ج�صم  يف  ج�صيمة  اأ�صرار 

�صيانتها بالطرق العادية الب�صيطة.

وما تقوم به الوزارة حاليًا يف جمال �صيانة الطرق بعد مرور فرتة زمنية من عمر الطريق، 

امليداين من خمت�صني، وطرح عطاءات �صيانة دورية بح�صب  الك�صف  معاينتها من خلل  هو 

احلاجة، ونوع ال�صيانة املطلوبة، وتوفر املخ�ص�صات.

اإن االأ�صلوب العلمي الأعمال ال�صيانة يتمثل يف حتديد احتياجات �صبكات الطرق من خلل م�صح 

انت�صارها  ومدى  االأ�صرار  م�صتويات  ويو�صح  االإ�صفلتية،  الر�صف  طبقات  اأو�صاع  يحدد  �صامل 

من  باال�صتفادة  وذلك  ال�صيانة،  الأعمال  �صنوية  خطط  واإعداد  حديثة  اأجهزة  با�صتخدام 

التقنيات احلديثة واالأ�صاليب املتطورة للتعرف على م�صاكل الطرق وتقييم تاأثريها على كل 

اأعمال  اإلى  �صيانة عادية حتتاج  كانت  �صواء  ال�صيانة  م�صتوى  وم�صتخدميها وحتديد  طريق 

الطريق  مل�صتخدمي  واالأمان  ال�صلمة  تكفل  التي  اخلدمة  من  جيد  م�صتوى  ل�صمان  ب�صيطة 

ولتجنب مزيد من االأ�صرار.

الطريق،  ج�صم  اإلى  باالإ�صافة  كافة،  الطريق  عنا�صر  ال�صيانة  من  النوع  هذا  وي�صمل 

ودهان  مرورية  واإ�سارات  واأكتاف  والأنفاق  واجل�س�ر  الأمطار  ت�سريف  خط�ط  مثل 

التي  الوقائية  ال�صيانة  اأو  منها  العوائق  واإزالة  الطريق  نظافة  وكذلك  الطريق، 

الطبقة  ا�صتبدال  اأو  اإ�صفلتية  طبقة  اإ�صافة  خلل  من  الطريق  عمر  اإطالة  على  تعمل 

االأخرى. وعنا�صرها  الطريق  من  اأجزاء  اإن�صاء  اإعادة  اأو  متكاملة  �صيانة  وعمل   املوجودة 

ومن الو�صائل احلديثة التي يتم ا�صتخدامها الأغرا�س �صيانة الطرق، نظام الت�صوير الرقمي 

الر�صفية،  غري  الطرق  بعنا�صر  اخلا�صة  البيانات  توفري  اإلى  يهدف  والذي  للطرق،  املتحرك 

كالل�حات الإر�سادية، واخلط�ط املرورية، وعالمات الطرق وتقييمها، وحتديد العنا�سر التي 

حتتاج اإلى �صيانة، ويتم حتديث قاعدة البيانات اخلا�صة بها يف الوزارة.

2. الطرق الواقعة �صمن حدود اأمانة عّمان الكربى والبلديات االأخرى

هي الطرق الرئي�صية والفرعية الواقعة �صمن حدود اأمانة عّمان الكربى والبلديات و�صلطة 

منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة واملجال�س القروية، وتقع م�صوؤولية تنفيذ هذه الطرق 

�صيانتها.  وكذلك  عنا�صرها  بكامل  والتنفيذ  التخطيط  اإلى  اال�صتملك  من  ابتداء  عليها 
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وتقوم البلديات بتنفيذ اعمال الطرق من مواردها اخلا�صة وبح�صب توفرها. ومن امللحظ 

يف  التزامها  ومدى  اأدائها  لقيا�س  معلنة  اإ�صرتاتيجية  خطط  لديها  لي�س  البلديات  معظم  اأن 

بح�صب  حدودها  �صمن  الطرق  بتنفيذ  بالتايل  وتقوم  ملواطنيها،  املطلوبة  اخلدمات  تقدمي 

توفر املخ�ص�صات ودون تخطيط م�صبق يعتمد على �صيا�صات وا�صحة ومدرو�صة �صمن �صمولية 

حتدد توجهات النمو العمراين يف البلدية.

يعترب  الكربى  املحافظات  مدن  يف  وخا�صة   ،)urban sprawl( العمراين  الت�صتت  اإن 

الرئي�صية  باملدن  املحيطة  الطرق  �صبكة  يف  والهدر  املدرو�س  غري  االإنفاق  يف  رئي�صيًا  �صببًا 

)suburban( الذي ي�صتنزف مواردها ب�صكل كبري وا�صطرارها لفتح طرق خلدمة جتمعات 

غياب  اإلى  باالإ�صافة  اأحيانًا،  التنظيم  حدود  خارج  املناطق  هذه  تكون  وقد  قليلة،  �صكانية 

التي  املدن  لهذه  الع�صوائي  التو�صع  من  حتد  اأن  ميكن  كان  للمدن  مكتملة  �صمولية  خمططات 

 )zoning( اعتمدت يف درا�صاتها التخطيطية وت�صنيف االأرا�صي على ا�صتعماالت االأرا�صي

للمدن،  والبيئي  واخلدمي  واالجتماعي  االإن�صاين  البعد  تدر�س  متكاملة  خمططات  من  بداًل 

ودون توفر خطط معلنة لعدة �صنوات حتدد الطرق املنوي فتحها وتعبيدها. 

اإ�صرتاتيجية  باإعداد  تقوم  الكربى  عّمان  اأمانة  فاإن  االأخرى،  البلديات  معظم  بخلف 

حماور  �صبعة  من  املكونة   2017-2015 الكربى  عّمان  اأمانة  اإ�صرتاتيجية  اآخرها  كان  دورية 

رئي�صية، وجاءت »البنية التحتية واالأ�صغال« يف املحور االإ�صرتاتيجي الثالث، واأحد االأهداف 

االإ�صرتاتيجية �صمن هذا املحور، والتي تن�س على »�صبكة طرق ونقل فعالة وكفوؤة واآمنة وفق 

اأف�صل املمار�صات الدولية«. وي�صتمل هذا الهدف على اإن�صاء الطرق واإدامتها مبا فيها اجل�صور 

موؤ�صرات  ع�صرة  ُو�صعت  وقد  التكميلية.  واالأعمال  االأر�صفة  وكذلك  والقنوات،  واالأنفاق 

الروتينية  االأعمال  اإطار  االأكرب منها يف  الهدف، ويقع اجلزء  لقيا�س مدى حتقيق هذا  اأداء 

ال�صنوية الأمانة عّمان، ومت حتقيق معظمها كليًا اأو جزئيًا. كما �صملت االإ�صرتاتيجية م�صاريع 

اإن�صاء نفق التاج، وهو و�صلة مرورية مهمة ي�صل  نوعية ت�صاهم يف حتقيق هذا الهدف، منها 

و�صط مدينة عّمان )جممع رغدان( ب�صواحيها ال�صرقية واجلنوبية من خلل �صارع الريموك 

باجتاه �صارع احلزام الدائري، وهو ا�صتمرارية ل�صارع االأردن الذي ي�صل �صمال اململكة بو�صطها 

وله اأثر كبري يف ت�صهيل حركة املرور و�صط املدينة، اإال اأنه مل يتم تنفيذ هذا امل�صروع املهم 

ب�صبب عدم توفر املوارد املالية اللزمة رغم اأنه قد مت االإعلن عنه كاأحد م�صاريع ال�صراكة 

مع القطاع اخلا�س. 

وكما هي احلال يف وزارة االأ�صغال العامة، فاإن اأعمال �صيانة الطرق خ�صو�صًا الوقائية منها غري 

منتظمة، وتاأتي بح�صب امل�صاهدات ال�صخ�صية وتقدير املخت�صني من دون ا�صتعمال الو�صائل 

العلمية احلديثة يف ر�صد حالة الطريق وتقدير اأهميتها واإعداد الربامج الدورية لل�صيانة 



628

بح�صب االأولويات. وتكون اأعمال هذا النوع من ال�صيانة بح�صب توفر املخ�ص�صات، وهي على 

االأغلب غري كافية، ما اأدى اإلى تردي حالة الطرق وتراكم االحتياجات اإلى ال�صيانة. ومما 

املعنية  املوؤ�ص�صات اخلدمية  الطرق من قبل  اأعمال احلفريات يف  �صوءًا، هو كرثة  الو�صع  زاد 

بتقدمي خدمات تزويد املباين مبياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي والتزويد بالكهرباء واالت�صاالت 

من جهات متعددة، وغياب التن�صيق يف ما بينها وبني البلديات لو�صع اأهداف م�صرتكة، وعلى 

املعنية،  واملوؤ�ص�صات  الدوائر  بني  املوازنات  ومواءمة  اخلدمات  تقدمي  عمليات  تنظيم  �صعيد 

كما هي احلال يف معظم مدن العامل، وكما هو احلال يف مدينة العقبة، حيث يتم اإن�صاء كامل 

خدمات البنية التحتية يف املناطق التي يتم تطويرها ب�صكل متكامل، وخدمة قطع االأرا�صي 

اخلالية جتنبًا حلفر ال�صارع بعد اإن�صائه م�صتقبًل، حيث يخ�صر ال�صارع يف حال حفره اأكرث من 

50% من عمره الت�صغيلي حتى يف احلاالت التي يتم فيها اإعادة االأو�صاع ب�صكل جيد وااللتزام 

باملوا�صفات، وهذا قليًل ما يحدث.

كما اأدى ِقدم �سبكات خط�ط املياه واحلاجة اإلى ا�ستبدالها، وعدم ت�فر �سبكة �سرف �سحي 

اإلى  واحلاجة  امل�صكلة  تفاقم  اإلى  اأدى  ما  الطرق،  حفر  اإلى  احلاجة  اإلى  املناطق  معظم  يف 

خم�ص�صات م�صاعفة لتح�صني �صبكات الطرق يف املدن، واالرتقاء بها اإلى م�صتوى منا�صب يليق 

باملدن والقرى.

الطرق  من  كبريًا  عددًا  اأن  االأخرى،  واملدن  عّمان  العا�صمة  يف  امللحظة  الظواهر  من  ولعل 

واملوا�صفات  باملعايري  االلتزام  ودون  مراحل،  على  اإن�صاوؤها  مت  منها،  والفرعية  الرئي�صية 

الهند�صية من الت�صميم والتنفيذ، حيث انها مل تن�صاأ وفق خمططات ودرا�صات هند�صية، اإمنا 

جاءت لتقدمي خدمات م�صتعجلة فر�صت على املدن الأ�صباب خمتلفة اأو خلدمة اأبنية قائمة 

البنية التحتية بح�صب  واأُن�صئت خدمات  التعامل معه،  فر�صت نف�صها، واأ�صبحت واقعًا يجب 

ال��سع القائم لهذه الطرق، ومنها ت�سريف مياه الأمطار، ما اأدى اإلى ف��سى يف خط�ط هذه 

اخلدمات وعدم توزيعها يف ج�صم ال�صارع بح�صب االأ�صول الهند�صية. وهذا وا�صح يف الكثري من 

الطرق، ويوؤثر على م�صتوى خدمتها ب�صكل كبري.

وب�صبب حمدودية املوارد الفنية واملالية، يجب الرتكيز على ال�صراكة احلقيقية بني القطاع 

خلل  من  وتعبيدها  الطرق  باإن�صاء  ال�صركات  قيام  خلل  من  فقط  لي�س  والعام  اخلا�س 

عطاءات من جهات خمتلفة، اإمنا ال�صركة احلقيقية من خلل اإن�صاء م�صارات بديلة متكاملة 

من طرق وج�صور واأنفاق من قبل ال�صركات اخلا�صة بال�صراكة مع اجلهات احلكومية �صاحبة 

هذه  خلل  من  التنقل  خدمات  لتقدمي  جميعها  العامل  دول  يف  احلال  هي  كما  االخت�صا�س، 

امل�صارات مقابل دفع اأجرة رمزية مقابل هذه اخلدمات. 

ونظرًا للدور املهم الذي تلعبه �صبكة الطرق يف تطوير نوعية احلياة االجتماعية واالقت�صادية 
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مع  ال�صراكة  وتعزيز  املجال،  هذا  يف  التعاون  كافة  الدولة  ملوؤ�ص�صات  املهم  من  فاإن  للمواطن، 

القطاع اخلا�س وامل�صاركة املجتمعية، خا�صة يف جمال الت�صريعات و�صيادة القانون، وتطبيق 

اأن  حيث  اخل�صو�س،  بهذا  العام  الوعي  م�صتوى  ورفع  الطرق،  على  املرورية  ال�صلمة  معايري 

تدين م�صتوى ال�صلمة العامة وما يتبعه من حوادث الطرق يت�صبب بتكاليف مادية ومعنوية 

مبا�صرة على االأطراف كافة.

وي�صري التقرير العاملي عن حالة ال�صلمة على الطرق 2015، اإلى اأن م�صتوى ال�صلمة املرورية 

ي�صل اإلى معدل خم�صة من اأ�صل 10 نقاط، ويعزى ذلك لعدة ع�امل، اأهمها عدم تطبيق الق�انني 

املتعلقة بال�صلمة املرورية وعدم كفاية اللفتات املروية، والنق�س الكبري يف علمات الطريق 

)Road Marking( وحالة الطرق الفنية. ويبني اجلدول رقم )2( اأن ن�صبة الوفيات يف 

االأردن من اأعلى ن�صب الوفيات عامليًا مقارنة بدول متقدمة خمتارة وبع�س الدول يف املنطقة.

اجلدول رقم )2(: ن�صب الوفيات عامليًا على الطرق )دول خمتارة( 

عدد الوفيات لكل مائة األف ن�صمة �صنويًاالدولة
2.9اململكة املتحدة 

4.3اأملانيا 
4.7اليابان 
5.1فرن�صا 

6كندا 
8البحرين 

10.6الواليات املتحدة االأمريكية
10.9االإمارات العربية املتحدة

12.8م�صر 
15.2قطر 

18.7الكويت 
20.2العراق 

21.5اليمن 
22.6لبنان 
23.2اإيران 

26.3االأردن 
27.4اململكة العربية ال�صعودية

73.4ليبيا 
امل�صدر: ن�صرة منظمة ال�صحة العاملية، 2015.
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ت. النقل الربي 
عجلة  دفع  يف  رئي�صي  بدور  ويقوم  االأردن،  يف  حيوية  القطاعات  اأكرث  من  النقل  قطاع  يعّد 

االقت�صاد والتنمية. وقد قامت احلكومة االأردنية باال�صتثمار يف قطاع النقل خلل العقود 

املا�صية من اأجل تنمية مقومات القطاع وتطويرها من خلل تطوير الطرق الربية التي تعترب 

اأ�صا�س النقل الربي على امل�صتوى الوطني، وحت�صني النقل احل�صري يف املدن وبني املحافظات 

من خلل حت�صني اخلدمات اللوج�صتية املرافقة. 

وزارة النقل هي اجلهة امل�صوؤولة عن اأنواع النقل جميعها يف اململكة، وهي امل�صوؤولة عن التن�صيق 

القطاع  بهذا  اخلا�صة  ال�صيا�صات  و�صع  وعن  جميعها،  النقل  عمليات  تدير  التي  اجلهات  بني 

وتكاملها ومتابعة تنفيذها. ولتحقيق ذلك، قامت وزارة النقل باإطلق االإ�صرتاتيجية الوطنية 

طويلة املدى يف ني�صان عام 2014، وهي خطة متكاملة ترافقها خطة تنفيذية خلم�س �صنوات 

)2014-2017(، وذلك ملواجهة التحديات املتزايدة ب�صبب الطلب على نقل الب�صائع والركاب 

املناطق احل�صرية يف  الذي يرتكز يف  ال�صكاين واالقت�صادي  النمو  بوترية عالية ناجتة عن 

و�صط اململكة و�صمالها وجنوبها، ما يتطلب تدخًل �صريعًا ملعاجلة الت�صوهات التي نتجت عن 

التحديات  التاأخري يف معاجلة هذه  واأن  التحديات،  لهذه  الربي  النقل  عدم مواكبة خدمات 

�صيوؤدي اإلى تفاقم االآثار ال�صلبية االقت�صادية وعدم القدرة على تلبية احتياجات املجتمع.

الب�صائع على الطرق، وذلك لعدم  النقل الربي يف جمال نقل  يعتمد االقت�صاد االأردين على 

الب�صائع  نقل  يف  م�صتغلة  غري  تاريخية  حديد  �صكة  خط  االأردن  ميلك  حيث  البدائل،  توفر 

العقبة،  مبيناء  الفو�صفات  مناجم  لربط  حتديثه  مت  الذي  اخلط  من  اجلنوبي  اجلزء  عدا 

بخلف ذلك ال يوجد اأي نظام اآخر لنقل الب�صائع عدا الطرق، ما �صكل �صغطًا اإ�صافيًا عليها 

وتدهور حالتها اإلى حد خطري يف بع�س املناطق وتدين ال�صلمة، باالإ�صافة اإلى االآثار ال�صلبية 

اخلطرية على البيئة الناجتة عن ا�صتخدام ال�صاحنات يف النقل خ�صو�صًا القدمي منها ب�صبب 

انبعاثات الغازات الدفيئة وال�صو�صاء الناجتة عنها.

وكما هي احلال يف نقل الب�صائع، يتم االعتماد اأي�صًا على �صبكات الطرق يف نقل الركاب، وال 

اأهم و�صيلة نقل ركاب يف االأردن خ�صو�صًا يف  اأخرى. وتعترب املركبات اخلا�صة  يوجد بدائل 

العا�صمة عّمان، حيث يعتمد اأكرث من ثلث عدد ال�صكان على ال�صيارات اخلا�صة التي ت�صتنفذ 

ما يزيد على ثلث دخل االأ�صرة االأردنية. وال تزيد ح�صة النقل العام من عدد الرحلت يف 

الرحلت  ن�صبة  العاملية. كذلك ال تزيد  الن�صب  اأدنى  14%، وهي من  املناطق احل�صرية عن 

اأي�صًا،  املتدنية جدًا عامليًا  الن�صب  25% من عدد الرحلت، وهي من  م�صيًا على االأقدام على 

وذلك ب�صبب عدم توفر ممرات م�صاة منا�صبة، وب�صبب غياب ثقافة ال�صري على االأقدام لدى 

املجتمع االأردين.
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تتولى موؤ�ص�صات عامة وخا�صة عدة م�صوؤولية اإدارة و�صائل النقل بح�صب امل�صاحة اجلغرافية 

و�صائل  اإدارة  م�صوؤولية  عّمان  اأمانة  تتولى  املثال  �صبيل  فعلى  امل�صتخدمة،  الو�صيلة  ونوعية 

النقل العام داخل حدود مدينة عّمان، بينما تتولى هيئة تنظيم قطاع النقل الربي املركبات 

التي ترتبط مع املحافظات االأخرى، وتتولى هيئة تنظيم قطاع النقل الربي م�صوؤولية و�صع 

اأ�ص�س االأجور على م�صتوى اململكة.

ُتعّد �صبكة الطرق كافية ب�صكل عام لتغطية الطلب احلايل على نقل الركاب، حيث ال توجد 

ومنتظمة  متكاملة  ع�صرية  عام  نقل  منظومة  غياب  اأن  اإال  مزمنة،  حقيقية  اأزمات  مناطق 

و�صلوكات  املرور  اإدارة  عمليات  يف  كفوؤة  حديثة  اأ�صاليب  اعتماد  وعدم  اجتماعيًا  ومرغوبة 

�صائقي ال�صيارات حتد من هذه االإمكانيات، حيث اأنه بالرغم من كفاية البنية التحتية للطرق 

عن  ناجتة  احل�صرية  املناطق  داخل  القائمة  املرورية  االزدحامات  من  كبري  جزءًا  اأن  اإال 

ال�صلوك العام للأفراد. 

كذلك فاإن عدم تطبيق القوانني بكفاءة، اأدى اإلى ت�صاعف ال�صلوكات ال�صلبية على الطرقات، 

اإلى تراجع  االأمر الذي يوؤثر على ال�صلمة العامة لل�صائقني وامل�صاة على حد �صواء، ويوؤدي 

كفاءة الطرق وزيادة تكاليف التنقل على املواطن. هذا باالإ�صافة اإلى اأن اعتماد احلكومات 

ال�صابقة على ا�صترياد كميات كبرية من املركبات باأ�صنافها كافة جلني عوائد ر�صوم جمركية، 

واالأنفاق  الطرق  من  املزيد  اإن�صاء  اإلى  احلاجة  وبالتايل  اأعدادها،  يف  كبرية  زيادة  اإلى  اأدى 

واجل�صور كعلج موؤقت للزدياد امل�صطرد يف عدد املركبات. وهناك موؤ�صرات اإح�صائية ت�صري 

اإلى اأن االأردن كان امل�صتورد االأكرب عامليًا من ال�صيارات الكورية امل�صتعملة والرديئة، ما �صكل 

اأعباء مالية على �صيانة املركبات وعدم توفر متطلبات ال�صلمة العامة.

ث. اجلهات امل�صوؤولة عن النقل الربي
هناك جهات عدة م�صوؤولة عن النقل الربي، وهي:

- وزارة النقل.

- وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان. 

- وزارة الداخلية.

- هيئة تنظيم قطاع النقل. 

- اأمانة عّمان الكربى والبلديات االأخرى.

- �صركة خط احلديد احلجازي. 

- موؤ�ص�صة �صكة حديد العقبة.
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ج. املحاور الرئي�صية للخطة االإ�صرتاتيجية الوطنية اخلا�صة بالنقل الربي 
احلالية. النقل  ل�صبكات  االأمثل  واال�صتغلل  التحتية  البنية  ا�صتكمال  	•

املختلفة. النقل  اأمناط  بني  التكامل  وحتقيق  ال��سائط  متعدد  النقل  نهج  اتباع  	•

قطاع  يف  اال�صتثمارات  زيادة  خلل  من  النقل  قطاع  يف  اخلا�س  القطاع  م�صاهمة  تعزيز  	•
النقل.

للنقل. حموريًا  مركزًا  االأردن  جعل  خلل  من  االإقليمي  البعد  على  التاأكيد  	•

والتجارة. النقل  ت�صهيل  خلل  من  القطاع  لتطوير  اال�صتثمار  حتفز  اإ�صرتاتيجيات  و�صع  	•

وتعزيز ال�صلمة واحلد من االآثار ال�صلبية الناجمة عن القطاع من خلل  البيئة  حماية  	•
التح�ل اإلى اأمناط النقل امل�ستدامة.

وتطوير  القطاع،  تناف�صية  زيادة  خلل  من  املواطنني  احتياجات  تلبية  على  الرتكيز  	•
منظومة النقل العام، وحتفيز ا�صتخدام و�صائط النقل اجلماعي.

كما اأُعّد ملخ�س يو�صح جمموع املوارد املالية اللزمة لتنفيذ هذه اخلطة على املدى الق�صري 

حتى عام 2018، وعلى املتو�صط عام 2024، وعلى املدى الطويل عام 2030، والتي �صملت على 

 90 وال�صكك احلديدية مببلغ  دينار،  مليون   490.1 الطرق مببلغ  تنفيذ خطة  الق�صري  املدى 

مليون دينار، والنقل العام مببلغ 106.1 مليون دينار. ولدى الرجوع اإلى املبالغ املر�صودة �صمن 

املوازنة العامة حتى عام 2018، يتبني اأن ما مت ر�صده اأو �صرفه حتى تاريخه ال يتعدى �صوى 

ن�صب ب�صيطة من هذه املبالغ، فمثًل يف جمال ال�صكك احلديدية، فاإن ما مت ر�صده خلل االأعوام 

2015، و2016، و2017، و2018، كان 12، و3.9، و6.9، و4.0 مليني دينار على التوايل، اأي ما 

اأي�صًا  املقررة. وهذا ينطبق  املبالغ  من   %30 مليون دينار، وهو ال يزيد على   26.8 جمموعه 

على املبالغ املر�صودة للنقل العام، حيث بلغت للأعوام نف�صها لتغطية م�صروع البا�س ال�صريع 

و3.8،   ،1.0 العام  للنقل  التحتية  البنية  م�صاريع  اإلى  باالإ�صافة  والزرقاء،  عّمان  بني  الرتدد 

و4.8، و23.9، اأي ما جمموعه 33.5 مليون دينار، وهو ال يتجاوز 32% من املبالغ املقررة بح�صب 

اخلطة االإ�صرتاتيجية. 

القطاع،  هذا  يف  االأ�صا�صية  العقبة  يعد  الربي  النقل  لتطوير  اللزمة  املوارد  توفر  عدم  اإن 

وي�صمل ذلك املوارد املالية باالإ�صافة اإلى املوارد الب�صرية، حيث اأن اخلربات املرتاكمة املحلية 

يف قطاع النقل، تعد حمدودة خ�صو�صًا يف القطاع احلكومي.

باالإ�صافة اإلى اخلطة االإ�صرتاتيجية الوطنية بعيدة املدى وما ت�صمنته من خطة تنفيذية 

ق�صرية املدى، تقوم وزارة النقل باإ�صدار خطط اإ�صرتاتيجية دورية ت�صب اأهدافها يف االأهداف 
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االإ�صرتاتيجية لهذه اخلطة، غري اأن ماهية العلقة بني هذه االإ�صرتاتيجيات غري وا�صحة. 

ورغم اأنه قد اعُتمدت اخلطة الوطنية كاأحد مدخلت خطة الوزارة االإ�صرتاتيجية ال�صابقة 

للفرتة 2015-2017، اإال اأنه مل ُتربط االأهداف االإ�صرتاتيجية لهذه اخلطة باأهداف اخلطة 

الوطنية ب�صكل وا�صح.

خم�صة   2018  -  2015 للفرتة  النقل  لوزارة  ال�صابقة  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  ت�صمنت  لقد 

اأهداف اإ�صرتاتيجية، هي: 

اأربعة موؤ�صرات لقيا�س مدى حتقيق هذا الهدف، هي: وُو�صع  العام،  النقل  منظومة  •	تطوير 

ن�صبة م�صاهمة قطاع النقل يف الناجت املحلي االإجمايل.   -

ترتيب االأردن يف تقرير التناف�صية العاملي من موؤ�صر االأداء اللوج�صتي.  -

ن�صبة اإجناز الربامج املدرجة �صمن االإ�صرتاتيجية التي تهدف اإلى تطوير منظومة النقل.   -

ن�صبة حتقيق املديريات والوحدات الأهدافها املرتبطة بالهدف االإ�صرتاتيجي.   -

ومبراجعة هذه املوؤ�صرات، جند اأنها غري كافية لقيا�س مدى حتقيق الهدف االإ�صرتاتيجي اأو 

امل�صاهمة يف حتقيقه ب�صكل غري مبا�صر يف معظم االأحيان. كما اإن تطور معظم امل�صتهدفات غري 

اإيجابي، باالإ�صافة اإلى كونها غري طموحة ومل يتم حتقيقها.

واخلا�س، وُو�صع ثلثة موؤ�صرات لها، هي:  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  •	تعزيز 

- عدد م�صاريع ال�صراكة. 

- ن�صبة اإجناز الربامج املدرجة �صمن االإ�صرتاتيجية. 

- ن�صبة حتقيق املديريات والوحدات الأهدافها املرتبطة بالهدف االإ�صرتاتيجي.

يف  الوا�صح  غري  ومن  اخلا�س.  القطاع  مع  ال�صراكة  بخ�صو�س  االأول  املوؤ�صر  حتقيق  يتم  مل 

اخلطة كيف مت حتقيق املوؤ�صرين الثاين والثالث، وما هو نوع ال�صراكات التي توؤدي اإلى حتقيق 

الهدف.

ثلثة موؤ�صرات لهذا الهدف، هي:  وُو�صع  والتجارة،  النقل  منظومة  •	ت�صهيل 

عدد مذكرات التفاهم بني االأطراف �صاحبة العلقة.   -

ن�صبة اإجناز الربامج املدرجة �صمن االإ�صرتاتيجية التي تهدف اإلى ت�صهيل منظومة النقل   -

والتجارة. 

ن�صبة حتقيق املديريات والوحدات الأهدافها املرتبطة بالهدف االإ�صرتاتيجي.  -
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مت حتقيق املوؤ�صر االأول م�صاعفًا، بينما من غري الوا�صح نوع الربامج واملبادرات التي اأدت اإلى 

اآلية  الوا�صح  غري  ومن  االأخرى  باالإدارات  فيتعلق  الثالث  الهدف  اأما  الثاين.  املوؤ�صر  حتقيق 

حتقيقه.

موؤ�صران لهذا الهدف، هما: وُو�صع  ال�صلبية،  البيئية  االآثار  تخفيف  يف  •	امل�صاهمة 

ن�صبة اإجناز الربامج املدرجة �صمن اإ�صرتاتيجية النقل الوطنية طويلة املدى التي تهدف   -

لتح�صني نوعية البيئة. 

ن�صبة حتقيق املديريات والوحدات الأهدافها املرتبطة بالهدف االإ�صرتاتيجي.  -

الوا�صح  غري  ومن  االأمد،  طويلة  الوطنية  االإ�صرتاتيجية  باخلطة  ربطه  مت  االأول  املوؤ�صر 

املوؤ�صر الثاين  الربامج واملبادرات يف االإ�صرتاتيجية التي �صاهمت يف حتقيقه، يف حني يتعلق 

باالإدارات االأخرى اأي�صًا، ومل يتم حتقيق امل�صتهدفات يف كل املوؤ�صرين.

الهدف، هي: لهذا  موؤ�صرات  اأربعة  وُو�صع  املوؤ�ص�صي،  االأداء  •	رفع 

ن�صبة ر�صا املوظفني.  -

ن�صبة ر�صا �صركاء الوزارة.   -

ن�صبة اإجناز الربامج املدرجة �صمن االإ�صرتاتيجية التي تهدف اإلى رفع االأداء املوؤ�ص�صي.   -

ن�صبة حتقيق املديريات والوحدات الأهدافها املرتبطة بالهدف االإ�صرتاتيجي.  -

االإ�صرتاتيجية  باخلطة  وكذلك  وال�صركاء  للوزارة  الب�صرية  باملوارد  الهدف  هذا  يرتبط 

الوطنية طويلة املدى، ومت حتقيق املوؤ�صرين االأول والثاين فقط.

قامت الوزارة بعمل مراجعة للخطة، وبّينت ما مت اإجنازه ومدى حتقيق املوؤ�صرات املو�صوعة 

لكل هدف. كما قامت باإدراج الربامج وامل�صاريع الواردة يف خطتها االإ�صرتاتيجية، ويف ما يلي 

اأهم البنود التي لها علقة بالنقل الربي: 

-  اإعداد اإ�صرتاتيجية النقل طويلة املدى املرحلة الثانية/ ُنّفذت بالكامل. 

-  درا�صة ربط ميناء املا�صونة الربي مع �صكة احلديد/ اأجُنز 10% من الدرا�صة امل�صتهدفة.

-  درا�صة اجلدوى االقت�صادية مل�صروع امليناء الربي- عّمان-املا�صونة/ اأجُنزت الدرا�صة.

درا�صة النقل واحلركة اليومية للأفراد/ اأُلغيت الدرا�صة.  -

اإن�صاء �صبكة ال�صكك احلديدية الوطنية/ مل ُيحّقق اأي اإجناز يف هذا الهدف.  -

اإن�صاء و�صلة �صكة حديد مناجم الر�صيدية/ اأُلغي هذا امل�صروع.  -
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-  م�صروع اإدارة وتتبع املركبات احلكومية، املرحلة االولى/ اأجُنز هذا امل�صروع. 

م�صروع الربط للنقل العام بني مدينتي عّمان والزرقاء-حافلت الرتدد ال�صريع، مل يتم   -

اإجناز �صوى 1.4% من اأ�صل امل�صتهدف %40.

م�صروع بنك معلومات قطاع النقل االأردين- منحة/ اأُجنز امل�صروع بالكامل.  -

م�صروع تطوير بنك معلومات النقل و�صيانته واإدامته/ مل ُيحّقق اأي اإجناز به.  -

تنظيم  هيئة  واأهمها  للوزارة،  التابعة  باالإدارات  اخلا�صة  واملبادرات  امل�صاريع  ادراج  مت  وقد 

النقل الربي: 

تنفيذ خمرجات درا�صة املخطط ال�صمويل للمملكة/ مل ُيحّقق اأي اإجناز.   -

اإعداد درا�صة تقييم خدمات النقل العام/ اأُجنزت الدرا�صة بالكامل.  -

ن�صبة االإجناز يف امل�صروع )مراكز االنطلق والو�صول(/ اأُجنز 90% من امل�صروع.  -

ن�صبة االإجناز يف امل�صروع )توفري مواقف حتميل وتنزيل(/ اأُجنز 68% من امل�صروع.  -

درا�صة احتياجات خدمة نقل طلب املدار�س احلكومية/ درا�صات النقل اجلماعي/ اأجُنز   -

30% من اأ�صل %50.

م�صروع مبيت ال�صاحنات يف الرمثا/ اأُجنز 10% من امل�صروع.  -

ال�صبكة  مل�صتويات  التدريجي  التنفيذ  مع  لتتوافق  العام  النقل  حافلت  اأ�صطول  حتديث   -

الهرمية/ اأُجنز كامًل.

القيا�س: موؤ�صرات  	•

اأ�صل  23% من  اأجُنز  الر�صمية/  اأجور نقل الطلبة يف اجلامعات  حجم االإنفاق على دعم   -

امل�صتهدف البالغ %46.

اإعادة تاأهيل غرفة املراقبة ونظام كامريات املراقبة يف مراكز االنطلق والو�صول/ مل   -

ُيحّقق اأي اإجناز.

تطوير وت�صغيل املنظومة االإلكرتونية الإدارة وثيقة النقل )ب�صائع(/ اأجُنز 20% من هذا   -

الهدف تقريبًا.

م�صروع تطوير البنية التحتية لنظام املعلومات اجليومكانية للنقل الربي ملحافظات مادبا   -

والزرقاء واإربد واملفرق/ اأُجنز 50% من امل�صروع امل�صتهدف.
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اإطالق الدرا�سة ال�ست�سارية املتعلقة باأنظمة النقل الذكية، واإعداد ال�سروط املرجعية   -

ووثائق العطاء لتنفيذ امل�صروع/ اأُجنزت الدرا�صة املطلوبة.

ح. تخطيط النقل والتنقل
تتولى وزارة النقل تطوير ال�صيا�صات العامة للنقل يف االأردن، حيث اأ�صدرت وثيقة ال�صيا�صات 

بالتخطيط  املعنية  للموؤ�ص�صات  مرجعية  اعتبارها  ميكن  التي  االأردين  النقل  لقطاع  العامة 

لقطاع النقل كافة عن طريق توفري منهجية ومعلومات ت�صكل اأ�صا�صًا لتحديد اأهداف اخلطة 

الوطنية يف هذا القطاع.

يف  االعتبار  بعني  اأخذها  يجب  التي  املبادئ  من  جمموعة  على  الوثيقة  هذه  ا�صتملت  وقد 

تخطيط النقل والتنقل كما يلي:

وتطبيق  النقل  ملرافق  االأمثل  واال�صتغلل  احلالية  لل�صبكات  االأ�صا�صية  البنية  ا�صتكمال  	•
نظام النقل متعدد الو�صائط لي�صاهم يف تعزيز التناف�صية وت�صهيل النقل والتجارة.

والبنية  الكربى  النقل  م�صاريع  حتتاج  حيث  النقل،  قطاع  يف  اخلا�س  القطاع  دور  تعزيز  	•
التحتية االأ�صا�صية اإلى ا�صتثمارات ودعم من احلكومة ب�صكل مبا�صر اأو من خلل ال�صراكة 

بني القطاعني العام واخلا�س.

النمو  حتفيز  لغايات  وذلك  القطاع،  لتطوير  اال�صتثمارات  حتفز  اإ�صرتاتيجيات  و�صع  	•
االقت�صادي والذي يتحقق بوجود نظام نقل فعال وكفوؤ.

بال�صكل  وا�صتثماره  للأردن  اجلغرايف  املوقع  من  واال�صتفادة  االإقليمي  البعد  على  التاأكيد  	•
االأمثل.

تعزيز �صلمة النقل وحماية البيئة واحلد من االآثار ال�صلبية الناجتة عن قطاع النقل  	•
بحيث ي�صاهم نظام النقل بالتنمية امل�صتدامة.

بحيث  االجتماعية  التنمية  اأهداف  حتقيق  لغايات  مقبولة  وبتكلفة  اآمن  نقل  تاأمني  	•
االجتماعي  الو�صع  عن  النظر  بع�س  كافة  املجتمع  ل�صرائح  متاحة  النقل  خدمات  تكون 

واالقت�صادي واالأ�صل واجلن�س واملوقع اجلغرايف.

كما ركزت خطة التحفيز االقت�صادي االأردين للأعوام 2018 - 2022 يف جمال النقل على اأهمية 

على  وحتافظ  املواطن،  على  اإيجابي  اأثر  لها  يكون  واآمنة  نوعية  نقل  خدمات  وتطوير  توفري 

ال�صلمة والبيئة، وتقدم خدمات النقل اللزمة لقطاعات االقت�صاد الوطني باأقل تكلفة واأكرث 

كفاءة ممكنة من خلل 14 م�صروعًا، اإما بتمويل حكومي اأو عن طريق ا�صتثمار القطاع اخلا�س.
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خ. مواقف ال�صيارات
اإن عدم توفر نظام نقل وتنقل اآمن وحديث، وعدم كفايته يف املناطق احل�صرية خا�صة يف مدينة 

واالجتماعية  واالقت�صادية  البيئية  التحديات  اأكرب  ميثل  والذي  الكربى،  والبلديات  عّمان 

التي تواجه املوؤ�ص�صات واالأفراد، اأدى اإلى اعتماد ال�صكان على ا�صتخدام ال�صيارات اخلا�صة، ما 

ت�صبب يف تفاقم م�صكلة االزدحامات املرورية، وارتفاع الطلب على مواقف ال�صيارات، خا�صة 

�صيارات  كمواقف  منها  املن�صاأ  ا�صتغلل  وعدم  اأعدادها،  يف  وا�صح  نق�س  من  املدن  تعاين  التي 

خلفًا للقوانني واالأنظمة املعتمدة خ�صو�صًا يف املراكز احل�صرية التجارية.

وهناك غياب للتنظيم املدرو�س للمناطق احل�صرية وعلى االأخ�س التجارية منها، والذي مل 

ياأخذ بعني االعتبار الزيادة ال�صكانية وارتفاع ن�صبة ال�صيارات اخلا�صة ال �صيما يف العا�صمة 

وزارة  والقرى-  للمدن  والتنظيم  الأبنية  نظام  ا�سرتاط  من  بالرغم  الكربى  واملدن  عّمان 

البلديات، ونظام االأبنية والتنظيم يف مدينة عّمان اللذين ين�صان ب�صكل وا�صح على �صرورة 

واخلا�س  العام  البناء  لفئات  العقار،  حدود  �صمن  ال�صيارات  مواقف  من  اللزم  العدد  توفري 

ومتعدد اال�صتعمال جميعها، اإال اأن النظام كان يجيز عدم تاأمني مواقف وا�صتيفاء ر�صوم بدل 

مواقف، االأمر الذي ت�صبب يف تفاقم امل�صكلة، اإال اأنه اأُجريت الحقًا عدة تعديلت على هذه 

ونظام   ،2016 ل�صنة   )136( رقم  والقرى  املدن  وتنظيم  االأبنية  نظام  اآخرها  كان  االأنظمة 

االأبنية والتنظيم يف مدينة عّمان رقم )28( ل�صنة 2018، حيث مت و�صع ا�صرتاطات قا�صية 

وغرامات مرتفعة ل�صمان تاأمني اأعداد اإ�صافية من مواقف ال�صيارات اإال يف حاالت حمدودة 

ناجتة عن طبيعة االأر�س وباحلد االأدنى. 

وللتغلب على ظاهرة االأعداد الكبرية من ال�صيارات اخلا�صة التي يحتاجها املواطن يف تنقلته 

اليومية لعدم توفر البدائل، فاإن على البلديات واأمانة عّمان الكربى حتفيز القطاع اخلا�س 

على اإن�صاء مواقف عامة خ�صو�صًا يف املناطق التجارية املزدحمة. 

د. جممعات النقل العام
بح�صب اإح�صاءات هيئة تنظيم قطاع النقل الربي، يوجد يف االأردن 28 مركز انطلق وو�صول، 

اأربعة منها يف حمافظة العا�صمة وثلثة يف كل من حمافظة الزرقاء والبلقاء واإربد والكرك، 

واثنان يف كل من حمافظة مادبا واملفرق ومعان والطفيلة والعقبة، وواحد يف كل من حمافظة 

املحافظات،  املراكز يف  اإدارة هذه  الربي  النقل  جر�س وعجلون. وتتولى هيئة تنظيم قطاع 

اخلدمات  لتوفري  وذلك  مراكز،   10 تاأهيل  اإعادة  على  الهيئة  خطة  بح�صب  العمل  ويجري 

ال�صحية،  الوحدات  املقاعد،  االإنارة،  مثل:  والو�صول،  االنطلق  مراكز  معظم  يف  االأ�صا�صية 

املظالت وال�س�اخ�ص التي تبني اأ�سماء اخلط�ط، ل�حات املعل�مات الإر�سادية، وتنظيم دخ�ل 
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حركة  تعيق  والتي  املجمعات،  داخل  الب�صطات  وتنظيم  وحركتها،  وخروجها  النقل  و�صائط 

الركاب وو�صائط النقل. علمًا اأنه ال يوجد نظام وا�صح الإدارة هذه املجمعات. كما ال تتوفر اأي 

معل�مات داخل هذه املجمعات ح�ل اخلط�ط املت�فرة وم�ساراتها والأج�ر لكل خط.

ذ. النقل والتنقل يف اأمانة عّمان الكربى و�صلطة منطقة العقبة والبلديات
طّورت اأمانة عّمان الكربى خطة �صمولية للنقل والتنقل عام TMMP( 2010( بعد اأن انتقلت 

اإليها املهام �صمن حدود املدينة مبوجب القانون املوؤقت رقم )51( لعام 2007، والذي اأ�صبحت 

اأمانة عّمان مبوجبه م�صوؤولة عن تخطيط وتنظيم عمليات النقل العام الداخلية ومرافقه 

الداخلي  العام  النقل  خدمة  على  الطلب  وتلبية  عليها،  واالإ�صراف  حدودها،  �صمن  وو�صائله 

الالزمة  ال�سروط  وو�سع  امل�ا�سفات  وحتديد  املالئمة،  والتكلفة  الالئق،  بامل�ست�ى  وت�فريها 

وال�صلمة  البيئة  على  للمحافظة  االأمانة  مناطق  داخل  امل�صتخدمة  العام  النقل  لو�صائط 

العامة وفقًا الأحكام هذا القانون.

االأهداف الرئي�صية خلطة النقل والتنقل:

والب�صائع. للأ�صخا�س  العام  التنقل  حت�صني  	•

مل�صتخدمي النقل العام جميعهم، وتعزير م�صارات امل�صاة. ال�صلمة  حت�صني  	•

املتعدد. النقل  و�صائط  وت�صجيع  اخلا�صة،  ال�صيارات  على  االعتماد  تخفي�س  	•

تعزيز و�صول املواطنني اإلى الب�صائع واخلدمات عن طريق موا�صلت عامة �صاملة وقليلة  	•
التكلفة.

واالأعمال. والزوار  للمواطنني  الطرق  �صبكات  يف  املرورية  االزدحامات  اآثار  تخفيف  	•

تخفي�س ا�صتهلك الطاقة واالنبعاثات امللوثة للبيئة، امل�صاحبة لها والناجتة عن النقل  	•
واآثار التزود بالطاقة على االقت�صاد.

�صمان اأن يلعب النقل دورًا اإيجابيًا يف حتقيق منو اقت�صادي م�صتمر وم�صتدام الأمانة عّمان  	•
الكربى.

الكربى. عّمان  اأمانة  حدود  �صمن  احلياة  نوعية  حت�صني  	•

نظام  لتطوير  اللزمة  بالدرا�صات  املبا�صرة  متت  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  خمرجات  على  بناًء 

البا�س ال�صريع من �صمن خطة �صاملة للنقل واملرور يف اأمانة عّمان الكربى، ومت حتديد ثلثة 
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خط�ط رئي�سية كم�سروع ريادي على ثالثة حماور رئي�سية بط�ل 32 كم. كما متت املبا�صرة 

تبني  وقد  مقرتحة.  رئي�سية  م�سارات  ثالثة  املرتوعلى  خط�ط  لإن�ساء  الدرا�سة  باأعمال 

نتيجة هذه الدرا�سة اأن اأحد اخلط�ط فقط ذو جدوى بط�ل 10 كم تقريبًا، واأن التكاليف 

املقّدرة مرتفعة جدًا مقارنة مع نظام البا�س ال�صريع. 

واإعداد املخططات االأولية، وتق�صيم  ال�صريع،  البا�س  مل�صارات  اللزمة  الدرا�صات  انتهاء  بعد 

 2010 حزيران  يف  االأولى  احلزمة  بتنفيذ  ُبو�صر  التنفيذ،  الأغرا�س  حزمة   13 اإلى  امل�صروع 

ملقاطع من م�صارات البا�س اأمام اجلامعة االأردنية مت اإجنازها عام 2011. ثم ُطرحت احلزمة 

الثانية للجزء الواقع من الدوار اخلام�س حتى راأ�س العني يف و�صط املدينة، واأوقفت احلكومة 

امل�صروع يف اآذار 2011 الأ�صباب خمتلفة، واأعادت درا�صته، علمًا اأنه كان من املقرر االنتهاء من 

امل�صروع كامًل عام 2013. واأُعيد العمل يف امل�صروع منذ بداية عام 2016، ومن املتوقع االنتهاء 

منه عام 2020.

وتقوم اأمانة عّمان حاليًا بدرا�صة تنفيذ خط مرتو رئي�صي خلدمة مدينة عّمان مع �صركات 

متخ�ص�صة يف هذا املجال على طريقة الت�صميم والبناء والت�صغيل والنقل )DBOT( بحيث 

يتم متويلة من ال�صركة وا�صتثماره ملدة حمددة وذلك الرتفاع التكلفة، وعدم قدرة االأمانة 

على توفري التمويل اللزم. 

العام من خلل  النقل  االأمانة بدعم  نقل عام منتظم، قامت  بتوفري  اإلى خطتها  وباالإ�صافة 

امل�صاهمة ب�صركة املتكاملة للنقل املتعدد، اإال اأنها تعرثت، ومل حتقق االأهداف املن�صودة. كما 

قامت االأمانة ب�صراء 100 حافلة جديدة لتكون نواة ل�صركة نقل متلكها هي، ويتم ت�صغيلها من 

خلل القطاع اخلا�س، وذلك لتح�صني خدمات النقل يف املدينة.

بناء   ،2010 عام   )TMMP( والتنقل  للنقل  عّمان  الأمانة  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  �صدرت 

على معلومات واإح�صاءات ُجمعت قبل ذلك بعدة �صنوات، وب�صبب زيادة عدد ال�صكان الكبرية، 

والتو�صع االأفقي يف املدينة اأ�صبحت هذه اخلطة بحاجة اإلى حتديث وتطوير لرتاعي املتغريات 

الكبرية التي طراأت على مدخلتها. 

و�صدر قانون تنظيم نقل الركاب اجلديد يف ني�صان 2017 لينظم عمليات النقل، ومن اأهم ما 

جاء فيه اإن�صاء �صندوق دعم نقل الركاب، والهدف منه متويل تطوير مرافق النقل واخلدمات 

ومن  النقل.  جمال  يف  لهم  املرخ�س  لدعم  والقرو�س  املنح  توفري  وكذلك  فيها،  واال�صتثمار 

اأهم م�صادر هذا ال�صندوق ما تخ�ص�صه احلكومة خلدمة هذا القطاع، باالإ�صافة اإلى الر�صوم 

والبدالت والغرامات امل�صتوفاة من القطاع وبدالت اال�صتثمار، باالإ�صافة اإلى اقتطاع ع�صرين 

فل�صًا عن كل لرت بنزين و�صوالر من قيمة ما ت�صتورده اأو تنتجه م�صفاة البرتول االأردنية، اإال 

اأن هذا ال�صندوق املهم لقطاع النقل مل يتم العمل به. 
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اأمانة عّمان الكربى، فاإن �صلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة، تقوم  اإلى  وباالإ�صافة 

باإدارة عمليات النقل وو�صع اخلطط اخلا�صة به ومتابعة تنفيذها، وتقدمي خدمات النقل 

العام من خلل �صركات متخ�ص�صة، واإن�صاء البنية التحتية اللزمة خلدمة قطاع النقل �صمن 

حدودها.

اأما بخ�صو�س البلديات، فقد ن�س قانون النقل العام على اإمكانية تفوي�س هيئة تنظيم قطاع 

تنظيم  على  قادرة  تكون  بحيث  املحلية  وال�صلطات  البلديات  اإلى  �صلحياتها  الربي  النقل 

اأمانة عّمان الكربى و�صلطة  عمليات النقل العام واإدارتها داخل حدودها، كما هي احلال يف 

الفنية  االإمكانات  لعدم توفر  البلديات بو�صعها احلايل غري قادرة على ذلك  اأن  اإال  العقبة، 

واملالية لذلك، وعليه يجب على البلديات الكربى املبا�صرة باإيجاد نواة الإدارة عمليات النقل 

الطرق  على  الوالية  �صاحبة  وهي  العام،  النقل  تنظيم  على  قادرة  لت�صبح  وتطويرها  العام 

اإلى املواطنني واالأكرث قدرة على تقدير  والبنية التحتية �صمن حدودها، وبالتايل االأقرب 

احتياجاتهم.

ر. ال�صكك احلديدية
الدولة  قامت  عندما  الع�صرين،  القرن  مطلع  يف  االأردن  يف  احلديدية  بال�صكك  النقل  بداأ 

العثمانية باإن�صاء خط حديد احلجاز بني عامّي 1900 و1908، وكان غر�س الدولة العثمانية 

اإ�صافة  اإلى مكة املكرمة،  اإن�صاء ذلك اخلط ت�صهيل و�صول احلجاج لتاأدية فري�صة احلج  من 

ال�صام  يف  العثمانية  االإمرباطورية  واليات  على  العثمانيني  �صيطرة  ب�صط  يف  امل�صاهمة  اإلى 

جنوب  منطقة  يف  اخلط  ذلك  من  اأجزاء  تعر�صت  الكربى،  العربية  الثورة  وبعد  واحلجاز. 

االأردن اإلى اأ�صرار تعذر ترميمها.

1 - اخلط احلجازي )حاليًا(

احلدود  منطقة  من  وميتد  كم،   451.5 االأردنية  االأرا�صي  داخل  احلجازي  اخلط  طول  بلغ 

االأردن-  بني  املدورة  حدود  مركز  حتى  ال�صمال  يف  جابر  منطقة  يف  ال�صورية  االأردنية- 

والزرقاء  واملفرق  عّمان  حمطات  بينها  من  للقطار،  حمطات  عدة  ويوجد  جنوبًا.  ال�صعودية 

امل�صتقات  ونقل  وال�صيارات  كاالإ�صمنت  الب�صائع  لنقل  القطار  وي�صتخدم  وغريها.  ومعان 

النفطية. وتنظم موؤ�ص�صة اخلط احلديدي احلجازي االأردين رحلت منتظمة اأ�صبوعيًا ويف 

حمطة  واإلى  علياء،  امللكة  مطار  من  القريبة  اجليزة  حمطة  اإلى  للراغبني  الر�صمية  العطل 

الق�صر- اأم احلريان بالقرب من موؤ�ص�صة االإذاعة والتلفزيون، واإلى كل من الزرقاء واملفرق. 



تقرير حالة البالد: البنية التحتية واإلسكان

641

وقبل االأزمة ال�صورية يف بداية العام 2011، كانت املوؤ�ص�صة تنظم رحلت قطار ركاب بواقع 

رحلة يوميًا من عّمان اإلى دم�صق، كما كان ي�صّغل عدة قطارات �صحن ب�صائع بني االأردن و�صوريا.

2 - �صكة حديد العقبة

اأن�صاأت اجلهات املخت�صة يف اململكة اخلط احلديدي الذي يربط مناطق تعدين الفو�صفات يف 

جنوب اململكة مبيناء العقبة، حيث ُبدئ العمل بتقوية جزء اخلط احلديدي احلجازي من 

مناجم احل�صا حتى حمطة بطن الغول، واإن�صاء خط جديد من بطن الغول حتى ميناء العقبة 

يف ت�صرين الثاين عام 1972 وافتتح ر�صميًا بتاريخ 1975/11/14. واأُ�صندت اإدارة هذا اخلط 

اإلى موؤ�ص�صة م�صتقلة اأطلق عليها ا�صم »موؤ�ص�صة �صكة حديد العقبة. ويف عام 1982، مت ربط 

مناجم الفو�صفات يف وادي االأبي�س باخلط احلديدي عند تفرع احل�صا وبطول 22كم، لي�صبح 

293.341كم. وقد بلغ جمموع االأطنان التي مت حتميلها خلل عام  الطول االإجمايل للخط 

2017 بح�صب اأرقام موؤ�ص�صة �صكة حديد العقبة حوايل 1.5 مليون طن.

ز. ت�صريف مياه االأمطار
اإن�صاوؤها للتحكم يف املياه الناجمة عن  �صبكات ت�صريف مياه االأمطار هي ال�صبكات التي يتم 

هطول االأمطار اأو ذوبان الثلوج، حيث يتم توجيه املياه ال�صطحية التي ال تتخلل اإلى باطن 

اأو خزانات  ال�صدود  ليتم اال�صتفادة منها يف تعبئة  ال�صارع  اإلى �صبكات حتت من�صوب  االأر�س 

جتميع مياه االأمطار اأو مبا ُيعرف باحل�صاد املائي. ونظرًا ل�صح املياه يف االأردن، فاإن هذه املياه 

ال�صطحية تعترب موردًا مهمًا ملعادلة الطلب على املياه الناجت عن الزيادة ال�صكانية امل�صطردة 

خا�صة يف ال�صنوات االأخرية، اإال اأن مياه االأمطار تعترب من اأكرب التحديات من حيث اأن حجم 

املياه ال�صطحية وكثافتها قد تت�صبب بالفي�صانات، وقد ت�ّصكل ملوثات حمتملة ت�صيب امل�صادر 

اإلى  املائية. ومن متابعة التغيريات املناخية التي ت�صهدها اململكة، فقد تعر�صت بع�س املدن 

الب�صرية،  اخل�صائر  اإلى  باالإ�صافة  املادية،  اخل�صائر  من  العديد  اإلى  اأدت  التي  الفي�صانات 

ويعزى ذلك اإلى ِقدم هذه ال�صبكات وتهالكها اأو عدم كفاءتها.

الهجرات  عن  الناجت  االأردنية  واالأرياف  والقرى  املدن  يف  والع�صوائي  ال�صريع  التو�صع  اإن 

الق�صرية، وزيادة النمو ال�صكاين، وانعدام اال�صتعداد الفني واالإداري لهذا التو�صع، جنم عنه 

من  اخلاطئة  املمار�صات  بع�س  جند  مثًل،  عّمان  ففي  ال�صبكات.  هذه  اإن�صاء  يف  �صديد  اإرباك 

املواطنني مثل ت�صريف مياه االأمطار يف املباين من خلل �صبكات ال�صرف ال�صحي، ما يوؤدي يف 

كثري من الأحيان اإلى تدفقات مياه اأمطار كبرية وم�ؤذية داخل املباين اأو يف الطرق، واختالط 



642

مياه االأمطار التي تتدفق اإلى ال�صدود مبياه املجاري، ما يوؤدي اإلى تلوثها، وكذلك زيادة كبرية 

اإن  منها. كما  التخل�س  تكلفة  وارتفاع  التنقية  اإلى حمطات  املوجهة  املجاري  مياه  يف كميات 

حتت  املباين  ومن  املدن،  داخل  واملنت�صرة  اخلالية  القطع  من  الناجتة  الرتابية  الروا�صب 

االإن�صاء تت�صبب يف كثري من االأحوال باغلق املناهل وعّبارات الطرق.

و�صلطة  والبلديات،  الكربى  عّمان  واأمانة  واالإ�صكان،  العامة  االأ�صغال  وزارة  من  كل  وتتولى 

منطقة العقبة االقت�صادية م�صوؤولية اإن�صاء �صبكات ت�صريف مياه االأمطار يف املناطق الواقعة 

�صمن اخت�صا�صها. 

واالإ�صرتاتيجيات  اخلطط  اأن  اإال  االأمطار،  مياه  ت�صريف  �صبكات  اإن�صاء  اأهمية  من  وبالرغم 

العائدة للموؤ�ص�صات ذات العلقة، تفتقر ب�صكل كبري اإلى تخطيط �صليم ومنظم لتطوير هذه 

ال�صبكات. كما ال حتتوي غالبية هذه االإ�صرتاتيجيات على خطط لتطوير �صبكات ت�صريف 

بح�صب  جديدة  عّبارات  واإن�صاء  الدورية،  ال�صيانة  اأعمال  بع�س  با�صتثناء  االأمطار  مياه 

احلاجة.

ومتّثل الفي�صانات ال�صطحية يف مدينة عّمان حتديًا متكررًا؛ ففي اخلام�س من ت�صرين الثاين 

يف  �صديدة  في�صانات  حدوث  يف  دقيقة   30 ملدة  الغزارة  �صديدة  اأمطار  هطول  ت�صبب   ،2015

املدينة، ت�صببت بخ�صائر يف االأرواح واأ�صرار باملمتلكات وال�صوارع والبنية التحتية، وحما�صرة 

العديد من االأ�صخا�س يف �صياراتهم ومنازلهم. لذا فاإن ت�صميم �صبكة ت�صريف مياه االأمطار 

واإدارتها ب�صكل فعال، ُيعّد اإحدى اأولويات مدينة عّمان. ويتطلب نظام ت�صريف مياه االأمطار 

باأ�ص�س  املتعلقة  تلك  خا�صة  القوانني  تعديل  ت�صمل:  �صاملة،  حت�صينات  عّمان،  يف  احلايل 

ملكية قيعان االأودية، التخطيط طويل االأمد، تطوير املرافق القائمة، رفع القدرات الفنية، 

وتعديل املوا�صفات واأعمال ال�صيانة. كما تقوم اأمانة عّمان الكربى بتنفيذ �صبكات ت�صريف 

لرفع  االإ�صرتاتيجية  اأمانة عّمان  واأنبوبية �صمن خطة  االأمطار من عبارات �صندوقية  مياه 

امل�ا�سم  يف  �سهدت  ر�سدها  مت  م�اقع  يف  جديدة  خط�ط  واإن�ساء  القائمة  ال�سبكات  كفاءة 

املطرية جتمعات للمياه وبتكلفة حوايل 10 مليني دينار �صنويًا. 

اأمانة عّمان الكربى والبلديات االأخرى، باإن�صاء معظم �صبكات ت�صريف مياه االأمطار  وتقوم 

دون وج�د خمططات �سم�لية لربط �سبكات الت�سريف واخلط�ط الرئي�سية جميعها يف املدن، 

القنوات  اأحجام  وتقدير  املطري  املو�صم  يف  ومراقبتها  املواقع  معاينة  خلل  من  ذلك  ويتم 

امل�صروع،  اأ�ص�س علمية لتقدير كميات االأمطار احلالية وامل�صتقبلية لفرتة عمر  اللزمة دون 

لهذا الغر�س قامت اأمانة عّمان من خلل اإ�صرتاتيجية منعة املدينة بو�صع هدف اإ�صرتاتيجي 

لتطوير خمطط �صمويل لت�صريف مياه االأمطار يف عّمان باعتبارها اإحدى الق�صايا الرئي�صية 

امللحة، ويجب اأن يتم ذلك يف البلديات االأخرى اأي�صًا.
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�س. املن�صاآت واملرافق االإدارية واخلدماتية
تتولى وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان م�صوؤولية اإن�صاء املباين احلكومية العامة يف املحافظات، 

لهذه  التابعة  اخلدمية  املباين  اإن�صاء  م�صوؤولية  الكربى  عّمان  واأمانة  البلديات  تتولى  ما  يف 

املوؤ�ص�صات. وتعود ملكية حوايل 65% من املباين امل�صتخدمة للحكومة االأردنية. 

�س. احلدائق واملتنزهات والفراغات العامة
تقطن الغالبية العظمى من �صكان املدن الكربى يف �صقق �صكنية، ما يتطلب من اإدارات هذه املدن 

الرتكيز على اإن�صاء احلدائق الكربى والفراغات احل�صرية.

املدينة  تخطيط  معايري  اأهم  اأحد  العامة،  والفراغات  واملتنزهات  احلدائق  اإن�صاء  ويعّد 

الناجحة، وتعترب رئة املدينة ومتنف�صًا ل�صكانها من �صخب احلياة خ�صو�صًا يف املدن الكربى 

التي يقطن الغالبية العظمى من �صكانها يف �صقق �صكنية مكتظة. وقد اأولت القطاعات املحلية 

فعلى  املدن،  يف  العامة  والفراغات  احلدائق  الإن�صاء  كبرية  واأولوية  اأهمية  كافة  والوطنية 

�صبيل املثال قامت اأمانة عّمان على امتداد ال�صنوات ال�صابقة باإن�صاء ما يزيد على 141حديقة، 

الن�صاطات  ملمار�صة  وزوارها  ل�صكانها  مكان  لتوفري  وذلك  عامة،  متنزهات  خم�صة  من  واأكرث 

الرتفيهية واالجتماعية والريا�صية مع احلفاظ على بيئة �صحية و�صليمة، ورغم ذلك فاإن 

العامة  والفراغات  اخل�صراء  املناطق  يف  كبري  نق�س  من  تعاين  االأردن  يف  احل�صرية  املناطق 

اإلى �صرورة توفري ما  التي ت�صري  العاملية  ال�صحة  الدولية ومتطلبات منظمة  املعايري  بح�صب 

م�صاحته 9 م2 للفرد الواحد من �صكان املناطق احل�صرية على االأقل، يف حني اأن ما يتوفر يف 

العا�صمة عّمان مثًل ال يزيد على ثلث ما هو مطلوب.

وذلك  املدن،  تخ�صري  نحو  االجتاه  وموازناتها  اأحجامها  باختلف  كافة  البلديات  على  يجب 

للحد من ظاهرة الت�صحر واجلوانب ال�صلبية املرافقة لها، وذلك من خلل ا�صتغلل االأرا�صي 

اململوكة لها اأو زراعة جوانب الطرق اأو من خلل زراعة قطع االأرا�صي ال�صغرية التي متلكها 

ولتجميل  املختلفة  االأحياء  خلدمة   )Pocket Gardens( �صغرية  حدائق  �صكل  على 

املدينة من خلل زيادة الرقعة اخل�صراء واملحافظة عليها ومتابعة �صيانتها، حيث اأن %90 

من م�صاحة اململكة مهددة بالت�صحر وذلك بح�صب تقرير حالة البيئة يف االأردن لعام 2016، 

ال�صادر عن وزارة البيئة، هذا باالإ�صافة اإلى معاناة االأردن من تدهور االأرا�صي نتيجة للعديد 

من ال�سغ�ط على م�ارده الأر�سية كانحبا�ص الأمطار، وتكرار فرتات اجلفاف. 

وبالرغم من هذه املخاطر ومن الدور الكبري الذي تلعبه الفراغات واحلدائق العامة يف حت�صني 

نوعية حياة املواطن وجذب امل�صتثمرين وال�صياح، اإال اأن عددًا قليًل جدًا من االإ�صرتاتيجيات 
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الزراعية  االأرا�صي  ا�صتغلل  الرتكيز على  املو�صوع، حيث مت  اإلى هذه  الوطنية قد تطرقت 

بهدف حتقيق االأمن الغذائي وحت�صني البيئة ومكافحة الت�صحر دون ذكر احلدائق واملتنزهات 

العامة كمتنف�س ح�صري لل�صكان.

�س. التكاليف احلالية الإدارة قطاع البنية التحتية و�صيانته وت�صغيله
خ�ص�صت املوازنة العامة للأردن ل�صنة 2018 ما قيمته حوايل 420 مليون دينار للوزارات التي 

تتولى م�صوؤولية قطاع البنية التحتية االأردنية موزعة كما يلي: 

اجلدول رقم )3(: املبالغ املخ�ص�صة لقطاع البنية التحتية يف عدة وزارات يف موازنة 2019

املبلغ املخ�ص�س )دينار(الوزارة

178,200,000وزارة ال�صوؤون البلدية

90,808,000وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان

45,643,000وزارة املياه والري

53,897,000وزارة النقل

51,030,000وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

419,578,000 املجموع

امل�صدر: قانون املوازنة العامة ل�صنة 2018.

اأما موازنة اأمانة عّمان الكربى لعام 2018 فقد بلغت 498 مليون دينار، مت تخ�صي�س ما يقارب 

امل�صاريع  اال�صتملكات،  االإمنائية،  امل�صاريع  ت�صمل:  التي  الراأ�صمالية  للم�صاريع  منها   %60

املمولة، وت�صديد القرو�س، باالإ�صافة اإلى تقدمي خدمات البنى التحتية وامل�صاريع البيئية.

�س. التو�صيات
هذا  يواجهها  التي  الرئي�صية  امل�صكلة  اأن  يتبني  التحتية،  البنية  قطاع  ا�صتعرا�س  خلل  من 

القطاع هي توفر املخ�ص�صات املالية، باالإ�صافة اإلى اأمور فنية واإدارية اأخرى، ومنها حتديد 

االأولويات وااللتزام باخلطط التي يتم اإعدادها، وميكن تلخي�س التو�صيات كما يلي:

املدى  وطويلة  ومتو�صطة  ق�صرية  التحتية  البنى  مل�صاريع  اإ�صرتاتيجية  خطط  اإعداد  	•
القطاع  ومب�صاركة  جميعها  القطاعات  يف  املختلفة  واملوؤ�ص�صات  الدوائر  بني  بالتن�صيق 
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اخلا�س، وربطها بخطط تنفيذية ومالية، وااللتزام بتنفيذها ومراجعتها دوريًا وتقييم 

االإجناز يف كل مرحلة.

االأخ�س  وعلى  احلكومية  للجهات  التابعة  جميعها  املن�صاآت  �صيانة  الأعمال  خطة  اإعداد  	•
خطة ل�صيانة الطرق بعد تقييمها وحتديد االأولويات.

االأخ�س  وعلى  التحتية،  البنية  اأعمال  بتنفيذ  تقوم  التي  جميعها  اجلهات  بني  التن�صيق  	•
داخل املدن والقرى لتجنب تكرار االأعمال وحفر ال�صوارع املنجزة حديثًا، ويف�صل اأن يتم 

ذلك من خلل نظام حمو�صب يو�صح اأولويات العمل واآلية التن�صيق بني الدوائر واملوؤ�ص�صات 

املختلفة.

املوا�صفات،  وتطبيق  والهند�صية،  الفنية  االأ�صول  بح�صب  االأعمال  تنفيذ  على  الرتكيز  	•
وحت�صني نوعية املنتج الهند�صي من حيث الدقة واالإتقان بح�صب املعايري الدولية.

احل�صرية،  للتجمعات  االأخ�س  وعلى  االأمطار  مياه  لت�صريف  �صمولية  خمططات  اإعداد  	•
وتنفيذها على مراحل بح�صب االأولويات، وكذلك اإعداد خطة ملواجهة خماطر الفي�صانات 

لكل جتمع.

االأولويات  �صلم  يف  و�صعها  و�صرورة  ماليًا  وربطها  النقل  لقطاع  تنفيذية  خطط  اإعداد  	•
عند اإعداد املوازنات املختلفة لدور هذا القطاع املهم يف حتقيق التنمية الذي مل يحدث 

عليه اأي تطوير خلل العقود املا�صية.

العام. وتطويرالنقل  تخطيط  على  القادرة  الفنية  الكوادر  وتاأهيل  وتدريب  توفري  	•

لتخفي�س  ال�صري  نظام  وتطبيق  الذكية،  املرور  اأنظمة  وتطبيق  مرورية،  حلول  اإيجاد  	•
االزدحامات املرورية واالآثار االقت�صادية واالجتماعية والبيئية امل�صاحبة لها.

تطبيق مفاهيم االأبنية اخل�صراء يف االأعمال جميعها، وتطبيق مبادئ واأهداف التنمية  	•
امل�صتدامة.

�صنوية  خطط  واإعداد  اخل�صراء،  الرقعة  وزيادة  العامة،  الفراغات  زيادة  على  الرتكيز  	•
لزيادتها للو�صول اإلى املعدالت الدولية املطلوبة.
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ط. اجلهات امل�س�ؤولة عن اأعمال البنية التحتية: 
واالإ�صكان. العامة  االأ�صغال  وزارة  	•

البلدية. ال�صوؤون  وزارة  	•

الدويل. والتعاون  التخطيط  وزارة  	•

النقل. وزارة  	•

احل�صري. والتطوير  االإ�صكان  موؤ�ص�صة  	•

واملركبات. ال�صائقني  ترخي�س  اإدارة  	•

الكربى. عّمان  اأمانة  	•

البلديات. 	•

العقبة. اإقليم  �صلطة  	•

ظ. الت�صريعات التي حتكم قطاع البنية التحتية 
احلكومية وتعديلته رقم )64( ل�صنة 2007. االأبنية  نظام  	•

)7( ل�صنة 1993. رقم  الوطني  البناء  قانون  	•

)12( ل�صنة 1987. رقم  وتعديلته  اال�صتملك  قانون  	•

نظام االأ�صغال احلكومية رقم )71( ل�صنة 1986. 	•

رقم )82( ل�صنة 2001. النافذة  الطرق  نظام  	•

)24( ل�صنة 1986.  رقم  الطرق  قانون  	•

قانون نقابة املهند�صني وتعديلته رقم )15( ل�صنة 1972. 	•

مقاويل االإن�صاءات االأردنيني رقم )13( ل�صنة 1987. نقابة  قانون  	•

رقم )73( ل�صنة 1986. احلكومية  االأ�صغال  نظام  	•

واالإ�صكان رقم )55( ل�صنة 1996. العامة  االأ�صغال  وزارة  واإدارة  تنظيم  نظام  	•

رقم )75( ل�صنة 2002. الطرق  على  االإعلنات  ر�صوم  نظام  	•

ل�صنة   )42( رقم  للمركبات  املحرك  وقوة  االإجمالية  واالأوزان  الق�صوى  االأبعاد  نظام  	•
.2002
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ال�صلمة  على  والت�صغيل  وال�صيانة  واالإ�صراف  والتنفيذ  الت�صميم  مراحل  يف  الكودات  	•
العامة.

واالإ�صكان،  العامة  االأ�صغال  لوزارة  التحتية  البنى  ت�صاريح  مبنح  اخلا�صة  التعليمات  	•
البلديات، اأمانة عّمان الكربى، و�صلطة اإقليم العقبة.

)فيديك(. جميعها  باإ�صداراته  املوحد  املقاولة  عقد  	•

)41( ل�صنة 2015. رقم  البلديات  قانون  	•

املركبات رقم )28( ل�صنة 2017. ا�صطفاف  خدمة  نظام  	•

عّمان الكربى رقم )153( ل�صنة 2016. الأمانة  واالأ�صغال  اللوازم  نظام  	•

اأمانة عّمان الكربى رقم )152( ل�صنة 2016. يف  االأر�صفة  نظام  	•

ال�صوارع واملباين وترقيمها يف اأمانة عّمان الكربى رقم )149( ل�صنة 2016. ت�صمية  نظام  	•

ل�صنة   )144( رقم  الكربى  عّمان  اأمانة  حدود  �صمن  و�صيانتها  والطرق  ال�صوارع  نظام  	•
.2016

يف مدينة عّمان رقم )67( ل�صنة 1979. والتنظيم  االأبنية  نظام  	•

قانون تنظيم املدن والقرى واالأبنية املوؤقت رقم )79( ل�صنة 1966. 	•

ثانياً: اإلسكان 

باعتباره  الوطني  االقت�صاد  اأعمدة  اأحد  فهو  االأردن،  يف  املهمة  القطاعات  من  االإ�صكان  ُيعّد 

وي�صاهم  واملجتمع،  الفرد  ا�صتقرار  يعزز  وهو  واملقاوالت،  االإن�صاءات  لقطاع  رئي�صيًا  حمركًا 

 2003 لعام  العراقية  االأزمة  جراء  الق�صري  اللجوء  اأحدث  املعي�صي.  بامل�صتوى  االرتقاء  يف 

وال�صورية عام 2012، تغريات اجتماعية واقت�صاديه اأثرت يف �صوق االإ�صكان وخدمات البنية 

�صعف  امل�صاكن،  تكاليف  ارتفاع  مثل:  كبرية  حتديات  مواجهة  يف  القطاع  و�صع  ما  التحتية، 

املقدرة املالية للم�اطنني، الفج�ة بني العر�ص والطلب الإ�سكاين، �سع�بة �سروط الإقرا�ص 

ال�صكني، �صعف ا�صتدامة برامج دعم التمويل االإ�صكاين، ونق�س املعرو�س من قطع االأرا�صي 

ال�صكنية ال�صغرية. 
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وقد �صاهم ارتفاع الطلب على الوحدات ال�صكنية وزيادة اأ�صعار املواد االإن�صائية يف زيادة اأ�صعار 

بيع ال�صقق ال�صكنية ب�صكل كبري، كما ارتفعت بالتايل قيمة اإيجارات ال�صقق ال�صكنية، واأدى 

املتو�صط يف  الدخل  الدنيا من  املواطنني يف احلدود  العديد من  اإلى عدم متكن  هذا االرتفاع 

احل�صول على م�صكن باأ�صعار منا�صبة، حيث ت�صري تقديرات املوؤ�ص�صة العامة للإ�صكان والتطوير 

وحدة  األف   33 حوايل  تبلغ  ال�صكنية  الوحدات  لتملك  ال�صنوية  احلاجة  اأن  اإلى  احل�صري 

قبل اللجوء ال�صوري، وقد اختلت هذه املعادلة بعد اللجوء ال�صوري، وازدادت اأعداد امل�صاكن 

املطلوبة بحوايل 60 األف م�صكن.

يتم توفري ال�صكن يف االأردن من خلل ثلث جهات رئي�صية، هي: 

احل�صري. والتطوير  للإ�صكان  العامة  املوؤ�ص�صة  	•

خا�س. قطاع  االإ�صكان/  قطاع  يف  امل�صتثمرون  	•

قطاع خا�س. اخلا�س/  ال�صخ�صي  البناء  	•

وقد بلغت م�صاهمة القطاع اخلا�س يف االإنتاج 99% لعام 2017.

اأ. املوؤ�ص�صة العامة للإ�صكان والتطوير احل�صري
يف  للإ�صكان  املنظمة  الرئي�صية  اجلهة  احل�صري  والتطوير  للإ�صكان  العامة  املوؤ�ص�صة  ُتعّد 

امل�صوؤولة  االإ�صكان، وهي  االإ�صكان، وترعى قطاع  �صيا�صات  التي حتدد  االأردنية، وهي  الدولة 

وتوفري  القطاع،  ورعاية  املنا�صب،  ال�صكن  توفري  خلل  من  الوطنية  االأهداف  حتقيق  عن 

املوؤ�ص�صة يف  املنا�صب خ�صو�صًا لذوي الدخل املحدود يف املجتمع االأردين. كما ت�صاهم  ال�صكن 

دعم االقت�صاد االأردين وتنمية املناطق التي ت�صتهدفها م�صاريعها، ويتم ذلك من خلل تنفيذ 

خططها االإ�صرتاتيجية التي كان اآخرها اخلطة االإ�صرتاتيجية والربنامج التنفيذي للفرتة 

.2019-2016

تهدف ال�صيا�صة العامة للموؤ�ص�صة اإلى االآتي:

�صكنية  جتمعات  اإن�صاء  خلل  من  واملتدين  املتو�صط  الدخل  لذوي  املنا�صب  ال�صكن  توفري  	•
متكاملة، ومن خلل توفري قطع اأرا�ٍس خمدومة مب�صاحات منا�صبة واأ�صعار متاحة للفئات 

امل�صتهدفة من املجتمع، وذلك من خمزونها من قطع االأرا�صي التي ُفو�صت اإلى املوؤ�ص�صة من 

اأرا�صي اخلزينة، اأو قطع االأرا�صي التي قامت املوؤ�ص�صة ب�صرائها �صابقًا باأ�صعار مقبولة.

وحتقيق  ال�صكان،  قطاع  يف  اال�صتثمار  وتن�صيط  االأردين،  االقت�صاد  رفد  يف  امل�صاهمة  	•
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االكتفاء الذاتي للموؤ�ص�صة.

و�صع الت�صريعات الناظمة للقطاع مبا فيها عملية التمويل، والعمل كمرجعية ا�صت�صارية  	•
يف هذا املجال على امل�صتوى املحلي واالإقليمي. 

االإجراءات  وت�صهيل  ال�صكنية  االحتياجات  تلبية  يف  للم�صاهمة  اخلا�س  القطاع  توجيه  	•
وتب�صيطها واإزالة املعوقات التي قد تعرت�صه.

واالإبداع. التميز  على  والرتكيز  واملالية  االإدارية  املوؤ�ص�صة  كفاءة  رفع  	•

متلقي اخلدمة يف املجتمع االأردين. من  وا�صع  قطاع  ر�صا  حتقيق  	•

املهام الرئي�صية للموؤ�ص�صة.

ملجل�س الوزراء حول ال�صيا�صات العامة للإ�صكان وعلقتها بالتنظيم والبيئة.  التو�صيات  تقدمي  	•

متابعة تطبيق االإ�صرتاتيجية الوطنية للإ�صكان واإعداد اأي ت�صريعات �صرورية لتنفيذها.  	•

اإجراء الدرا�صات والبحوث �صمن الوحدات التنموية االإقليمية الإن�صاء اأحياء جديدة يف  	•
مناطق التو�صع ال�صكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها واإن�صاء مناطق 

جديدة للتجمعات ال�صكانية.

ذات  والبيئية  وال�صحية  واالقت�صادية  واالجتماعية  ال�صكانية  بالدرا�صات  القيام  	•
العلقة باالإ�صكان والتطوير احل�صري لغايات حتديد احلاجة ال�صكنية، وتوفري اخلدمات 

والبناء  التخلف  مظاهر  اإزالة  على  والعمل  بال�صكان،  املكتظة  املناطق  يف  ال�صرورية 

الع�صوائي وم�صاعدة �صاكنيها على توفري ال�صكن املنا�صب لهم.

بها  تقام  التي  املناطق  يف  املهني  التدريب  وبرامج  ال�صغرية  ال�صناعية  احلرف  ت�صجيع  	•
م�صاريع املوؤ�ص�صة وتطويرها.

وذلك  احل�صري،  والتطوير  االإ�صكان  م�صاريع  من  للم�صتفيدين  قرو�س  توفري  على  العمل  	•
بالتعاون مع اجلهات املمولة املعنية.

القطاع  من  م�صتثمرين  مع  ا�صتثمار  عقود  اإبرام  اأو  مبا�صرة  ا�صتثمارية  م�صاريع  اإقامة  	•
اخلا�س مبا يتفق مع اأهداف املوؤ�ص�صة.

ب. التحديات التي تواجه قطاع االإ�صكان
املواطنني. لدى  ال�صرائية  القدرة  و�صعف  امل�صاكن  توفري  تكاليف  ارتفاع  	•

احل�صرية. املناطق  يف  امل�صاحة  �صغرية  ال�صكنية  االأرا�صي  قطع  من  املعرو�س  نق�س  	•
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الفجوة بني العر�س والطلب االإ�صكاين يف ما يخ�س م�صاحات الوحدات ال�صكنية واأ�صعارها. 	•

ح�صاب  على  والتو�صع  التحتية  البنية  كفاءة  عدم  اإلى  يوؤدي  الذي  العمراين  الت�صتت  	•
االأرا�صي الزراعية.

التم�يل  دعم  برامج  ا�ستدامة  و�سعف  ال�سكني  الإقرا�ص  و�سمانات  �سروط  �سع�بة  	•
االإ�صكاين.

تواكب  ال  اأ�صبحت  حيث   1989 عام  اأُقرت  التي  للإ�صكان  الوطنية  االإ�صرتاتيجية  قدم  	•
املتغريات االأخرية.

الطبيعية يف عدد ال�صكان، والتزايد الناجم عن الهجرات الق�صرية الناجتة عن  الزيادة  	•
اللجوء ب�صبب الظروف االإقليمية يف دول اجلوار، واأي�صًا الوافدين وعودة املغرتبني.

الفقر والزيادة الكبرية يف عدد ال�صكان، ما يوؤدي اإلى �صوء يف ا�صتعمال االأرا�صي، وت�صكيل  	•
بوؤر �صكنيه تعاين من نق�س اخلدمات االأ�صا�صية، وظهور ال�صكن الع�صوائي واالعتداء على 

اأرا�صي اخلزينة.

م�صتويات  وارتفاع  املعي�صة  م�صتوى  على  يوؤثر  ما  االقت�صادي،  النمو  معدالت  انخفا�س  	•
الفقر. 

ت. اخلطة االإ�صرتاتيجية والربنامج التنفيذي للموؤ�ص�صة العامة للإ�صكان والتطوير 
احل�صري 2019-2016

مت تطوير خطة اإ�صرتاتيجية مدتها اأربعة �صنوات وبو�صر بتطبيقها اعتبارا من عام 2016. 

كما ُروجعت اخلطة بح�صب ما هو مقرر عام 2017، وُحّددت ثلثة اأهداف رئي�صية و11 هدفًا 

ت�صغيليًا، كما ُو�صعت موؤ�صرات اأداء لقيا�س مدى حتقيق االأهداف، وم�صتهدفات لكل موؤ�صر. 

االأهداف االإ�صرتاتيجية: 

يف  امللئم  ال�صكن  اإلى  الو�صول  من  واملتو�صط  املتدين  الدخل  ذوي  متكني  يف  امل�صاهمة  	•
مناطق اململكة كافة، وُو�صعت اأهداف ت�صغيلية، هي: 

اأداء لهذا الهدف: االأول هو عدد االأ�صر  ت�صويق م�صاريع املوؤ�ص�صة املنجزة، وُحّدد موؤ�صرا   -

امل�صتهدف مل يكن طموحًا، فلم يتجاوز  اأن  االأرا�صي املخدومة، ورغم  امل�صتفيدة من قطع 

معدل حتقيق هذه املوؤ�صر 20% لل�صنوات جميعها. اأما املوؤ�صر الثاين فهو قيا�س عدد االأ�صر 
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 ،2015 عام  امل�صتهدف  من  اأعلى  معدل  حتقيق  مت  وقد  ال�صكنية،  الوحدات  من  امل�صتفيدة 

بينما مل يتم قيا�صه عام 2016، واأُجنز اأقل من 5% منه عام 2017.

ثلثة  وُحّددت  امل�صتهدفة،  االأ�صر  تنا�صب  �صكنية  و�صقق  خمدومة  اأرا�ٍس  قطع  اإنتاج   -

موؤ�صرات لهذا الهدف: االأول هو عدد ال�صقق والوحدات ال�صكنية املنتجة/ قرية املّلحة، 

املنتجة  ال�صكنية  الوحدات  الثاين هو عدد  املوؤ�صر  املوؤ�صر.  اإجناز يف هذا  اأي  ومل يتحّقق 

�صنويًا، وحتّقق اأقل من 50% عام 2016، لكن مل يتحقق اأي اإجناز عام 2017. املوؤ�صر الثالث 

هو عدد قطع االأرا�صي املنتجة، واأُجنز اأقل من 65% من امل�صتهدف فقط عام 2017.

لقيا�س  واحد  موؤ�صر  وُو�صع  الطلب،  بح�صب  اخلدمات  متدنية  الع�صوائية  املناطق  تطوير   -

هذا الهدف هو عدد االأ�صر امل�صتفيدة من امل�صاريع، ومل يتحّقق اأي اإجناز يف هذا الهدف.

املبالغ املخ�ص�صة ل�صراء  اإ�صرتاتيجي من االأرا�صي مبوؤ�صر واحد هو قيمة  اإيجاد خمزون   -

االأرا�صي، ومل يتحّقق اأي اإجناز عام 2016، وحتّقق اأقل من 25% من امل�صتهدف عام 2017 

رغم اأن املبالغ املخ�ص�صة �صئيلة جدًا مقارنة مع اأ�صعار االأرا�صي، وقد يكون هذا هو ال�صبب 

وراء عدم حتقيق امل�صتهدف.

درا�صة االحتياجات ال�صكنية للمجتمع املحلي، ومل ُتنجز اأي درا�صة يف هذا املجال.  -

امل�صاهمة يف تنظيم فعالية قطاع االإ�صكان وتعزيزها لرفد االقت�صاد الوطني عرب اال�صتثمار   -

االإ�صكاين. وقد و�صعت اأهداف ت�صغيلية لهذا الهدف االإ�صرتاتيجي اإال اأنه مل يتبني ما اإذا 

قي�صت املوؤ�صرات اخلا�صة بها. وُو�صع لهذا الهدف موؤ�صران: االأول، ن�صبة م�صاهمة القطاع 

واملوؤ�صر  املوؤ�صر؛  لهذا  امل�صتهدفات  وحتّققت  ال�صكنية،  احلاجة  تلبية  يف  املنظم  اخلا�س 

الثاين، ن�صبة زيادة االإنفاق على امل�صاريع اال�صتثمارية التجارية، وحتّققت امل�صتهدفات يف 

هذا املوؤ�صر اأي�صًا.

اأهداف  ُو�صعت  ال�صابق،  الهدف  يف  وكما  وتطويرهما.  املوؤ�ص�صي  واالأداء  الكفاءة  تعزيز   -

اخلا�صة  املوؤ�صرات  قي�صت  اإذا  ما  يتبني  مل  اأنه  اإال  االإ�صرتاتيجي  الهدف  لهذا  ت�صغيلية 

بها. وما مت قيا�صه يف هذا الهدف هو اأربعة موؤ�صرات: االأول، درجة ر�صا متلقي اخلدمة، 

وحتّققت امل�صتهدفات لهذا املوؤ�صر؛ الثاين، ن�صبة املوظفني امل�صاركني يف الدورات التدريبية، 

الدورات  عدد  الثالث،  جميعها؛  لل�صنوات  امل�صتهدف  من   %50 على  يزيد  معدل  وحتّقق 

التدريبية املتخ�ص�صة، واأُجنز امل�صتهدف لل�صنوات جميعها لهذا املوؤ�صر، وهذا ينطبق على 

املوؤ�صر الرابع اخلا�س بن�صبة الر�صا الوظيفي. 
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ث. معوقات تنفيذ اخلطة االإ�صرتاتيجية للموؤ�ص�صة
االأرا�صي �صراء  حمور  	•

تخفي�س ال�صقوف املخ�ص�صة ل�صراء االأرا�صي بقرار من وزارة املالية/ املوازنة العامة.  -

للإ�صكان  امللكية  املبادرة  تنفيذ  لغايات  املوؤ�ص�صة  متلكها  التي  االأرا�صي  خمزون  ا�صتخدام   -

تعود  باأرا�ٍس  املوؤ�ص�صة  بتعوي�س  احلكومة  من  وعود  مقابل  كرمي(،  لعي�س  كرمي  )�صكن 

للخزينة، ومل يتم ذلك. 

ارتفاع اأ�صعار االأرا�صي يف مراكز املحافظات مقارنة باملبالغ املر�صودة لهذه الغاية.  -

عدم وجود اأرا�ٍس للخزينة داخل مناطق التنظيم �صاحلة الإقامة م�صاريع اإ�صكانية عليها.  -

ارتفاع تكلفة اإي�صال خدمات البنية التحتية.  -

عدم التزام اجلهات اخلدماتية باإي�صال خدمات البنية التحتية مل�صاريع املوؤ�ص�صة.  -

الت�صويق •	حمور 

عدم اإقبال املواطنني على �صراء الوحدات ال�صكنية يف بع�س امل�صاريع يف املحافظات لبعدها   -

عن خدمات املدار�س واالأ�صواق واملراكز ال�صحية، يف حني متتنع اجلهات اخلدمية االأخرى 

من  معينة  بن�صب  املوقع  اإ�صغال  حلني  امل�صاريع  مواقع  داخل  اخلدمات  هذه  تقدمي  عن 

ال�صكان. 

اإعطاء االأولوية لت�صويق م�صروع املبادرة امللكية للإ�صكان.  -

عدم مقدرة الفئة امل�صتهدفة على توفري متطلبات اجلهات التمويلية املقر�صة.  -

و�صع البنوك ل�صقوف مالية لغايات القرو�س االإ�صكانية اأدى اإلى �صعوبة يف احل�صول على   -

قرو�س اإ�صكانية جديدة.

االإنتاج حمور  	•

وت�صويقها  للإ�صكان  امللكية  للمبادرة  ال�صكنية  ال�صقق  م�صاريع  لتنفيذ  االأولوية  اإعطاء   -

وتاأجيل العمل على تنفيذ بع�س م�صاريع املوؤ�ص�صة. 
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تاأخر بع�س املقاولني يف تنفيذ بع�س امل�صاريع.  -

تاأجيل تنفيذ بع�س امل�صاريع لعدم توفر املخ�ص�صات املالية لتنفيذها ب�صبب ال�صقوف التي   -

اعتمدت من املوازنة.

ج. امل�صتثمرون يف قطاع االإ�صكان
من  كبرية  لفئات  املنا�صب  ال�صكن  توفري  يف  مهمًا  قطاعًا  االإ�صكان  قطاع  يف  امل�صتثمرون  ي�صكل 

ما  بتوفري  االإ�صكان  �صركات  تقوم  حيث  جميعها،  االقت�صادية  مب�صتوياته  االأردين  املجتمع 

يزيد على 70% من الوحدات ال�صكنية يف املناطق احل�صرية يف اململكة، وهم ي�صكلون البديل 

املنا�صب ل�صد الفراغ الذي تركته موؤ�ص�صة االإ�صكان نتيجة التخلي عن دورها االإنتاجي يف اإن�صاء 

الوحدات ال�صكنية يف ال�صنوات االأخرية والتوجه ب�صكل حمدود نحو توفري قطع اأرا�ٍس لذوي 

الدخل املتدين واملتو�صط. اإال اأن قطاع اال�صتثمار يف االإ�صكان يعاين مما تتعر�س له املوؤ�ص�صة 

العامة للإ�صكان والتطوير احل�صري من حتديات، باالإ�صافة اإلى حتديات اأخرى، منها: 

منها داخل حدود  ما هو معرو�س  للإ�صكان، وحمدودية  ال�صاحلة  االأرا�صي  اأ�صعار  ارتفاع   -

التنظيم. 

ارتفاع اأ�صعار مواد البناء وتذبذبها ال�صريع.  -

التغري يف القوانني والت�صريعات الناظمة للقطاع.   -

عدم و�صوح االأحكام التنظيمية لقطع االأرا�صي وعدم وجود خمططات تنظيم تف�صيلية.  -

عدم القدرة على تلبية حاجة االأ�صواق من امل�صاحات املرغوبة ب�صبب ما ُيفر�س من قوانني   -

م�صتوى  وتدين  االأردن،  يف  الدميغرافية  الفتية  الرتكيبة  اأن  )علمًا  وتعليمات  واأنظمة 

دخول املواطنني يحّتم على اأمانة عّمان والبلديات ت�صجيع ال�صقق ذات امل�صاحات ال�صغرية 

90 م2( وترويجها وترخي�صها، اإال اأنه ب�صبب االأزمات املرورية الناجتة عن عدم   -  50(

توفر نقل عام منتظم، وا�صطرار املواطنني امتلك مركبات خا�صة ت�صتهلك اأكرث من ثلث 

دخل االأ�صرة، ا�صطر البلديات اإلى اإ�صدار اأنظمة متنع البناء يف م�صاحات كهذه لتخفي�س 

الكثافة ال�صكانية. 

عدم التزام بع�س ال�صركات باملوا�صفات والكودات املعتمدة يف البناء.  -

�صعوبة احل�صول على التمويل خ�صو�صًا لذوي الدخل املحدود ل�صراء ال�صقق.  -

عدم وجود اآلية قانونية �صهلة التطبيق تنظم العلقة بني مالكي ال�صقق.  -

التجاوزات القانونية يف االأبنية، والتي توؤثر على الن�صيج املعماري وعلى املجتمع.  -
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ح. التو�صيات
من االأمور التي يجب مراعاتها لتن�صيط وحت�صني االإ�صكان:

ودعم  ال�صكنية  القرو�س  �صقف  رفع  خلل  من  االإ�صكاين  التمويل  نظام  كفاءة  حت�صني  	•
اأ�صعار الفائدة واإعطاء فرتة �صماح كافية وزيادة مدة ال�صداد.

موؤ�ص�صة  دور  انح�صار  ظل  يف  ال�صكنية  االحتياجات  تلبية  يف  اخلا�س  القطاع  دور  تفعيل  	•
اجلهات  بها  تتمتع  التي  واالمتيازات  الت�صهيلت  منحه  خلل  من  املجال  هذا  يف  االإ�صكان 

احلكومية وت�صجيع ال�صراكة بني القطاعني اخلا�س والعام.

البنية التحتية من طرق ونقل عام و�صبكات �صرف �صحي ومياه وكهرباء وات�صاالت  توفري  	•
لت�صجيع اال�صتثمار يف االإ�صكان وتخفي�س التكاليف على امل�صتثمرين.

التخطيط ال�صمويل امللئم بهدف ا�صتعادة التنوع احليوي والتوجه نحو تخطيط اخ�صر  	•
للبيئات العمرانية، وتوفري قطع اأرا�ٍس مب�صاحات ومواقع منا�صبة، ومنع الت�صتت العمراين 

للمباين  املتعدد  اال�صتعمال  ت�صجيع  وكذلك  الزراعية،  االأرا�صي  ح�صاب  على  والتو�صع 

ومواءمة احتياجات ال�صوق مع التوجهات العمرانية واالأحكام التنظيمية.

امللكية. ونقل  ت�صجيل  ر�صوم  من  االإعفاءات  تقدمي  	•

اآليات  واإيجاد  الواحد،  العقار  يف  املالكني  بني  العلقة  لتنظيم  امللئمة  الت�صريعات  و�صع  	•
منا�صبة حلل اخللفات يف ما بينهم دون اال�صطرار اإلى اللجوء للمحاكم، وكذلك اإيجاد علقة 

متوازنة بني املالكني وامل�صتاجرين، وت�صجيع القطاع اخلا�س للإنتاج ال�صكني بغر�س التاأجري.

 

العامة  االأ�صغال  القائمةوزارة  واملبادرات  واخلطط  االإ�صكان  قطاع  عن  امل�صوؤولة  اجلهات  خ. 

واالإ�صكان. 

االأردين. املركزي  البنك  	•

العامة. االإح�صاءات  دائرة  	•

والبلديات االأخرى. الكربى  عّمان  اأمانة  	•

االأردن.  يف  التمويلي  التاأجري  و�صركات  التمويلية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  	•

االإ�صكان.  قطاع  يف  امل�صتثمرين  جمعية  	•

االأردنيني. االإن�صاءات  مقاويل  نقابة  	•

املهند�صني االأردنيني. نقابة  	•
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د. الت�صريعات التي حتكم قطاع االإ�صكان

قانون املوؤ�ص�صة العامة للإ�صكان والتطوير احل�صري رقم )28( ل�صنة 1992. 	•

نظام بدل اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صة العامة للإ�صكان والتطوير احل�صري رقم )72(  	•
ل�صنة 2014. 

قانون  من   )16( املادة  اإلى  ا�صتنادًا  اال�صتفادة  حق  عن  والتنازل  امللكية  نقل  تعليمات  	•
املوؤ�ص�صة رقم )28( ل�صنة 1992 وتعديلته.

.2007 ل�صنة  الرهن  تنظيم  تعليمات  	•

االدخار يف �صندوق اإ�صكان املنتفعني من م�صاريع دائرة التطوير احل�صري ل�صنة  تعليمات  	•
.1988

.2009 ل�صنة  االإن�صاءات  قطاع  تنظيم  قانون  	•

املدن والقرى واالأبنية رقم )79( ل�صنة 1966. تنظيم  قانون  	•

يف مدينة عّمان رقم )67( ل�صنة 1979. والتنظيم  االأبنية  نظام  	•

ملكية الطوابق وال�صقق رقم )25( ل�صنة 1968.  قانون  	•

االأرا�صي رقم )26( ل�صنة 1958. ت�صجيل  ر�صوم  قانون  	•

)21( ل�صنة 1974. رقم  العقار  بيع  �صريبة  قانون  	•
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الصحة
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يقدم القطاع ال�صحي يف الأردن خدماته من خالل وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية امللكية 

القطاع  يف  الطبية  واملراكز  امل�صت�صفيات  اإلى  بالإ�صافة  اجلامعية،  احلكومية  وامل�صت�صفيات 

اخلا�ص، واملنظمات الدولية والتطوعية ذات ال�صلة.

لهذا، روعي اأن متثَّل جميع الأطراف ال�صابقة، واأطراف اأخرى ذات �صلة، يف املجل�ص ال�صحي 

العايل وجلانه الفنية خالل اإعداد وثيقة الإ�صرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�صحي يف الأردن 

لالأعوام 2016-2020، التي اأطلقها املجل�ُص ومت اعتمادها كي ُتبنى عليها اخلطط التنفيذية 

للموؤ�ص�صات العاملة يف هذا املجال.

ووفقًا لقانون املجل�ص ال�صحي العايل رقم )9( ل�صنة 1999 واملعدل مبوجب القانون رقم )13( 

ل�صنة 2017، يهدف املجل�ص كما تن�ص املادة )4(، اإلى ر�صم ال�صيا�صات العامة للقطاع ال�صحي، 

وو�صع الإ�صرتاتيجية لتحقيقها، وتنظيم العمل ال�صحي وتطويره بجميع قطاعاته، والنظر 

اخلدمات  بتوزيع  الالزمة  القرارات  واتخاذ  واحتياجاتها،  ال�صحية  القطاعات  متطلبات  يف 

اإلى  والإيعاز  باخلدمات  والنهو�ص  بينها،  العدالة  يحقق  مبا  اململكة  مناطق  على  ال�صحية 

اجلهات ذات العالقة بتنفيذها.

وت�صّمن التعديل الأخري للقانون ت�صمية �صتة وزراء يف ع�صوية املجل�ص لتفعيل دوره، وهم: 

وزير ال�صحة، وزير املالية، وزير التخطيط، وزير التنمية الجتماعية، وزير التعليم العايل، 

ووزير العمل. ون�صت املادة )12( من القانون على اأن رئي�ص الوزراء والوزراء مكلفون تنفيَذ 

اأحكامه.

وحيث اأّن كل جهة من مكونات القطاع ال�صحي لها اإ�صرتاتيجيتها اخلا�صة بها والتي تختلف 

على  اأ�صا�صًا  تعتمد  املراجعة  هذه  فاإن  �صواها،  عن  الأهداف-  -وبالتايل  الأولويات  فيها 

املالحظات  من  عددًا  هناك  اأن  رغم   ،2020-2016 ال�صحي  للقطاع  الوطنية  الإ�صرتاتيجية 

الأ�صا�صية عليها. 

تقدمي
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تباين  اأّي  فاإن  دللة،  ذات  وموؤ�صرات  اأرقام  اإلى  ا�صتنادًا  ع  تو�صَ ال�صيا�صات  اأن  اإلى  وبالنظر 

ال�صيا�صات، وعلى حتقيق الأهداف  اأن يوؤثر على تنفيذ  �صاأنه  يف هذه الأرقام واملوؤ�صرات من 

ومتابعة الأداء اأي�صًا. وبناًء على ذلك يجب اعتماد املوؤ�صرات وفقًا للتعريف املتفق عليه عامليًا 

لكلٍّ منها. ويك�صف اجلدول رقم )1( عن حجم التباين يف الأرقام باملقارنة بني ثالث جهات 

لالأعوام  الأردن  يف  ال�صحي  للقطاع  الوطنية  »الإ�صرتاتيجية  هي  للمعلومة؛  َم�صدرية  ُتَعّد 

2016-2020«، ووزارة ال�صحة، ودائرة الإح�صاءات العامة.

اجلدول رقم )1(
موؤ�صرات واأرقام ذات دللة )2016(

املوؤ�صرالرقم
الإ�صرتاتيجية 

الوطنية
دائرة الإح�صاءات 

العامة
وزارة ال�صحة

1
 معّدل عدد الأ�صّرة

14---18)لكل 10 اآلف(

2
معّدل عدد الأطباء الب�صريني 

28.62114.1)لكل 10 اآلف(

60.4%65%---معدل ن�صبة الإ�صغال3

اإّن التباين يف هذه الأرقام و�صواها، ُيربك اخلطط التي اأقّرتها الإ�صرتاتيجية معتمدًة على 

اأرقامها اخلا�صة )والتي تعّد جيدة مقارنة بدول املنطقة والعامل(. اإذ تفرت�ص الإ�صرتاتيجيُة 

زيادَة عدد الأ�صّرة باإ�صافة 221 �صريرًا �صنويًا )باملعّدل( خالل الفرتة 2016-2023 واإ�صافة 

لكن   .2024 تليها اعتبارًا من عام  التي  الع�صر  ال�صنوات  �صنويًا )باملعّدل( خالل  �صريرًا   349

م�صت�صفيات  هي  هل  فيها؛  الأ�صّرة  عدد  زيادة  �صتتم  القطاعات  اأّي  تبنّي  مل  الإ�صرتاتيجية 

وزارة ال�صحة التي تبلغ ن�صبة الإ�صغال يف ثالثة منها )الب�صري، والأمرية ب�صمة، والزرقاء( 

65%، فيما تنخف�ص يف بقية م�صت�صفيات الوزارة اإلى 60%. اأم �صتكون الزيادة املفرت�صة يف 

م�صت�صفيات القطاع اخلا�ص حيث ل تتعدى ن�صبة الإ�صغال 40%، اأم يف م�صت�صفيات اخلدمات 

لغري  اخلدمة  تقدمي  يف  التو�صع  نتيجة   %78 عن  الإ�صغال  ن�صبة  فيها  تزيد  التي  الطبية 

الع�صكريني ومنتفعي التاأمني ال�صحي الع�صكري. 

كذلك، مل تلتفت الإ�صرتاتيجية للبعد اجلغرايف والتفاوت يف عدد ال�صكان )يف عّمان والكرك 

اأ�صّرة فقط(. ومع هذا   5 10 اآلف مواطن، بينما يف جر�ص  17 لكل  يبلغ معّدل عدد الأ�صّرة 

التفاوت يف الأرقام الوطنية ومبا يخ�ص موؤ�صرات الأداء، اعتمدت الإ�صرتاتيجية اأرقام وزارة 

ال�صحة! حيث رقم النطالق 10000/14 يزيد اإلى 10000/15 يف ال�صنوات الأربع التالية.
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ومن الوا�صح اأن هذا التباين �صي�صّعب عملية قيا�ص الأداء ومدى التطبيق واإجناز الأهداف. 

وقد ُو�صع بند »عدد الأ�صّرة واإن�صاء امل�صت�صفيات اجلديدة« �صمن م�صفوفة معايري ا�صتحداث 

م ملجل�ص الوزراء للم�صادقة عليه يف ت�صرين الأول  امل�صت�صفى اجلديد يف وزارة ال�صحة، وُقدِّ

2017 حتت ا�صم »تعليمات ا�صتحداث امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية يف وزارة ال�صحة«. على 

اأّن هذين املوؤ�صرين )عدد الأ�صّرة وعدد الأطباء( جاءا للتدليل على تباين هذه الأرقام، ول 

ُيغِفالن اأهمية املوؤ�صرات ال�صحية الأُخرى، مثل اأعداد املمر�صني وال�صيادلة والفنينّي وتوافر 

الأجهزة واملعدات.. اإلخ.

أوالً: الرعاية الصحية األولية

الوقائي  ب�صّقيها  الأ�صا�صية  ال�صحية  اخلدمات  تقدمي  الأولية،  ال�صحية  بالرعاية  املق�صود 

والعالجي من خالل �صبكة من املراكز ال�صحية املوزعة كالتايل:

وزارة ال�صحة: 676 مركزًا، من بينها 102 مركزًا �صاماًل، و380 مركزًا اأوليًا، و194 مركزًا فرعيًا.  .1

اخلدمات الطبية امللكية: 8 مراكز �صاملة، بالإ�صافة اإلى العديد من العيادات امليدانية.  .2

وكالة غوث وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني )الأونروا(: 24 عيادة طبية.  .3

اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�صرة: 19 عيادة.  .4

القطاع اخلا�ص: مئات العيادات للطب العام.  .5

املنظمات الدولية والتطوعية: عيادات ت�صتهدف خميمات اللجوء ال�صوري ب�صكل رئي�صي.  .6

الإجنابية،  وال�صحة  ال�صحي،  بالتثقيف  تتعّلق  خدمات  اأي�صًا  تقدم  الوا�صعة  ال�صبكة  هذه 

و�صالمة املياه، والرقابة على الغذاء، وال�صحة املدر�صية، وال�صحة املهنية، وال�صحة ال�صنية، 

ومكافحة التدخني، واأمناط احلياة ال�سحية، ومكافحة الأمرا�ض ال�سارية، وتطبيق الربنامج 

الوطني للتطعيم. 

نِّف الأردن �صمن الدول  وتعتمد معظم املوؤ�صرات ال�صحية الوطنية على هذه ال�صبكة، واإذا �صُ

املتقدمة يف هذا املجال، فالف�صل يعود اإلى هذه ال�صبكة الوا�صعة قبل اأّي �صيء اآخر. 

اإّن تعامل �صبكة املراكز ال�صحية مع الطارئ والذي مَتّثل يف اأكرب موجة جلوء خالل الفرتة 

البعد  يف  خ�صو�صًا  الأ�صا�صية،  ال�صحية  الوطنية  املوؤ�صرات  على  وحمافظتها   ،2015-2011

الوقائي، يدل على فاعلية تقدمي اخلدمات و�صموليتها. 

على اأن حتقيق الأهداف الطموحة والتي هي يف املتناول، يواجه معيقات اأبرزها:
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التو�صع الع�صوائي يف  .1

اإلى �صاملة جاء لتلبية  اإن حتويل العديد من املراكز الأولية  اأ�ص�ص مو�صوعية. كما  دون 

طلبات، ولي�ص ب�صبب حاجة فعلية )يف ت�صرين الأول 2017 ُو�صعت معايري واأ�ص�ص ا�صتحداث 

املراكز ال�صحية ال�صاملة والأولية والفرعية(.

�صعف الواقع اخلدمي للمراكز ال�صحية الفرعية، كون الطبيب يزورها يومًا اأو يومني يف   .2

الأ�صبوع، وقد اأ�صبح وجودها عبئًا وغري مربر. ويف هذا ال�صياق، تقدمت »املبادرة النيابية« 

يف مطلع عام 2016 )جمل�ص النواب ال�صابع ع�صر( مبقرتح للخريطة ال�صحية يف الأردن، 

اجلغرايف  التوزيع  اأ�صا�ص  على  اخلريطة  هذه  وتقوم  ال�صحة.  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 

والفاعلية جلميع املراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة. ومن اأهم خمرجات هذا املقرتح، 

من  مركزًا   32 دمج  الأولى  ت�صمل  مرحلتني؛  على  �صحيًا  مركزًا   92 لـ  دمج  بعملية  البدء 

دون تكاليف مالية، وت�صهد املرحلة الثانية دمج 60 مركزًا وهو ما يتطلب تو�صعة واإن�صاء 

ع�صر مباٍن بكلفة اإجمالية ل تتجاوز 13 مليون دينار. اأما النتائج املبا�صرة لهذه العملية 

فتتمثل يف اخلف�ص الكبري للكلف الت�صغيلية، والتح�صن امللمو�ص للخدمة ال�صحية وتقدميها 

بنوعية وجودة عالية.

افتقار العديد من املراكز ال�صحية ال�صاملة لالخت�صا�صات الطبية الرئي�صية )الباطنية   .3

واجلراحة والأطفال والن�صائية(، وهذا الواقع يزيد العبء على امل�صت�صفيات. وملعاجلة 

اأعداد الأخ�صائيني ومن التخ�ص�صات املختلفة، فقد اقرتحت وثيقة  النق�ص احلا�صل يف 

اخلطط  اأن  ورغم  الأ�صرة.  طب  تخ�ص�ص  خالل  من  احلاجة  �صّد  النيابية«  »املبادرة 

اإحالًل  تفرت�ص  كانت  الوطنية(  الأجندة  وثيقة  من  )بدءًا  ال�صحية  الإ�صرتاتيجية 

تدريجيًا لطب الأ�صرة مكان الطب العام يف الرعاية الأولية العالجية، اإل اأن هذا التوجه 

بقي حمدودًا جدًا وغري متوافق مع اجلداول الزمنية املقرتحة لأ�صباب منها:

�صعف الإقبال على تخ�ص�ص »طب الأ�صرة«، نتيجة قلة املردود املايل املتاأتي منه مقارنة  اأ. 

مع مردود التخ�ص�صات الأخرى، خ�صو�صًا ما بعد الوظيفة احلكومية.

غياب قرار تنفيذي وطني يف هذا التوجه ل�صتيعاب الأعداد الكبرية من اخلريجني اجلدد  ب. 

يف الطب.

الطلب املتزايد على تخ�ص�ص »طب الأ�صرة« من دول اجلوار، وحتديدًا دول اخلليج.  ج. 

ح�صر برامج الإقامة لهذا التخ�ص�ص يف املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية، وعدم فتح املجال  د. 

للقطاع اخلا�ص.



664

اإّن رفع م�صتوى هذا التخ�ص�ص، وفتح جمال الإقامة يف القطاع اخلا�ص، والبدء بطرح مفهوم 

هذه  كل  التخ�ص�ص،  هذا  لأ�صحاب  م�صتقبليًا  معي�صيًا  اأمانًا  �صي�صكل  والذي  العائلة«  »طبيب 

خطوات قد حُتقق القفزات العددية املاأمولة يف تغيري مفهوم »التعالج الأ�صا�صي« كبديل فعلّي 

للمراكز الأولية عالية الكلفة مقارنة بالنتائج.

فاإن  للتح�صني،  والقابل  الوقائي  اجلانب  يف  بدورها  تقوم  ال�صحية  املراكز  �صبكة  كانت  فاإذا 

اجلانب العالجي يعرتيه الكثري من ال�صلبيات، اإذ ي�صتنزف الكثرَي من املوارد من دون اأن يحّقق 

متطلَبّي التعالج الأ�صا�صي واملتابعة بعد العالج يف امل�صت�صفى بجودة عالية. فوفقًا للبيانات، بلغ 

عدد مراجعي املراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة 11 مليونًا يف عام 2016، منهم %78.2 

يعاجَلون  والذين  القادرين  غري  فئة  من  منهم  و%8.7  واملدين،  الع�صكري  التاأمينان  يغّطيهم 

جمانًا على ح�صاب التاأمني ال�صحي املدين. وهذا يعني اأن 86.9% من جمموع املراجعني تتكّفل 

بهم الدولة، وهذا عبء ب�صري ومادي كبري، ويوؤثر بال�صرورة على نوعية اخلدمة وجودتها.

ثانياً: الرعاية العالجية: الرعاية الثانوية والثالثية - املستشفيات

تقوم على تقدمي خدمة الرعاية العالجية:

حتى  �صريرًا   5177 بلغ  اأ�صّرة  وبعدد  م�صت�صفى،   32 خالل  من  ال�صحة،  وزارة  م�صت�صفيات   .1

عام 2016، اأي ما ن�صبته 37.7% من اإجمايل عدد الأ�صّرة يف اململكة. وهذا الرقم اأقّل من 

الرقم الذي ورد يف وثيقة »املبادرة النيابية« )حوايل 6 اآلف �صرير(، وذلك ب�صبب عدم 

550 �صريرًا(، وعدم ال�صتفادة من  جتديد املباين القدمية يف م�صت�صفى الب�صري )حوايل 

م�صت�صفى الزرقاء القدمي )350 �صريرًا(. 

21.2% من  2917 �صريرًا، بن�صبة  14 م�صت�صفى توّفر  اخلدمات الطبية امللكية، من خالل   .2

اإجمايل عدد الأ�صّرة يف اململكة.

م�صت�صفى اجلامعة الأردنية وم�صت�صفى امللك املوؤ�ص�ص، يوفران 1041 �صريرًا، بن�صبة %8.3   .3

من اإجمايل عدد الأ�صّرة يف اململكة.

م�صت�صفيات القطاع اخلا�ص، يبلغ عددها 62 م�صت�صفى، توفر 4496 �صريرًا، بن�صبة %32.7   .4

من اإجمايل عدد الأ�صّرة يف اململكة.

اإّن تعدد جهات تقدمي اخلدمة ي�صتدعي تناول هذا املحور مبفهومني، الأول مفهوم الرعاية 

العالجية الوطنية بكل مكوناتها، والثاين �صورة الرعاية العالجية املوؤ�ص�صية والتي تدخل 

يف تف�صيالت كّل مكون. وب�صورة عامة، ل بد من الإقرار بغياب ال�صيا�صات والت�صريعات التي 

تتناول مكونات القطاع ككل، وهذا اخللل يعني �صعوبة قيا�ص الأداء. واإذا ا�صُتثنيت وثيقة 
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الإ�صرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�صحي يف الأردن لالأعوام 2016 – 2020 واملالحظات التي 

ُذكرت �سابقًا حولها، فاإّن املجل�ض ال�سحي العايل املناط به –بحكم القانون- و�صع ال�صيا�صات 

وتطبيقها لدى كل مكونات القطاع، قد اأخفق يف تنفيذ هذه املهمة، فاقت�صرت الوثيقة على 

و�صياغة  �َصب  والنِّ احل�صابية  املتو�ّصطات  واإجراء  املختلفة  املوؤ�ص�صات  من  الرقمي  التجميع 

املخرجات بح�صابات ريا�صية.

بناء على ذلك، ينبغي تناول كّل مكون يف القطاع على حدة مع مراعاة خ�صو�صيته، وكما يلي:

اأ. م�صت�صفيات وزارة ال�صحة: 
من اأبرز املعيقات التي تواجه م�صت�صفيات وزارة ال�صحة: 

تناق�ص الكوادر الب�صرية، وب�صكل خا�ص اأطباء الخت�صا�ص.   .1

ع غري املدرو�ص يف عدد الأ�صّرة يف ال�صنوات الأخرية، مبوازاة عدم ال�صتفادة الفعلية  التو�صُّ  .2

من املتاح واملتوفر. كما حدث عند ت�صييد مبنى جديد مل�صت�صفى الب�صري بينما ُترك املبنى 

القدمي من دون ا�صتعمال. 

هجرة الكوادر للخارج، وللقطاع اخلا�ص اأي�صًا.   .3

غالبية اخت�صا�صّيي امل�صت�صفيات واملراكز ال�صاملة يف وزارة ال�صحة هم من الأطباء كبار   .4

�صّن  برفع  املدنية  اخلدمة  نظام  تعديل  النيابية«  »املبادرة  وثيقة  طرحت  وقد  ال�صن. 

التقاعد اإلى 65 �صنة لالأخ�صائيني، وجواز التمديد حتى بلوغ الطبيب 70 �صنة. ومل يتم 

الأخذ بهذا القرتاح.

خف�ص موازنة وزارة ال�صحة ب�صّقيها اجلاري والراأ�صمايل. فقد بلغت موازنة الوزارة 651   .5

690 مليون دينار  لـ  اإلى حاجة الوزارة  2016، وكانت التقديرات ت�صري  مليون دينار لعام 

لعام 2017، لكن املوازنة املقرة يف قانون املوازنة كانت 581 مليون دينار فقط، ثم مّت حجز 

مبلغ 7 ماليني دينار، لت�صتقر املوازنة عند حدود 574 مليون دينار. اأي اأن موازنة الوزارة 

�صت بن�صبة 11% مقارنة مع موازنة 2016.  ُخفِّ

املبادرة  عن�صر  اأفقدها  الذي  الأمر  وهو  الوزارة،  مبركز  وارتباطها  امل�صت�صفيات  تبعية   .6

الوزارة« مربرًا حا�صرًا دائمًا عند احلديث  والتكّيف، وجعل عبارًة على �صاكلة »خاَطْبنا 

عن الرتهل والرتاخي وقلة الإنتاجية.
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يعّد   ،2017 اآب  يف  الالمركزية  النتخابات  جرت  اأن  بعد  الالمركزية  قانون  تطبيق  اإّن 

فر�صة حقيقية للنهو�ص بواقع اخلدمة يف م�صت�صفيات وزارة ال�صحة، اإذ ل بد اأن ُتعطى هذه 

ل امل�صوؤولية. امل�صت�صفيات هام�صًا فعليًا من ال�صتقاللية واإدارة الذات وحتمُّ

يديرها  املركزية،  امل�صت�صفيات  من  والعديد  الطرفية  ال�صحة  وزارة  م�صت�صفيات  معظم  ولأن 

�صهادات  على  احلا�صلني  وغري  املوؤهلني  املقيمني  الأطباء  على  غالبيته  يف  يعتمد  طبي  كادر 

الخت�صا�ص، فاإن هذا قد يجعل بع�ص هذه امل�صت�صفيات عبئًا م�صافًا على امل�صت�صفيات التعليمية، 

باقت�صار دورها على حتويل املر�صى. احلاجة املا�ّصة لتغيري الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة 

املعمول به منذ عام 2008.

غري  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  وثيقة  طرحته  الذي  الأ�صّرة  عدد  يف  ع  التو�صُّ عن  احلديث  اإّن 

واقعي، ويرّكز على املباين وعدد الأ�صّرة على ح�صاب النوعية واجلودة، وهو يعالج جانبًا من 

اخلدمة ي�صّكل يف و�صفه احلايل اآخر اأولويات هذا القطاع، خ�صو�صًا بعد جتاوز مرحلة الذروة 

لّلجوء ال�صوري وتراُجع ال�صياحة العالجية.

ب. م�صت�صفيات القطاع اخلا�ص وال�صياحة العالجية
وفقًا لبيانات جمعية امل�صت�صفيات اخلا�صة، يبلغ عدد امل�صت�صفيات اخلا�صة 65 م�صت�صفى لغاية 

ر دخل  ُقدِّ والتي  العالجية،  ال�صياحة  ب�صكل كبري على  القطاع  ويعتمد هذا   .2017 منت�صف 

الأردن منها بـ 1.2 مليار دولر يف عام 2015.

اأّموا هذه امل�صت�صفيات �صهد تراجعًا م�صتمرًا بعد عام  لكّن عدد املر�صى غري الأردنيني الذين 

2015، اإذ عولج فيها 250 األف مري�ص يف ذلك العام، ثم انخف�ص العدد اإلى 190 األف مري�ص يف 

عام 2016، وعلى �صوء اأرقام الن�صف الأول من عام 2017 توّقعت اجلمعية اأّن العدد لن ي�صل 

اإلى 160 حتى نهاية العام.

40%، وهذا  وبالتوازي، حدث تراجٌع يف معّدل اإ�صغال الأ�صّرة، اإذ مل تتجاوز ن�صبة الإ�صغال 

يعود لأ�صباب خمتلفة، منها:

الظروف التي متر بها بع�ص الأ�صواق الرئي�صية )ليبيا، اليمن، �صوريا(.  .1

ل املر�صى لأ�صواق اأخرى )تركيا(. املناف�صة الإقليمية وحتوُّ  .2

ممار�صات بع�ص الأطباء، وال�صتغالل املايل دون رقابة فعلية على هذا القطاع.  .3

وارتفاع  الكهرباء  واأ�صعار  وال�صرائب  الأ�صعار  زيادة  ب�صبب  العالجية  الفاتورة  ارتفاع   .4

�صريبة الدخل واملبيعات.
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�صعوبة ح�صول املر�صى من بع�ص البلدان على تاأ�صرية الدخول للمملكة.  .5

وبالنظر اإلى نتائج ا�صتبانة املر�صى العرب التي نفذتها وزارة ال�صحة )2017(، راأى %62.2 

احل�صول  ب�صعوبة   %13 واأفاد  جدًا،  طوياًل  وقتًا  ي�صتغرق  التاأ�صرية  على  احل�صول  اأن  منهم 

عليها، مع الإ�صارة اإلى اأن غالبية اأفراد العينة لي�صوا بحاجة لتاأ�صرية، مثل مر�صى دول اخلليج 

العربي. 

ووفقاأً لنتائج ال�صتبانة، فاإن 51.7% من املر�صى راأوا اأن »ال�صمعة الطيبة« هي الدافع الأول 

لختيار الأردن للعالج. 

اأما ال�صعوبات التي يواجهها املر�صى خالل فرتة عالجهم يف الأردن، فاأّولها ارتفاع كلفة املعي�صة 

)اأكرث من 26%(، ثم عدم توفر املوا�صالت )اأكرث من 20%(، ثم تعقيد الإجراءات اأو بطئها 

15%(، وهو ما يعني  داخل املطار وعدم التزام �صيارات الأجرة بالعداد من املطار )اأكرث من 

غياب اجلهات املعنية، وعلى راأ�صها جمعية امل�صت�صفيات اخلا�صة، عن تقدمي خدمة الت�صهيل 

والإر�صاد داخل املطار وعند قدوم املر�صى ومغادرتهم، مما اأوجد بيئة طاردة اأو على الأقل 

غري م�صّجعة.

اإّن القطاع اخلا�ص يعاين من غياب رقابة حقيقية على الأطباء، وعلى امل�صت�صفيات اأي�صًا واإن 

ب�صكل اأقل، كما يعاين من حمدودية تاأثري اجلهات الرقابية، وغياب الدور الرقابي للنقابات 

وكّل  فيه.  للعمل  العام  القطاع  الطبي يف  الكادر  من  ومتزايدة  اأعداد كبرية  وانتقال  املهنية، 

ع اأن توؤّدي اإلى تراجع القطاع اخلا�ص بعد اأن كان ي�صّكل ق�صة  ذلك زاد من ال�صلبيات التي ُيتوقَّ

جناح كبرية حتى وقت قريب.

ت. خدمة الإ�صعاف والطوارئ
 %55 قدمت وثيقة »املبادرة النيابية« حتلياًل واقعيًا خلدمات الإ�صعاف والطوارئ، حيث اأن 

اإلى اأكرث من ثالثة ماليني مراجع مل�صت�صفيات القطاع العام  من احلالت والتي ي�صل عددها 

)وحتديدًا م�ست�سفيات وزارة ال�سحة( لي�ست حالت طارئة، اإمنا حالت مر�سية عادية ميكن 

التعامل معها يف مرافق خارج الإ�صعاف والطوارئ، وحتى خارج امل�صت�صفيات. وهذا ي�صبب عبئًا 

كبريًا على اأق�صام الإ�صعاف والطوارئ ويوؤثر �صلبًا على نوعية اخلدمة واأولوياتها. 

اأما اأبرز ال�صلبيات التي ميكن مالحظتها يف خدمات الإ�صعاف والطوارئ:
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نق�ص الكوادر املتخ�ص�صة.  .1

لتقدمي  علمي  ب�صكل  مة  م�صمَّ لي�صت  اململكة  م�صت�صفيات  فجميع  التحتية،  البنية  ترّدي   .2

خدمة الإ�صعاف والتعامل مع احلالت الطارئة.

نق�ص الثقافة املجتمعية عن دور الإ�صعاف والطوارئ واأولويات تقدمي اخلدمة.  .3

نقل  بها خدمة  املناط  املدين  الدفاع  و�سريع بني طواقم  وا�سح  نظام توا�سل  عدم وجود   .4

احلالت  غالبية  اأن  اإلى  الإ�صارة  مع  الإ�صعاف،  اأق�صام  وبني  امل�صت�صفيات،  اإلى  املر�صى 

 ،2016 عام  ويف  املدين.  الدفاع  خالل  من  تتم  والطوارئ  الإ�صعاف  اأق�صام  اإلى  ت�صل  التي 

التي يتوّلها مركز الإ�صعاف اجلوي الأردين، وهي توّفر  اأُطلقت خدمة الإ�صعاف اجلوي 

القطاعات  من  العالجية  اخلدمة  تقدمي  يف  املتقدمة  املراكز  اإلى  الطرفية  احلالت  نقل 

املختلفة.

ثالثاً: الصحة اإلنجابية

لالأعوام  لل�صكان  الوطنية  لالإ�صرتاتيجية  الرئي�صي  املكوَن  تعّد  الإجنابية  ال�صحة  اأن  رغم 

-2013 لالأعوام  الأ�صرة  تنظيم  اإ�صرتاتيجية  ال�صحة  وزارة  اعتماد  ورغم   ،2017-2013

2017 اإّل اأن الأرقام الوطنية يف هذا املجال بقيت تراوح مكانها منذ عام 2002؛ اإذ ظل معّدل 

الإجناب 3.5-3.6 مولود لكل امراأة.

وهذا املعدل عاٍل وبعيد عن معدل الإحالل )2.1(، مما يدل على اأن جميع اخلطط التنفيذية 

وامل�صاريع الوطنية والدولية مل ت�صتطع خف�ص ن�صبة ا�صتخدام الو�صائل التقليدية ملنع احلمل 

والتي بقيت تدور حول 20% من جممل و�صائل تنظيم الأ�صرة. وقد تبني اأن 80% من الأحمال 

ط لها، ح�صلت ب�صبب ا�صتعمال هذه الو�صائل.  غري املخطَّ

وي�صار اإلى اأن اأكرث اجلهات فاعلية يف هذا اجلانب، هي وزارة ال�صحة مب�صت�صفياتها ومراكزها 

اأن  على  موازنتها.  خالل  من  الأ�صرة  لتنظيم  حديثة  و�صائل  بتوفري  تقوم  والتي  ال�صحية، 

عنا�صر ال�صحة الإجنابية الأخرى، و�صمن املوؤ�صرات الوطنية، حافظْت على تقدمها بالرغم 

من موجات اللجوء ال�صوري التي �صهدها الأردن منذ عام 2011 وما رافقها من �صغط كبري على 

مراكز تقدمي اخلدمة الأولّية والثانوّية والثالثّية.
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رابعاً: التأمني الصّحي

�صحي،  تاأمني  لديهم  الأردنيني  من   %68 اأن   ،2015 عام  لل�صكان  العام  التعداد  نتائج  اأظهرت 

نني بحوايل %87.  ر ن�صبة املوؤمَّ وذلك بعد اأن كانت الأرقام الجتهادية تقدِّ

نني ح�صلوا على تاأمينهم من �صندوق التاأمني املدين )40%( اأو �صندوق التاأمني  وغالبية املوؤمَّ

ن�صبة  املحافظات يف هذا اجلانب، ففي عجلون ت�صل  الع�صكري )39%(. وهناك تفاوت بني 

ن عليهم 92%، بينما ل تزيد هذه الن�صبة على 54% يف العا�صمة. املوؤمَّ

نني احل�صول على اإعفاءات طبية من ِقبل وحدة  وباإمكان ن�صبة كبرية من الأردنيني غري املوؤمَّ

نني )الديوان امللكي(، ومن رئا�صة الوزراء اأي�صًا.  �صوؤون املر�صى غري املوؤمَّ

وقامت  دينار،  مليون   150 بـ�صقف  الفئة  لهذه  �صنويًا  م  املقدَّ الدعم  ر  ُقدِّ  ،2016 عام  ويف 

احلكومة ب�صل�صلة اإجراءات خلف�ص ال�صقف اإلى 100 مليون لعام 2017، منها ح�صر التقارير 

يف م�ست�سفيات معينة تابعة لوزارة ال�سحة، وا�سرتاط موافقة رئا�سة احلكومة للح�سول على 

اإذ بلغت قيمة الإعفاءات للن�صف  اأن الأرقام املتاحة جاءت بعك�ص التوقعات،  اإّل  الإعفاء. 

الأول من عام 2017 مبلغ 126 مليون دينار، وهذا يعني اأن الكلفة �صتزيد عن 250 مليون دينار 

يف نهاية العام نف�صه.

لقد حّددت الإ�صرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�صحي 2016-2020 اأبرز التحديات التي تواجه 

التاأمني  اإلى  للو�صول  حلوًل  واقرتحت  التغطية.  مظلة  وتو�صيع  وهيكلته،  ال�صحي  التاأمني 

ال�صحي ال�صامل.

لكن املالحظة على هذه اخلطة، اأّن بداية تطبيقها �صمن اخلطوات التي حددتها الإ�صرتاتيجية 

الوطنية مل يوؤدِّ اإلى خف�ص الكلفة، بل زادت الكلفة بح�صب الأرقام املذكورة �صابقًا ونتيجة 

الإعفاءات.

اإّن ما جاء يف وثيقة »املبادرة النيابية« قد ي�صكل الإطار الفعلي والذي قد يوؤدي اإلى حتقيق 

حلم التاأمني ال�صحي ال�صامل، على اأن اأولى اخلطوات الوطنية يف هذا الجتاه تتمثل يف اإعادة 

هيكلة التاأمني ال�صحي وف�صله عن وزارة ال�صحة كونها اأكرب جهات تقدمي اخلدمة، لي�صار اإلى 

التغطية ال�صاملة والعادلة للتاأمني ال�صحّي.
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 خامساً: الحاكمية

ا�صتنادًا اإلى موؤ�صرات احلوكمة الدولية، فاإن املوؤ�صرات الوطنية مقبولة يف ما يخ�ص فعالية 

اإلى  ت�صل  وبن�صبة  الف�صاد،  على  وال�صيطرة  القانون،  و�صيادة  التنظيم،  وجودة  احلكومة، 

65%. اأما يف ما يخ�ص م�صاءلة املجتمع، فالن�صبة متدنية ول تتعدى 25%. وهذا التدين يف 

معيار م�صاءلة املجتمع يعود ب�صكل رئي�ص اإلى نظام املركزية القائم، والذي يوؤدي اإلى زيادة 

التن�صيق بني القطاعات  املالية، و�صعف  الرقابة واحل�ص بامل�صوؤولية  الت�صغيل، و�صعف  كلفة 

ال�صحية.

وبعد اإقرار قانون الالمركزية، واإجراء النتخابات الالمركزية، اأ�صبح من ال�صروري اأن متنح 

احلكومة م�صاحة وا�صعة من احلرية اإداريًا وتنفيذيًا ملديريات �صحة املحافظات، واأن يكون 

مدير �صحة املحافظة مديرًا لل�صوؤون ال�صحية يف املحافظة، يتولى اإدارة اجلانب ال�صحي فيها، 

لت�صكيل بدايات ما ي�صبه الإدارة الذاتية. فقد اأثبتت التجارب اأن اإدارة اأّي م�صت�صفى من ُبعد، 

عملية حمكومة بالف�صل، وهذا ما ينطبق على بقية ال�صوؤون ال�صحية. 

ول بد من الهتمام بالقطاع اخلا�ص، حيث اأن �صعف الأنظمة واجلهات الرقابية من �صاأنه اأن 

يوؤدي اإلى تعاظم ال�صلبيات. 

وجدير بالذكر اأن الإ�صرتاتيجيات ل ت�صكل مرجعيات اأدبية فقط، بل ينبغي اأن ترتتب عليها 

خطط تنفيذية، ومراقبة اأداء تن�صيقي وطني يحدد موؤ�صرات اأداء وا�صحة وواقعية وقابلة 

للقيا�ص، مبا يخدم الأهداف الإ�صرتاتيجية.

 سادساً: حجم اإلنفاق عىل الصحة

بلغ جممل الإنفاق على ال�صحة يف الأردن بح�صب وثائق املجل�ص ال�صحي العايل )2016( والتي 

تتناول الإنفاق لعام 2013 مبلغ 1.88 مليار دينار، بزيادة اأكرث من 200 مليون عن عام 2012. 

ومع ذلك تراجعت ح�صة الفرد من الإنفاق على ال�صحة من 260 دينارًا عام 2012 اإلى 231.8 

236 دينارًا. وبح�صب  2008 حني كانت  اأنها اقرتبت من م�صتويات عام  اأي   ،2013 دينار عام 

القطاعات، فقد ازدادت ن�صبة الإنفاق على القطاع العام من 60.7% عام 2008 اإلى %65.75 

عام 2013، بينما انخف�صت ن�صبة الإنفاق على القطاع اخلا�ص من 38.24% اإلى 31.57% عام 

 .2013

 500 مبلغ  اإلى  ي�صل  والذي  الدواء  على  الإنفاق  حجم  التف�صيلية،  الأرقام  خالل  من  ويربز 

مليون دينار �صنويًا، م�صتحوذًا على معظم ح�صة الفرد من الإنفاق على ال�صحة. 

والثالثية(،  )الثانوية  العالجية  الرعاية  على  الكبري  الإنفاق  يف  الآخر  الإ�صكال  ويتمثل 
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والذي ي�صكل ما ن�صبته 75.5% من حجم الإنفاق احلكومي على ال�صحة، مقابل 15.7% فقط 

على  الباهظة  ال�صحية  الكلف  احتواء  �صرورة  يعني  وهذا  الأولية.  ال�صحية  الرعاية  على 

امل�صت�صفيات، وزيادة الإنفاق على ال�صحة الأولية والوقائية.

ال�صحة، اعتماد  الإنفاق على  العام واخلا�ص يف  القطاعني  التباين بني  اأ�صباب  اأن من  ويبدو 

د، حيث ت�صتفيد معظم مكونات القطاع العام من هذا  القطاع العام ب�صكل كبري على ال�صراء املوحَّ

النهج، فوزارة ال�صحة وامل�صت�صفيات اجلامعية توفر اأكرث من 90% من احتياجاتها عن طريق 

عطاءات تنفذها دائرة ال�صراء املوحد، بينما توفر اخلدمات الطبية امللكية حوايل30% من 

عطاءاتها الدوائية عن طريق تلك الدائرة. 

كما اأ�صهم يف هذا التباين، التحّوُل التدريجي مل�صت�صفيات القطاع العام نحو احلو�صبة ال�صحية، 

توفري  ن�صبة  يحقق  الذي  ال�صحية(  احلو�صبة  )�صركة  »حكيم«  نظام  اعتماد  ذلك  وقبل 

للتجارة  التنمية  وكالة  من  حمايدة  درا�صة  بح�صب   %24 اإلى  ي�صل  الأدوية  ا�صتهالك  يف 

المريكية )2013(. 

وقد زاد جممل الإنفاق على ال�صحة لي�صل اإلى 2.25 مليار دينار عام 2015، ويت�صح من وثائق 

املجل�ص ال�صحي العايل، اأن الأرقام والن�صب ال�صابقة ل تختلف كثريًا يف عاَمي 2015 و2014 

عنها يف الأعوام ال�صابقة.

سابعاً: الحوسبة الصحية وتكنولوجيا املعلومات 

غري  خا�صة  �صركة  وهي   ،2009 عام  )حكيم(  الأردنية  ال�صحية  احلو�صبة  �صركة  اأُن�صئت 

ربحية تعتمد التكنولوجيا يف توفري حلول تقنية فّعالة بهدف تعزيز جودة وكفاءة اخلدمات 

ال�صحية يف الأردن من خالل:

 - رفع م�صتوى الرعاية ال�صحية، وامل�صاهمة يف تقليل الأخطاء الطبية.

 - حت�صني جتربة املري�ص عند تلقي الرعاية.

 - تخفي�ص كلفة الرعاية ال�صحية.

 - ت�صهيل عملية الأبحاث ور�صم ال�صيا�صات.

وهذه ال�صركة مملوكة لوزارة ال�صحة، ووزارة الت�صالت، واخلدمات الطبية امللكية، وجمعية 

امل�صت�صفيات اخلا�صة، واجلمعية امللكية للتوعية ال�صحية، و�صندوق امللك عبداهلل للتنمية.

جميع  ذلك  وي�صمل   ،2020 عام  بنهاية  العام  ال�صحي  القطاع  حو�صبة  من  ال�صركة  و�صتنتهي 

�صهر  حتى  الإجناز  ن�صبة  و�صلت  وقد  اململكة.  يف  ال�صحية  واملراكز  احلكومية  امل�صت�صفيات 
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ت�صرين الأول 2017، اإلى 68% من امل�صت�صفيات.

ويف نهاية 2017 اأ�صبحت حمافظة الكرك اأول حمافظة تتم حو�صبة م�صت�صفياتها ومراكزها 

ال�صحية بالكامل. 

وت�صاهم وزارة الت�صالت يف اإجناح هذا امل�صروع الوطني من خالل تغطية املحافظات ب�صبكة 

عام  نهاية  قبل  ال�صبكة  هذه  تكتمل  اأن  ع  املتوقَّ ومن   ،)NBN( الوطنية  ال�صوئية  الألياف 

.2019

ومن الوا�صح اأن »حكيم« تقوم بالتنفيذ وفقًا للخطة املو�صوعة. 

ثامناً: جودة الخدمات الصحية:

مت تاأ�صي�ص جمل�ص اعتماد املوؤ�ص�صات ال�صحية عام 2007، بهدف حت�صني نوعية و�صالمة مرافق 

ومنح  القدرات  بناء  اإلى جانب  معايري عاملية،  ال�صحية من خالل تطبيق  الرعاية  وخدمات 

العتماد. 

وقد ح�صلت �صبع م�صت�صفيات من القطاع اخلا�ص وكّل من م�صت�صفى اجلامعة الأردنية وم�صت�صفى 

امللك املوؤ�ص�ص على العتمادية الدولية. 

اأّما امل�صت�صفيات واملراكز احلا�صلة على �صهادة جمل�ص اعتماد املوؤ�ص�صات ال�صحية الوطني حتى 

وم�صت�صفيات  ال�صحة،  لوزارة  تابعًا  �صحيًا  مركزًا  و97  م�صت�صفى   12 فهي:   ،2017 عام  نهاية 

تابعة للخدمات الطبية امللكية. 

وقد ذكرت وزارة ال�صحة يف خطتها جلودة اخلدمات لعام 2017، اأن جميع م�صت�صفياتها ومراكزها 

ال�صاملة �صتح�صل على العتمادية بحلول عام 2022. واأبرز التحديات يف هذا اجلانب:

الكلفة املادية العالية التي ترتتب على املوؤ�ص�صات من ناحية الإعداد والتدريب، وكلف فرق   .1

التقييم، والر�صوم التي ُتدفع للمجل�ص، وكلف اإعادة التقييم واحلفاظ على العتمادية.

ت�صاعد يف  كانت  والتي  الدولية  امل�صاريع  اأن  ذلك  الدولة،  موازنة  من  التمويل  حمدودية   .2

متويل العتمادية للقطاع العام قد توّقف دعُمها بعد اأن وجهت اهتماماتها لنواٍح اأخرى، 

اإلى جانب اأن الدعم الذي تقدمه هذه املنظمات ي�صهد تقلي�صًا م�صتمرًا ب�صكل عام.
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تاسعاً: صحة كبار السن

ت�صم فئة كبار ال�صن اأولئك الذين يبلغون من العمر 60 �صنة فاأكرث، وقد �صّكلت ما ن�صبته %5.2 

ع اأن ت�صل اإلى 7.6% عام 2020. ويف عام عام 2016  من جمموع ال�صكان عام 2011، ومن املتوقَّ

كانت ن�صبة من بلغوا 65 �صنة فاأكرث 3.7% من جمموع ال�صكان. 

ويعاين 86% من هذه الفئة من مر�ص مزمن اأو اأكرث، كارتفاع ال�صغط وال�صكري والكول�صرتول 

والقلب والربو. 

34.3% من جمموع ال�صكان تقل  ورغم اأن املجتمع الأردين يعّد جمتمعًا فتيًا، بالنظر اإلى اأن 

الفئة  هذه  ا�صتهداف  اأن  اإّل  �صنة،  و64   15 بني  اأعمارهم  تقع  و%62  �صنة   15 عن  اأعمارهم 

العمرية من ِقَبل ال�صيا�صات الوطنية ظل يف احلدود الدنيا، مع اأن ن�صبة هذه الفئة يف ازدياد 

متو�صط  وارتفاع  الوفيات،  معدل  وانخفا�ص  الكلي،  اخل�صوبة  معدل  ارتفاع  نتيجة  م�صتمر، 

ع عند الولدة. العمر املتوقَّ

ال�صن،  لكبار  وطنية  اإ�صرتاتيجية  اأول  الأ�صرة  ل�صوؤون  الوطني  املجل�ص  و�صع   2008 عام  ويف 

ال�صيخوخة  اأمرا�ص  للتعامل مع  وبعدها بداأت وزارة ال�صحة بتطوير بروتوكولت عالجية 

مبظلة  �صحيًا  نني  املوؤمَّ غري  من  العمرية  الفئة  هذه  �صمول  ومت  وال�صكري.  كال�صغط  املزمنة 

التاأمني ال�صحي يف م�صت�صفيات ومراكز وزارة ال�صحة. 

قيا�ص  ميكن  ل  لكن  ال�صن،  بكبار  لالهتمام  اخلا�ص  القطاع  يف  املبادرات  بع�ص  اأُطلقت  وقد 

تاأثريها وفعاليتها بالنظر اإلى غياب البيانات. وعمومًا، ميكن اإيراد املالحظات التالية املتعلقة 

برعاية هذه الفئة:

الهتمام بق�صايا كبار ال�صن دون امل�صتوى املطلوب.  -

العامة  التاأمينات  �صقوف  �صمن  اإدراجها  وعدم  وندرتها،  املنزلية  الرعاية  كلفة  ارتفاع   -

واخلا�صة.

ندرة التخ�ص�صات ال�صحية املوجهة لكبار ال�صن من اأطباء وممر�صني.  -

ول بد من التو�صع يف مفهوم ال�صحة املنزلية، بهدف تقليل العتماد على امل�صت�صفيات، ونقل 

ا�صتكمال املعاجلات اإلى املنزل. وهذا املفهوم متاح واإْن ب�صكل بدائي يف القطاع اخلا�ص. ومن 

املاأمول اأن يتو�صع واأن يكون �صمن اهتمامات القطاع العام يف امل�صتقبل القريب.
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عارشاً: الصحة العقلية والنفسية

عار،  و�صمة  وعّدها  الأردين  املجتمع  يف  النف�صية  الأمرا�ص  جتاه  ال�صلبية  النظرة  تزال  ما 

ينعك�ص على تقدمي اخلدمة وعلى  النف�صية، وهذا  ال�صحة  الأكرب يف جمال  التحدي  ي�صكل 

ِقبل  من  النف�صية  الأمرا�ص  تخ�ص�ص  على  الإقبال  يف  �صديد  �صعف  فهناك  اأي�صًا.  تلّقيها 

الأطباء واملمر�صني، ما يحّد ب�صكل كبري من توفري الكادر العالجي، حيث اأن معدل عدد الأطباء 

النف�صيني يف الأردن اأقل من 10 لكل 100 األف مواطن، ومعدل عدد العاملني يف التمري�ص ل 

يزيد عن 0.04 لكل 100 األف مواطن، بينما يبلغ معدل احلّد الأدنى لعدد الأطباء يف املعايري 

العاملية 20-30 طبيبًا نف�صيًا لكل 100 األف مواطن. 

اأما متلّقو اخلدمة، فاإن الو�صمة حتول دون تلقيهم العالج املنا�صب يف الوقت املنا�صب، وهو ما 

يحتاجون  من  بني  الكبري  التفاوت  يف  تتجلى  العالجية،  الناحية  يف  كبرية  فجوة  اإلى  يوؤدي 

الأمرا�ص  لعالج  اخلدمي  التو�صع  فاإن  وعليه،  فعليًا.  عليه  يح�صلون  من  وبني  النف�صي  للعالج 

النف�صية لن يتحقق اإل من خالل اإعداد اإ�صرتاتيجية وطنية تعتمد ب�صكل اأ�صا�ص على التثقيف 

واحلمالت الإعالمية لتحجيم الو�صمة، مفهومًا وممار�صًة.

الأمرا�ص  يغطي  ل  اخلا�ص  ال�صحي  التاأمني  اإن  كما  جدًا،  مرتفعة  النف�صي  العالج  كلف  اإّن 

خ�صو�صية  احرتام  يحقق  الذي  النف�صي  التداوي  خيار  فاإن  الو�صمة  وبوجود  النف�صية، 

املري�ص غري متاح عمومًا، مما يزيد من ن�صبة الإحجام عن التداوي لعالج الأمرا�ص النف�صية 

يف بداياتها. 

ويف �صوء هذه احلقائق، فاإّن املجل�ص ال�صحي العايل مدعّو لو�صع هذا املو�صوع �صمن الأولويات 

الوطنية، بخا�صة اأن هناك ظواهر م�صتجدة يف املجتمع الأردين ميكن ت�صنيفها كاختاللت 

نف�صية غري م�صخ�صة وبالتايل غري معاجلة طبيًا.  

حادي عرش: املجلس الطبي األردين

اإلى تنظيم مهنة  1982 كهيئة م�صتقلة تهدف  تاأ�ّص�ص هذا املجل�ص مبوجب قانون موؤقت عام 

العامني  الأطباء  تاأهيل  عملية  على  املجل�ص  اإ�صراف  خالل  من  بها  والرتقاء  الب�صري  الطب 

والخت�صا�صيني، والتاأكد من قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية من خالل اإجراء امتحانات 

»البورد« الأردين. 

امتحانات  اإجراء  على  مقت�صرًا   ،2005 عام  يف  الدائم  قانونه  �صدر  الذي  املجل�ص  دور  وظل 

الفح�ص الإجمايل لأطباء المتياز، وامتحان »البورد« للتخ�ص�صات املختلفة. وهذا جزء من 

مهام املجل�ص وواجباته، ويندرج �صمن ر�صالة املجل�ص يف النهو�ص بالنظام ال�صحي الأردين من 
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خالل رفده باأطباء عامني واأخ�صائيني على م�صتوى عاٍل من الكفاءة والأمان من خالل برامج 

تعليمية وتدريبية متميزة لالأطباء املتدربني، وبرامج تعليم مهني طبي فني م�صتمر لالأطباء 

املمار�صني.

وعلى املجل�ص و�صمن مهامه، اأن يقوم مبا يلي:

املهارات  اإك�صاب  على  ترتكز  والتي  والتدريبية  التعليمية  للربامج  واملتابعة  الإ�صراف   -

لالأطباء يف برامج المتياز والإقامة والزمالة.

�صمان اأهلية وقدرة الطبيب العام والأخ�صائي على تقدمي اخلدمات ال�صحية على م�صتوى   -

عاٍل من الكفاءة والفاعلية والأمان.

للمادة  العلمية والفنية مدى احلياة، تفعياًل  املمار�صني وتطوير قدراتهم  متكني الأطباء   -

)18( من قانون املجل�ص وغري املعمول به حتى وقت اإعداد هذه املراجعة.

ولتحقيق هذه الأهداف ل بد من:

التو�صع يف اعتماد امل�صت�صفيات والربامج التعليمية.  .1

تطوير امتحان املجل�ص الطبي من حيث املحتوى واآليات التنفيذ.  .2

اإن�صاء بنك لالأ�صئلة ونظام ت�صفري وحفظ لالأ�صئلة.  .3

تطوير البيئة التعليمية والتدريبية يف امل�صت�صفيات املعتمدة للتدريب.  .4

البدء يف تبادل فرتات الإقامة بني املوؤ�ص�صات الطبية العامة واخلا�صة واجلامعية.  .5

وتقوم الأمانة العامة للمجل�ص بخطوات حثيثة يف التغيري الإيجابي لدور املجل�ص، ومن ذلك:

اإعادة هيكلة اللجان العلمية.  -

البدء باإن�صاء بنك الأ�صئلة.  -

املعنية  اللجان  عن  المتحان  باإجراء  املعنية  اللجان  لف�صل  املجل�ص  قانون  على  تعديل   -

باعتماد امل�صت�صفيات والربامج العلمية والإ�صراف على �صري العملية التدريبية فيها.

اإن�صاء اللجنة الوطنية للتو�صيف واعتماد الربامج لتكون املرجع يف كل ما يتعلق بالمتياز   -

والتعليم والتدريب يف برامج الإقامة والزمالة.
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ثاين عرش: الغذاء والدواء

ن�صبة الإنفاق  �صنويًا. وتبلغ  اأربعة مليارات دولر  ا�صترياد الأردن من الأغذية ما يقارب  يبلغ 

ال�صنوي للفرد الأردين على الغذاء 37.6% من الإنفاق الكلي للفرد على جمموع ال�صلع واخلدمات، 

الأغذية  فيه  ت�صكل  الذي  الوقت  ويف  الأردنية.  للعائلة  الإنفاق  بنود  قائمة  بذلك  ليت�صدر 

عن�صرًا اأ�صا�صيًا للحياة، فهي اأي�صًا من اأهم م�صادر املر�ص واعتالل ال�صحة يف املجتمعات.

يوجد ما يزيد عن 1800 م�صنع ومعمل للمواد الغذائية يف اململكة، وحوايل 52 األف موؤ�ص�صة 

املبا�صر  والبيع  والتوزيع،  والت�صنيع،  )الإنتاج،  املختلفة  مراحله  يف  الغذاء  تتداول  غذائية 

للجمهور(، ما يوؤكد اأن الرقابة على املوؤ�ص�صات الغذائية لي�صت باملهمة الي�صرية. 

ومن اأهم مالمح الواقع الغذائي يف الأردن:

�صيق الرقعة الزراعية، والذي يوجب فر�ص حماية للمنتج الوطني والعودة اإلى املائدة   .1

الأردنية ما اأمكن.

املواطن من  املب�صرت، وانخفا�ص ح�صة  ل�صالح احلليب  الطازج  ا�صتهالك احلليب  انخفا�ص   .2

زيت الزيتون مقابل ارتفاعها من الزيوت الأخرى.

الإفراط يف ا�ستهالك الكربوهيدرات ب�سكل عام، وال�سكر ب�سكل خا�ض، والذي يرفع ن�سبة   .3

الإ�صابة مبر�ص ال�صكري وم�صاعفاته.

وال�صاورما  »الربجر«  مثل  وال�صريعة  اجلاهزة  الوجبات  ا�صتهالك  على  الإقبال  زيادة   .4

والدجاج املقلي. كذلك ارتفاع ا�صتهالك الأجبان ال�صفراء واملعّلبة وكثرية الدهون مقابل 

انخفا�ص ا�صتهالك اجلبنة البي�صاء.

وب�صكل عام، ينفق الأردنيون على غذائهم اأكرث مما كانوا ينفقونه يف ال�صابق، ويح�صلون يف 

املقابل على نوعية اأقل جودة من ال�صابق.

ثالث عرش: املؤسسة العامة للغذاء والدواء

اأن�صئت هذه املوؤ�ص�صة بقانون عام 2003، بعد اأن كانت مهامها مناطة بوزارة ال�صحة. وقد جاء 

اإن�صاوؤها لتلبية هدفني رئي�صّيني:

�صمان �صالمة الغذاء وجودته و�صالمته لال�صتهالك الب�صري يف جميع مراحل تداوله.  -

�صمان فعالية الدواء و�صالمته جودته. بالإ�صافة ل�صمان �صالمة اأّي مواد اأخرى ورَد عليها   -

الن�ص يف قانون الدواء وال�صيدلة نافذ املفعول. 
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ويحكم عمَل املوؤ�ص�صة الت�صريعاُت التالية:

قانون املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء رقم )41( ل�صنة 2008.  -

قانون ال�صحة العامة رقم )47( ل�صنة 2008.  -

قانون الدرا�صات الدوائية رقم )2( ل�صنة 2011.  -

قانون الدواء وال�صيدلة رقم )12( ل�صنة 2013.  -

قانون الغذاء رقم )30( ل�صنة 2015.   -

قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )23( ل�صنة 2016.  -

ومن اأهم مديريات املوؤ�ص�صة:

1. مديرية الغذاء، ومن مهامها: 

امل�صتهلك، وفقًا  اإلى  اإعادة اخلام وحتى و�صوله  الغذاء من  �صل�صلة  ال�صاملة على  الرقابة   -

لنظام ت�صنيف اأماكن تداول الأغذية املبني على درجة اخلطورة ال�صحية.

كمتبقيات  ومكوناتها،  بالأغذية  اخلا�صة  املخاطر  وحتليل  ر�صد  وبرامج  درا�صات  اإجراء   -

املبيدات واملعادن الثقيلة وامللوثات اجلرثومية والكيماوية.

مراجعة وحتديث املوا�صفات الغذائية وتعليمات الرقابة على الغذاء، مبا يف ذلك اعتماد   -

مفاهيم وقيم رقابية حديثة على الأغذية امل�صتوردة.

تعنى  التي  والدوائر  املوؤ�ص�صات  جلميع  واملرجعي  الفقري  العمود  وتعّد  الدواء،  مديرية   .2

ر  بالدواء، فهي امل�صوؤولة عن الرقابة على الدواء كمادة اأولية وحتى جتهيزه كم�صتح�صَ

والأم�صال  الدواء  ت�صجيل  عن  م�صوؤولة  اإنها  كما  املري�ص.  ِقبل  من  لال�صتعمال  جاهز 

ع، والرتكيبة اخلا�صة، والأغذية التكميلية، والأجهزة  واملطاعيم، وتركيبة حليب الر�صَّ

وامل�صتلزمات الطبية، مبا فيها املعقمات واملطهرات وم�صتح�صرات التجميل. 

ويتم ال�صماح بتداول الأدوية بعد فح�صها يف خمتربات متخ�ص�صة لدى املوؤ�ص�صة، واجتيازها   .3

للفحو�صات املخربية الالزمة.

من  ال�صيدلنية،  املوؤ�ص�صات  جميع  على  والتفتي�ص  الرقابة  اأي�صًا،  املديرية  هذه  مهام  ومن 

�صيدليات وم�صتودعات اأدوية وم�صانع اأدوية.

ويف عام 2016 قامت املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء يف جمال املخالفات على الغذاء مبا يلي:

39.634 اإ�صعارًا بوجود �صلبية.  -
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1,103 خمالفة.  -

2,764 اإغالقًا واإيقافًا.  -

ومن الوا�صح اأن املوؤ�ص�صة تتحمل عبئًا وطنيًا كبريًا، ومن املَطمِئن اأنها تخطو بتقدم ثابت يف 

ال�صنوات الأخرية، فقد حققت اإجنازات ملمو�صة يف احلفاظ على �صالمة الغذاء ودواء املواطن 

وجودته وفعاليته وماأمونيته وفق اأف�صل املمار�صات واأنظمة الرقابة العاملية، مبا يعزز ال�صحة 

العامة وثقة امل�صتهلك والذي مّكنها من احل�صول على و�صام ال�صتقالل من الدرجة الأولى.

من  ما يرتتب على ذلك  مع  املوؤ�ص�صة،  اأداء  توؤثر على  التي قد  العقبات  بع�ص  اأن هناك  على 

خماطر مت�ّص غذاء املواطن ودواءه. ومن هذه العقبات:

التداخل يف ال�صالحيات يف جمال الغذاء مع موؤ�ص�صات حكومية، ب�صبب ت�صابك الت�صريعات.   .1

ومن ذلك: 

التداخل مع وزارة الزراعة يف تعريف املنتجات النباتية واملنتجات احليوانية، حيث اأن   -

الرقابة عليها ت�صمل الرقابة على الغذاء )اللحوم، احلبوب، البقول، الأع�صاب(، ما يوؤدي 

اإلى الزدواجية يف الرقابة.

الغذائية  املوؤ�ص�صات  على  الرقابة  يف  الكربى،  عمان  واأمانة  البلديات  وزارة  مع  التداخل   -

والغذاء املتداول. ذلك اأن قانون البلديات وقانون احلرف وال�صناعات ي�صتبكان مع قانون 

الرقابة على الغذاء يف بنود عدة.

بني  تفاهم  مذكرة  وجود  فرغم  الأردنية،  واملقايي�ص  املوا�صفات  موؤ�ص�صة  مع  التداخل   -

املوؤ�ص�صتني، اإّل اأن هناك �صالحيات متعددة ملوؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�ص تتعلق بالغذاء، 

يف  الواردة  البنود  وتطبيق  اإقرار  يف  واملرجعية  لالأغذية،  الفنية  القواعد  اعتماد  مثل 

القواعد الفنية لالأغذية، واملطابقة والفحو�ص املخربية جلودة الأغذية.

تفاهم  مذكرة  وجود  فرغم  اخلا�صة،  القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  مع  التداخل   -

ناظمة بني ال�صلطة واملوؤ�ص�صة، اإّل اأن املادة )10( من قانون ال�صلطة متنح لرئي�ص ال�صلطة 

على  الرقابة  قانون  يف  ة  املقرَّ واملدير  الوزير  �صالحيات  ال�صلطة،  يف  املخت�ص  واملفو�ص 

الغذاء.

التداخل يف ال�صالحيات يف جمال الدواء مع جهات عدة. ومن ذلك:   .2

واملطاعيم  ال�صيدلنية  واملوؤ�ص�صات  املهن  ترخي�ص  فعند  ال�صحة.  وزارة  مع  التداخل   -

امل�صتوردة، يف ق�صم  وم�صتقات الدم، يتم تقييم ملخ�ص وثائق الإنتاج والرقابة النوعية 

تكون  اأن  يتوجب  حيث  املوؤ�ص�صة،  لدى  ذلك  يتم  اأن  بدل  الوزارة  يف  واملطاعيم  الأم�صال 
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املوؤ�ص�صة هي اجلهة امل�صوؤولة عن الت�صجيل والتقييم وفح�ص املطاعيم.

ومواد  الطبية  امل�صتلزمات  فح�ص  يتم  حيث  واملقايي�ص،  املوا�صفات  موؤ�ص�صة  مع  التداخل   -

التجميل يف خمتربات موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�ص.

غياب املوؤ�ص�صات الأكادميية )اجلامعات( عن التاأثري املبا�صر يف التنوع والبتكار.  .3

وعلى املوؤ�ص�صة اأن توا�صل بذل اجلهود من اأجل:

ال�سحية،  غري  ال�ستهالكية  الغذائية  الأمناط  وتغيري  اآمن،  وطني  غذاء  اإلى  الو�سول   .1

وت�صكيل راأي عام حول اأهمية الغذاء والدواء ال�صليم.

النتقال يف جمال ال�صناعات الدوائية من النمط التقليدي اإلى ال�صناعات املبتكرة عالية   .2

الكلفة، ما يتطلب وجود م�صانع ومراكز اأبحاث دوائية تكون رائدة يف البتكار والبحث.

وال�صالحيات وتوحيد  القائمة  التداخالت  لتعديل  النافذة  الت�صريعات  النظر يف  اإعادة   .3

املرجعيات.

رابع عرش: استعراض عدد من اإلسرتاتيجيات وما تَحّقق منها:

بع�ص  ا�صتعرا�ص  ميكن  اإجنازها،  يف  التقدم  مدى  واإبراز  ال�صيا�صات  واقع  تناول  بعد 

الإ�صرتاتيجيات يف القطاع ال�صحي الأردين ومدى اللتزام بتطبيق الأهداف املو�صوعة لتلك 

الإ�صرتاتيجيات.

اأ. الإ�صرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�صحي 2016-2020: املجل�ص ال�صحي العايل
احتوت وثيقة هذه الإ�صرتاتيجية �صبع �صفحات لتتبع الأداء وقيا�ص النتائج، حيث �صملت:

ال�صحي.  النظام  اأداء  مب�صتوى  ترقى  ر�صيدة  وحوكمة  �صيا�صية  بيئة  الأولى:  النتيجة   -

و�صّمت �صبعة موؤ�صرات.

لالحتياجات  وت�صتجيب  الفرد،  حمورها  متكاملة  �صحية  خدمات  الثانية:  النتيجة   -

املتزايدة. و�صمت 31 موؤ�صرًا.

اأ�ص�ص  على  مبنية  كافة،  لل�صكان  واجتماعية  ومالية  �صحية  حماية  الثالثة:  النتيجة   -

عادلة. و�صمت ثمانية موؤ�صرات.

والتناف�صية.  الوطني  لالقت�صاد  داعم  ال�صحي  القطاع  يف  ا�صتثمار  الرابعة:  النتيجة   -

و�صمت اأربعة موؤ�صرات.
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وكل هذه املوؤ�صرات تنطلق من قاعدة الأ�صا�ص لعام 2015، وت�صع تقييمًا ملوؤ�صرات رقمية لكل 

عام وحتى عام 2020. وبا�صتعرا�ص اأرقام ال�صنوات 2015-2017 يظهر اأن املوؤ�صرات لقيمها 

ع، لأنه لي�ص هناك التزام بقانون املجل�ص ال�صحي  امل�صتهَدفة مبعظمها مل تتحقق، وهذا متوقَّ

العايل، فلماذا تو�صع الإ�صرتاتيجيات اإذا كان املجل�ص ل ميلك اآليات تنفيذ قانونه؟ 

اإن هذه املهمة لي�صت باملهمة ال�صهلة، وهي حتتاج اإلى الكثري من الجتماعات وور�صات العمل 

والتح�صريات واخلرباء واملندوبني من كل مكونات القطاع ال�صحي الأردين. ثم اإن هناك فرقًا 

ة نظريًا  بني حتديد موؤ�صرات واقعية ومدرو�صة بعناية وم�صمونة التحقيق، وبني الوثائق املعدَّ

باإتقان لكنها غري قابلة للتطبيق ول يوجد �صيغة اإلزامية لتطبيقها.

ورغم احتواء الوثيقة على منوذج للمتابعة والتقييم مع وجود �سباط ارتباط لكل مكونات 

ق اأ�صاًل، ول توجد  القطاع ال�صحي، اإل اأن قيم املوؤ�صرات ل ت�صل من اجلهات املعنية، ومل حتقَّ

اآلية ملِزمة ومتابعة فاعلة لتحقيق موؤ�صرات الإ�صرتاتيجية الوطنية.

منوذج املتابعة والتقييم لالإ�سرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي )2019-2015(

ب. اخلطة الإ�صرتاتيجية 2013-2017: وزارة ال�صحة
ت�صّمنت وثيقة تقييم الوزارة ملوؤ�صرات خطتها الإ�صرتاتيجية لالأعوام 2013-2017 وحتقيق 

القيم امل�صتهدفة ما يلي:

موؤ�صرات تقدمت وحققت امل�صتهدف: 105 )بن�صبة %52.5(.  -

موؤ�صرات تقدمت، ولكن مل حتقق امل�صتهدف: 43 )بن�صبة %21.2(.  -

تاريخ تعبئة النموذج: ...................................................

ا�صم اجلهة ال�صريكة: ....................................................

ا�سم �سابط الرتباط )معبئ ال�ستمارة(: .................................

ا�صم املوؤ�صررقم املوؤ�صر
مقدار قيمة املوؤ�صر

النحراف
�صعوبة �صعف 
/ عدم التنفيذ

التو�صيات 
لتح�صني الأداء القيمة امل�صتهدفةقيمة الأ�صا�ص



تقرير حالة البالد: الصحة

681

موؤ�صرات ثابتة: 2 )بن�صبة %1(.  -

موؤ�صرات تراجعت: 28 )بن�صبة %14(.  -

موؤ�صرات ل تتوفر لديها معلومات: 16 )بن�صبة %8.5(.  -

موؤ�صرات مل تبداأ براجمها بعد: 5 )بن�صبة %2.5(.  -

اأي اأن ما حَتقق فعليًا يدور حول 55% من اإجمايل املوؤ�صرات. 

وقد كان تف�صري الوثيقة لهذا التباين كالتايل:

هناك موؤ�صرات وطنية من ال�صعب معرفة م�صوؤولية الوزارة نحوها.  -

ال�صّكان  م�صح  يف  نة  مَّ ُم�صَ تكون  ل  الوطنية  املوؤ�صرات  لبع�ص  قيم  حول  معلومات  هناك   -

وال�صحة )DHS( اأو درا�صات اأخرى.

بع�ص املوؤ�صرات يتم احت�صابها كل عامني.  -

هناك موؤ�صرات مل�صاريع توقفت.  -

واملوؤ�صرات الوطنية املق�صودة هي:

معدل انت�صار التدخني لدى ال�صكان الذين تبلغ اأعمارهم 18 �صنة فاأكرث.  -

معدل انت�صار التدخني بني الأطفال يف الفئة العمرية 13-15 �صنة.  -

معدل املمار�سني للن�ساط البدين املعتدل.  -

معدل املمار�سني للن�ساط البدين الن�سيط.  -

معدل انت�صار ارتفاع �صغط الدم بني ال�صكان الذين تبلغ اأعمارهم 18 �صنة فاأكرث.  -

معدل انت�صار ال�صكري بني ال�صكان.  -

معدل انت�صار العمى بني ال�صكان الذين يبلغون من العمر 30 �صنة فاأكرث.  -

معدل وفيات الأمهات لكل 100 األف من ال�صكان.   -

ع لكل 1000 ولدة حية. معدل وفيات الأطفال الر�صَّ  -

معدل حدوث وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صة.  -

معدل ا�صتخدام و�صائل تنظيم الأ�صرة.  -

ن�صبة الر�صاعة الطبيعية املطلقة.  -
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ن�صبة ا�صتخدام خدمات ما بعد الولدة )النفا�ص(.  -

معدل انت�صار فقر الدم لدى ال�صيدات يف �صن الإجناب.  -

معدل انت�صار فقر الدم لدى الأطفال دون �صن اخلام�صة.  -

ن�صبة املواطنني غري امل�صمولني باأّي نوع من اأنواع التاأمني ال�صحي.  -

ن�صبة الفقراء امل�صمولني بالتاأمني ال�صحي املدين من جمموع الفقراء يف الأردن، من اإجمايل   -

نني. املوؤمَّ

م اأو تراجع املوؤ�صرات ال�صحية لأّي  اإّن معظم هذه املوؤ�صرات هي موؤ�صرات رئي�صية يقا�ص بها تقدُّ

بلد، وقد جاءت املوؤ�صرات التي مل تتقدم لت�صمل جميع املحاور: الرعاية ال�صحية الأولية، 

والرعاية ال�صحية الثانوية، واإدارة املوارد الب�صرية، والإدارة املالية، واإدارة املعرفة، و�صبط 

اجلودة، والتنظيم والرقابة، وال�صياحة العالجية، وقانون امل�صاءلة الطبية. 

قيم املوؤ�صرات يف اإ�صرتاتيجية وزارة ال�صحة )2013 - 2017(
نحو القيمة امل�صتهدفة حتى عام 2017

ت. اإ�صرتاتيجيتا املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء 2013-2015 و 2016 - 2018
عك�صت  حيث   ،%100 بن�صبة  القيم  حققت  قد  املوؤ�صرات  معظم  اأن  املوؤ�ص�صة  وثيقة  يف  جاء 

املوؤ�صرات ثالثة اأهداف رئي�صة كالتايل:

تطوير الأداء املوؤ�ص�صي مبا يتفق مع اأف�صل املعايري والأ�ص�ص العاملية.  .1

52.5% موؤ�صرات تقدمت وحققت امل�صتهدف

21.2% موؤ�صرات تقدمت ولكن مل حتقق امل�صتهدف

1% موؤ�صرات ثابتة

8.5% موؤ�صرات ل تتوفر لديها معلومات

2.5% موؤ�صرات مل تبداأ براجمها بعد

14% موؤ�صرات تراجعت
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امل�صاهمة يف حتقيق الأمن الغذائي والدوائي.  .2

تعزيز دور املوؤ�ص�صة كجهة مرجعية يف الرقابة على الغذاء والدواء وطنيًا واإقليميًا.  .3

وقد �صملت موؤ�صرات هذه الأهداف الثالثة، اأكرث من 90 موؤ�صرًا، ون�صبة اإجناز كلية ت�صل اإلى 

املوؤ�ص�صة بعملية التحديث الدورية لإ�صرتاتيجياتها  املوؤ�صرات. وقد بداأت  88% من جمموع 

والتي تقرر اأن تكون مرة كل عامني. 

خامس عرش: مواطن الضعف والتهديدات واملطلوب

ل بد من الإقرار اأن هناك مظاهر متعددة لرتاجع القطاع ال�صحي مبكوناته املختلفة، لأ�صباب 

منها ما يخ�ص املكونات بكليتها، ومنها ما يخ�ص كل مكون على حدة ول ينطبق بال�صرورة على 

بقية املكونات. على اأن غياب دور املجل�ص ال�صحي العايل يف ر�صم ال�صيا�صات ال�صحية ومتابعة 

تنفيذها على امل�صتوى الوطني اأدى ويوؤدي اإلى النكفاء املوؤ�ص�صي، وابتعاد مكونات هذا القطاع 

بع�صها عن بع�ص، وت�صاوؤل التن�صيق والعمل امل�صرتك. 

اإن ف�صل جتارب �صابقة، مثل جتربة املوؤ�ص�صة العالجية، لأ�صباب معروفة، ل يعني اإلغاء اأّي 

ال�صحي. فهل ينبغي عقد موؤمتر وطني  القطاع  القائم يف  للت�صارك وتدارك الرتاجع  �صيغة 

اللجان  ت�صكيل  �صلبيات  املعروف  )ومن  وطنية  جلان  بت�صكيل  ُيكتفى  اأم  ال�صحي،  للقطاع 

وحمدودية تاأثريها(، اأم تكون بداية احلّل �صدور قرار وطني يوؤهل املجل�ص ال�صحي العايل 

ويخّوله املبا�صرة بتطبيق قانونه ومتابعة تنفيذه؟ 

ومن املعلوم اأن عدم وجود تاأمني �صحي �صامل من اأبرز مواطن ال�صعف يف القطاع ال�صحي.

لقد �صملت وثيقة الإ�صرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�صحي نقاطًا عدة حول مواطن ال�صعف 

والتحديات، منها:

عدم وجود خطة وطنية �صاملة لتعزيز وتنمية املوارد الب�صرية ال�صحية.  -

التو�صع غري املخطط له للخدمات ال�صحية امل�صتند اإلى الطلب ولي�ص اإلى احلاجة الفعلية.  -

عدم وجود اإ�صرتاتيجيات و�صيا�صات وا�صحة لحتواء الكلف وا�صرتدادها.  -

�صعف خدمات الإ�صعاف والطوارئ، �صواًء على م�صتوى تقدمي اخلدمة اأو على م�صتوى البنى   -

التحتية لهذه الأماكن خلدمة الطارئ وامل�صتعجل.

التحديات الدميغرافية، واأهمها الهجرات الق�صرية، وزيادة النمو ال�صكاين مع ثبات املعدل   -

املرتفع للخ�صوبة.
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الرعاية  وخ�صو�صًا  املختلفة،  باأنواعها  ال�صحية  للرعاية  املخ�ص�صة  املالية  املوارد  �صّح   -

الأولية.

هجرة الكفاءات ال�صحية بني القطاعات وخارج اململكة.  -

ارتفاع الإنفاق ال�صحي املبا�صر، وخ�صو�صًا على الأدوية.  -

الت�صارع يف التطور التكنولوجي والتقنيات الطبية احلديثة.  -

ملراقبة  امل�صتقلة  اأو  احلكومية  والإدارية  الفنية  الذراع  توفر  وعدم  احلوكمة،  �صعف   -

ومتابعة اأداء القطاعات ال�صحية، وخ�صو�صًا القطاع اخلا�ص.

عدم ا�صتثمار الإمكانيات املتوفرة يف بع�ص املوؤ�ص�صات، مثل امل�صت�صفيات اجلامعية واخلدمات   -

الطبية امللكية، �صواء على م�صتوى الأخ�صائيني اأو يف مو�صوع التدريب الوطني للمقيمني 

ومن التخ�ص�صات املختلفة.

الطب  خدمة  على  مرتكزة  وبقاوؤها  الأولية  الرعاية  م�صتوى  على  اخلدمة  حت�صني  عدم   -

الطرفية  امل�صت�صفيات  العديد من  امل�صت�صفيات. وعدم حتويل  العبء على  ما يزيد  العام، 

اإلى  التحويل  الغالب على  العالجي مقت�صرًا يف  ليظل دورها  ال�صاملة،  املراكز  اإلى خدمة 

امل�صت�صفيات التعليمية.

املحاور  على  ُتبنى  اأن  يجب  باإ�صالحه  والبدء  ال�صحي  القطاع  تراجع  لوقف  خطة  اأّي  اإّن 

املختلفة وكما يلي:

1. الرعاية ال�صحية الأولية

زمني  وبرنامج  ملزم  حكومي  قرار  خالل  من  الأ�صرة،  طب  اإلى  العام  الطب  من  التحول   -

لالإحالل.

تنفيذ ما جاء يف تو�صيات وثيقة »املبادرة النيابية« )2016( بخ�صو�ص دمج املراكز ال�صحية.  -

اعتماد الأ�ص�ص املقّرة يف جمل�ص الوزراء لإن�صاء اأو ترفيع املراكز ال�صحية.  -

تعزيز اأنظمة الر�صد وال�صتجابة، وتعزيز الربنامج الوطني للتطعيم.  -

واأمرا�ص  وال�صغط  ال�صكري  مثل  ال�صارية،  غري  الأمرا�ص  انت�صار  مع  اجلّدي  التعامل   -

ال�صرطان وال�صحة النف�صية.

وفيات  وخف�ص  املدر�صية،  وال�صحة  الطفل  و�صحة  الإجنابية  ال�صحة  خدمات  تعزيز   -

الأمهات والأطفال.
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2. الرعاية ال�صحية الثانوية

اإدارة املوارد الب�صرية، با�صتقطاب الكوادر ال�صحية، والحتفاظ بالكوادر املوؤهلة، وتعديل   -

نظام اخلدمة املدنية لفئة الأطباء، وهذا يتطلب جمموعة من الإجراءات.

تعزيز وحت�صني الربامج التدريبية للكوادر الطبية، وا�صتحداث برامج الإقامة امل�صرتكة   -

بني القطاعات املختلفة.

والطبي  املهني  التعليم  وتعديل  ال�صحي،  املجال  يف  للعاملني  واملهارات  املعرفة  تطوير   -

امل�صتمر.

الرقابة الدوائية وال�صيدلنية.  -

تعزيز البنية التحتية للم�صت�صفيات، والذي ل يعني بال�صرورة التو�صع يف بناء امل�صت�صفيات   -

وزيادة الأ�صّرة اإل �صمن احتياجات فعلية مبنية على اأ�ص�ص علمية وا�صحة.

ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية يف امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية.  -

خمرجات  وتفعيل  الطرفية،  امل�صتويات  اإلى  املركز  من  ال�صالحيات  تفوي�ص  يف  التو�صع   -

القرار  يكون  اأن  بدل  املواقع  ملديري  ال�صالحيات  معظم  واإعطاء  الالمركزية،  انتخابات 

مركزيًا.

3. ال�صياحة العالجية

- وقف تراجع اأعداد املر�صى القادمني للمملكة من خالل جملة اإجراءات تعتمد على درا�صة 

التحديات ور�صا متلّقيي اخلدمة، واأهمها:

�صيا�صة ت�صويقية من احلكومة ومن جمعية امل�صت�صفيات اخلا�صة.  -

دور فاعل جلمعية امل�صت�صفيات اخلا�صة من املطار واإلى اأماكن تقدمي اخلدمة.  -

ت�صهيل اإجراءات الدخول اإلى اململكة من الدول املقيَّدة.  -

على  الرقابة  وماأ�ص�صة  الطبية،  الإجراءات  يف  و�صفافية  عالية،  بجودة  خدمات  وجود   -

القطاع اخلا�ص.

تفعيل الدور الرقابي للنقابات على القطاع اخلا�ص.  -
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4. التاأمني ال�صحي

حتقيق الهدف املن�صود من ِقبل احلكومات املتعاقبة، لتحقيق التاأمني ال�صحي ال�صامل.  -

للتاأمني،  جديدة  �صرائح  باإ�صافة  ال�صحي  التاأمني  يف  للم�صمولني  التدريجية  الزيادة   -

واعتماد وثيقة »املبادرة النيابية« بهذا اخل�صو�ص.

اإعادة هيكلة التاأمني ال�صحي، وف�صله عن اأحد قطاعات تقدمي اخلدمة )وزارة ال�صحة(.  -

5. املجل�ص الطبي

تطوير امتحانات املجل�ص من حيث املحتوى واآليات التنفيذ، مع الإ�صارة اإلى اأن مهام املجل�ص   -

ل تقت�صر على اإجراء المتحانات.

امل�صت�صفيات  يف  والتدريبية  التعليمية  البيئة  وتطوير  امل�صتمر،  الطبي  التعليم  ماأ�ص�صة   -

املعتمدة للتدريب.

لة حتى وقت اإعداد هذه املراجعة،  تنفيذ املادة )18( من قانون املجل�ص الطبي وغري املفعَّ  -

من اأجل تطوير القدرات العلمية والفنية لالأخ�صائيني.

الغذاء والدواء  .6

الغذاء: اأ. 

- الرقابة ال�صاملة على �صل�صلة الغذاء من املادة اخلام وحتى و�صوله اإلى امل�صتهلك، وتوحيد 

املرجعيات �صمن املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء، واإنهاء ظاهرة تداخل ال�صالحيات مع 

موؤ�ص�صات حكومية اأخرى.

- الو�سول اإلى غذاء وطني اآمن، وتغيري الأمناط ال�ستهالكية غري ال�سحية، وت�سكيل راأي عام 

حول اأهمية الغذاء ال�صليم.

ب.  الدواء:

رفع ن�صبة م�صاهمة ال�صناعات الدوائية الأردنية �صمن فاتورة الدواء حمليًا.  -

املوؤ�ص�صات ال�صيدلنية وم�صتودعات الأدوية  تعزيز الدور الرقابي للموؤ�ص�صة على جميع   -

وم�صانعها.

خلف�ص  حمليًا،  ت�صنيعها  وت�صجيع  البيولوجية،  الأدوية  حتّدي  مع  للتعامل  اآلية  اإيجاد   -

الكلفة الباهظة لهذه الأدوية.



التعليم 

العام
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التي تعتمدها منظمة  للتعليم  الكّمية  املوؤ�سرات  العربية يف  الدوَل  الأردن  التعليُم يف  ت�سّدر 

اليون�سكو منذ عقد الثمانينات من القرن الع�سرين،  حيث �سهد ذلك العقد اأول موؤمتر للتطوير 

يف  ال�ستمرار  م�سارين:  يف  املوؤمتر  بعد  العمل  وا�ستمر   .)1987 )اأيلول  الأردن  يف  الرتبوي 

التقدم على املوؤ�سرات العاملية الكمية التي من �ساأنها اإظهار التقدم املحَرز يف النظام الرتبوي،  

اأ�سرة ولي�ست ق�سرًا على  والتاأ�سي�س لتوعية جمتمعية حول التعليم بو�سفه ق�سية تهم كل 

جهود املوؤ�س�سة الر�سمية،  لذلك ينبغي تطوره اإلى احلد الذي ي�سهم به يف التنمية ال�ساملة 

امل�ستدامة بح�سب الطموحات الأردنية.

وقد توالت موؤمترات التطوير الرتبوي ومنتدياته )منتدى التعليم يف اأردن امل�ستقبل يف عام 

2002،  وموؤمتر التطوير الرتبوي يف عام 2015(،  وترّتَبت عليها خطٌط منها م�سروع تطوير 

التعليم نحو اقت�ساد املعرفة )ERFKE( الذي نفذته وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع 

البنك الدويل �سمن مرحلتني )2003-2009( و)2009-2015( للنهو�س بالتعليم املدر�سي يف 

جميع مراحله. ومنها اأي�سًا اإ�سرتاتيجيات اخلطة الإ�سرتاتيجية )2009-2013( وامتدادها 

بخطط �سنوية ل�ستكمال م�ساريعها للعاَمني )2014-2015(،  والربنامج التنفيذي التنموي 

)2016-2020(،  والإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2016-2025(،  وخطة 

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اإطالق  مت  وجيزة  فرتة  وقبل   .)2020-2015( الرتبوي  ال�سالح 

)2018-2022( التي تبّنت العمل على مكونات النظام التي من �ساأنها حتقيق امل�سارات نف�سها 

ع الكّمي والنوعي له.  التي توؤكد على تطوير التعليم والتو�سُّ

ورغم اجلهود املبذولة،  ا�ستمرت التحديات التي تعوق حتقيق اأهداف التطوير الرتبوي ب�سكل 

عام والتطوير النوعي للتعليم ب�سكل خا�س،  ولأ�سباب خمتلفة،  على راأ�سها ارتفاع معدلت 

النمو ال�سكاين،  وحمدودية الإمكانات،  والق�سور يف ال�سيا�سات والإجراءات الناظمة للعمل،  

وتكوين الكوادر الب�سرية تاأهياًل وتدريبًا. 

ومع اأن اجلهود الأردنية كانت رائدة يف عملية التطوير الرتبوي،  واأن بع�س الدول العربية 

الأردين  التقدم  ا�ستمرار  دون  حالت  كثرية  اأ�سبابًا  اأن  اإّل  منها،   وا�ستفادت  عليها  اّطلعت 

ببالقوة نف�سها وبالجتاه نف�سه. وللوقوف على هذه الأ�سباب ل بد من ت�سخي�س الواقع منذ 

تقدمي
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اخلطط  له  وّثقت  الذي  الواقع  على  التعرف  بهدف   )2017-2000( الثالثة  الألفية  مطلع 

عمليات  وتقييم  وبرامج،   ومبادرات  و�سيا�سات  اإ�سرتاتيجيات  من  تبنته  وما  الإ�سرتاتيجية 

التنفيذ يف امليدان ملعرفة ما جنح منها وما اأخفق،  وحتليل ذلك وال�ستفادة منه.

القوة  نقاط  على  والوقوف  التعليم  واقع  وحتليل  درا�سة  يف  املراجعة  هذه  ا�ستفادت  وقد 

وال�سعف فيه،  من الدرا�سات واملوؤمترات التي تناولت هذا القطاع،  ومن اخلطة الإ�سرتاتيجية 

بحثية  وم�سوح  درا�سات  على  قامت  التي   )2025-2016( الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية 

حتقيق  بهدف  تطويرية  مبقرتحات  وتقّدمت  وحّللته،   والتعليمي  الرتبوي  الواقع  �سّخ�ست 

الروؤية الأردنية.

وتتناول هذه املراجعة قطاَع التعليم من خالل حماور تتحدث عنه باإن�ساف وبنظرة حداثية،  

يف  مكوناته  بها  تتفاعل  التي  والكيفية  النظام  عليها  يقوم  التي  الفل�سفَة  باعتبارها  وتاأخذ 

اإلى اخلا�س،   العام  من  للنظام  النظرة  املحاور يف  والتكامل. وتتجه هذه  ال�سمولية  من  اإطاٍر 

من الغاية الرئي�سة املنبثقة من الروؤية اإلى املكونات الأهم يف عمل النظام التي تتحقق هذه 

الروؤية بناء عليها وعلى م�ستوى اأدائها. 

املعرفة(  القائم على اقت�ساد  النوعي  التعليم  وعليه،  فقد جاء املحور الأول )التحول نحو 

ل من الرتكيز على البعد الكمي يف املنجزات اإلى البعد  ليوؤ�سر اإلى غاية النظام ككل يف التحوُّ

النوعي يف النواجت. بينما جاء املحور الثاين )منظومة العمليات يف التعليم املدر�سي واأطرافها 

الت�ساركي  التفاعل  من  اإطاٍر  يف  عملها  وكيفية  الرئي�سة  النظام  عمليات  ليتناول  الفاعلة( 

الهادف اإلى اإحداث نقلة نوعية يف التعلم القائم على اقت�ساد املعرفة. بعدها جاءت املحاور 

لتتناول  املدر�سي(  قبل  التعليم  مرحلة  املدر�سية،   الأبنية  التعلم،   )بيئات  التالية  الثالثة 

اأهم مكونات النظام،  فيما تناول املحوران ال�ساد�س وال�سابع )القيم والأخالقيات والعالقات،  

القيمي  البعد  يف  �سواء  رائدًا  ليكون  النظام  ينق�س  ما  اأبرز  والبتكار(  للم�ستقبل  التعليم 

والبتكار  بالإبداع  املتمثل  احلداثي  البعد  يف  اأو  املعّلم  يف  رئي�س  ب�سكل  املتمثل  والأخالقي 

ودرا�سات امل�ستقبل. 
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· أوالً: التحول نحو التعليم النوعي القائم عىل اقتصاد املعرفة 

- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات 
النوعي  التعليم  نحو  التطوير  طريق  على  كبرية  جهودًا  والتعليم  الرتبية  وزارة  بذلت  لقد 

القائم على اقت�ساد املعرفة وخا�سة على م�ستوى اإدارة النظام،  ففي جمال الإ�سرتاتيجيات 

وتفوي�س  الالمركزية  الإدارة  العمَل على  النظام  ت�سدرت توجهاُت  واملبادرات،   وال�سيا�سات 

واملكاتب  والتعليم  الرتبية  مديرات  اإلى  ثم  ومن  الإقليمية  العامة  للمديريات  ال�سالحيات 

التي تتبع لها بح�سب حجمها،  اإ�سافة اإلى اعتماد املدر�سة الوحدَة الأ�سا�سية الأولى للتطوير 

يف النظام الرتبوي والأَولى بالرعاية والهتمام.

الألفية  بداية  منذ  النوعي  التعليم  نحو  التوجه  على  الأردن  يف  التعليمي  النظام  وحر�س 

  ،2002 عام  يف  ُعقد  الذي  امل�ستقبل«  اأردن  يف  التعليم  »منتدى  يف  له  اأ�س�س  اأن  وبعد  الثالثة 

وترجم تو�سياته عرب برنامج �سامل للتطوير قائم على اقت�ساد املعرفة )ERFKE( يف عام 

 .2003

وجاءت اأهمية هذا التوجه بعد اأن دخل العامل يف ع�سر املعرفة و�ساعت التكنولوجيا ودخلت 

يف خدمة التعليم وت�سّلح مبهاراتها املعلمون. ورغم ر�سد الدعم املايل الكايف لتنفيذ الربنامج،  

وح�سد الإرادة ال�سيا�سية الداعمة لذلك،  اإل اأن الوزارة فّرطت بالكوادر الفنية والتعليمية 

من  ومنهم  الرتبوي،   النظام  ملغادرة  ُدفع  َمن  هوؤلء  فمن  اخلرباء،   م�ستوى  على  منهم  وَمن 

ا�سُتقطب للعمل خارج الأردن،  مما ترتب عليه حدوث التحول والتطور واإثماره يف اخلارج.

ويقوم برنامج التحول على: حتّول يف الأطر الفكرية نحو عمليات الرتبية والتعليم والتعلم،  

الفعل  توّجه  التي  النظرية  من  املن�سرم  القرن  منت�سف  منذ  ال�سائع  اإلى  النظرة  وتغيري 

الأهداف  )نظرية  للنظام  رئي�س  كهدف  للقيا�س  القابل  املرئي  ال�سلوك  نحو  برمته  الرتبوي 

ال�سلوكية(،  لتحل حملها وت�سيف اإليها النظريُة املعرفية والنظرية البنائية التي تهتم بكل 

العمليات التي حتدث يف املوقف التعليمي لدى املتعلمني من فعٍل تغيريي،  �سواء ما ظهر منه يف 

�سلوك املتعلمني وما مل يظهر،  باعتبار اأن الهدف الرئي�س اأ�سبح �سخ�سيَة الطالب بكل جوانبها 

العقلية واملهارية والنفعالية.

وهنا اأ�سبحت ال�سيا�سات تر�َسم حول النتاجات التعلمية )Learning Outcomes( بدًل 

من الأهداف ال�سلوكية )Behavior Objectives( وهذا التحول ُيفرت�س به اأن ينعك�س 

الطلبة  تعلم  واأمناط  جهة،   من  التنوع  حيث  من  التقومي  واأ�ساليب  التدري�س  اأ�ساليب  على 

املعلمني  قناعات  على  ينعك�س  اأن  له  ينبغي  كان  كما  اأخرى.  جهة  من  املتعددة  وذكاءاتهم 

وطرائق اإعدادهم يف اجلامعات قبل اخلدمة وتدريبهم امل�ستمر يف اأثناء اخلدمة. اإل اأن هذا 
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مل يتحقق بامل�ستوى املطلوب. 

ويف هذا ال�سياق،  قامت وزارة الرتبية والتعليم بتعديل روؤيتها ور�سالتها واأهدافها الإ�سرتاتيجية 

مبا ي�ستوعب هذا التحول ويرتجمه على اأر�س ميدانها الرتبوي،  ومبا يعزز اإميانها مبواردها 

الب�سرية احلالية وامل�ستقبلية. وكانت هذه خطوة �سرورية جدًا.

الها�سمية منظومات من املوارد الب�سرية ذات  فقد جاء يف الروؤية: »متتلك اململكة الأردنية 

جودة عالية كفوؤة،  وقادرة على تزويد املجتمع بخربات تعليمية م�ستمرة مدى احلياة،  ذات 

�سلة وثيقة بحاجاته الراهنة وامل�ستقبلية،  وذلك ا�ستجابة للتنمية القت�سادية امل�ستدامة 

وحتفيزها عن طريق اإعداد اأفراد متعلمني وقوى عمل ماهرة«. 

وجاء يف ر�سالة الوزارة: »تطوير نظام تربوي عماده التميز،  يعتمد على موارده الب�سرية،  

ي�سهم يف تقدمي  تناف�سية عالية،  مما  وروح  اجتماعية،   معايري عاملية،  وقيم  اإلى  ا�ستنادًا 

الأردن يف خ�سم القت�ساد املعريف العاملي«. 

وتركزت الأهداف على:

اإعداد املواطن املوؤمن باهلل تعالى،  املتم�سك بعقيدته،  واملتمثل بالقيم الإ�سالمية والعربية   -

ال�سامية،  واملنتمي لوطنه ومبادئه واأمته،  وامل�ستوعب حلقوقه،  والقائم بواجباته،  �سمن 

اإطار يحقق التوازن يف ال�سخ�سية باأبعادها املختلفة،  والنفناح الواعي على الآخر دون 

انغالق اأو ذوبان.

اإعداد املواطن املزود باملهارات واملعارف الالزمة لالقت�ساد املعريف املبني على املعرفة لي�سهم   -

يف بناء جمتمعه )مهارات معرفية،  ومهارات ات�سال واتوا�سل،  ومهارات العمل يف الفريق،  

البعد  ومهارات  تكنولوجية،   ومهارات  ال�سخ�سية،   ومهارات  العلمي،   التفكري  ومهارات 

الوظيفي،  ومهارات البحث العلمي(.

توفري فر�س التعليم للجميع،  وحتقيق امل�ساواة والعدالة يف اخلدمات الرتبويةكمًا ونوعًا،    -

مع تركيز خا�س على التطوير النوعي للتعليم مقا�سًا مب�ستويات تعلم الطلبة.

املختلفة،  مع تركيز  الرتبوي يف م�ستوياته  للنظام  اإدارة تربوية فاعلة  لتاأ�سيل  ال�سعي   -

خا�س على تفعيل الإدارة املدر�سية.

رفع الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام الرتبوي.  -

وم�سرفة  العام  بالتعليم  معنية  �سلطة  بو�سفها  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  يت�سح  وعليه،  

عليه،  اأخذت على عاتقها،  على م�ستوى التخطيط ابتداء من )ERFKE( مبرحلتيه الأولى 

والثانية وجميع اخلطط الإ�سرتاتيجية،  ما ي�سمن جناح هذا التحول وترجمته يف املدر�سة 
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وعلى الطلبة مبا�سرة،  مبا يتوافق مع التطلُّع للحداثة والتميز. كما دعم م�ساَرها يف عملية 

النقا�سية  الورقُة  القوية،   ال�سيا�سية  والإرادة  الرئي�سة  املرجعية  له  و�سّكل  هذه،   التحول 

ال�سابعة للملك عبداهلل الثاين،  حيث جاء فيها: »على املوؤ�س�سات التعليمية اأن توؤمن مبا يتمتع 

اأبناء هذا ال�سعب وبناته من طاقات هائلة،  وقدرات كبرية،  ومواهب متنوعة،  وت�سعى  به 

لكت�ساف هذه الطاقات،  وتنمية هذه القدرات،  و�سقل تلك املواهب،  وحتفيزها اإلى اأق�سى 

حدودها،  عرب اأحدث الأ�ساليب التعليمية التي ت�سجع على الفهم والتفكري،  والفهم ل التلقني،  

وجتمع بني العلم والعمل،  والنظرية والتطبيق،  والتحليل والتخطيط،  وتفتح اآفاقًا رحبة 

اأمام اأبنائها،  ليتفوقوا يف كل مادة،  وينبغوا يف كل فن اأو مهنة اأو حرفة«.

- م�ستوى الإجناز
ل النظام التعليمي الأردين نحو  َهًا متّثل يف حتوُّ �سهدت بدايات القرن احلادي والع�سرين توجُّ

اأن هذا التحول كان نظريًا  اإل  اقت�ساد املعرفة،  مبعنى نوعية التعليم القائم على املعرفة. 

اأكرث منه تطبيقيًا على ال�ساحة الرتبوية يف ميدان املدر�سة،  رغم ما ُبذل من جهود يف �سبيل 

ذلك. وهناك اعتقاد �سائد باأن الوزارة تعمل وتخطط وتقرتح الربامج واملبادرات وتوؤطر لكل 

ع ذلك بني يَدي الإدارة الو�سطى يكون ماآُله التجميد و�سوًل  ذلك بالت�سريعات،  لكن حني يو�سَ

اأو�ساط الذين يقودون هذا  اإلى نتائج باهتة. فلي�س هناك اقتناع باأهمية التغيري،  حتى يف 

التغيري،  ولهذا ظهر الإخفاق يف اقناع املنفذين على م�ستوى املدر�سة باإحراز التغيري املطلوب،  

اإلى  الو�سول  يبذلون جهدًا يف  العليا،  ل  الإدارة  امل�ساريع من  القائمني على مثل هذه  اإن  بل 

د الأو�ساع على حقيقتها،  والتعريف ببجدوى هذا التغيري ومردوده. امليدان وتفقُّ

اإّن املتتبع للفعل الرتبوي والتعليمي خالل الفرتة 2000-2017 يلم�س بو�سوح اأن هناك تقدمًا 

ب�سكٍل عام ح�سل على مدى فرتة تزيد على ال�سنوات الع�سر،  قبل اأن يبداأ النظام بالرتاجع 

على م�ستوى التح�سيل الدرا�سي من جهة،  واجلانب ال�سلوكي )نحو ال�سلبية( من جهة اأخرى. 

ويعزى هذا الرتاجع ملا �سهدته وت�سهده ال�ساحة العربية من توتر و�سخب وانفالت ونزوح،  

اأثقل كاهل املدار�س يف الأردن بازدياد كبري يف عدد الطلبة يف املدر�سة الواحدة،  وبا�سطرار 

عدد منها اإلى اعتماد نظام الفرتتني ال�سباحية وامل�سائية،  وخا�سة يف �سمال البالد،  حيث 

يرتّكز الالجئون ال�سوريون،  ف�ساًل عن اأن كثريًا من مباين املدار�س امل�ستاأجرة فاقدة لالأهلية 

وال�سالحية وعاجزة عن توفري متطلبات البيئة املدر�سية. 

ر الأردن الدوَل العربية  هذا الرتاجع توؤكده نتائج الأردن يف الختبارات الدولية،  فبعد ت�سدُّ

جودة  لتقرير  وفقًا   2017 عام  يف  ترتيبه  تراجَع    ،2007 عام  يف  والريا�سيات  العلوم  يف 

التعليم ال�سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي )2017(،  لي�سبح ال�ساد�َس بعد الدول التالية 
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ُعمان،   بعده:  حّلت  فيما  وال�سعودية.  والبحرين،   ولبنان،   والإمارات،   قطر،   )بالتتابع(: 

والكويت،  واجلزائر،  وتون�س،  واملغرب،  وم�سر،  واليمن،  وموريتانيا. 

ال�ساأن،   هذا  يف  متقاربة  تقييمات  وقدموا  الوزارة،   اأداء  اخلرباء  من  العديد  تناول  وقد 

بنية  اإلى  املن�سود،  حتتاج  التطور  واإحداث  النوعي  التعليم  التحول نحو  اأن عملية  موؤكدين 

حتتية حا�سنة ومناخ موؤ�س�سي منا�سب يعمر باحلب واملودة والدعم،  باعتبار اأن الرتكيز يف 

هذه املرحلة ينبغي اأن ين�سّب على بناء �سخ�سية الطالب و�سمان جراأته وعدم تردده فيما 

يطرح من اآراء ومقرتحات على طريق التفكري الإبداعي والبتكار.

وي�سري اخلرباء اإلى اأن الطالب يحتاج �سيكولوجيًا،  وتبعًا لعمره وخ�سائ�س مرحلته النمائية،  

اإلى اأجواء تفاعلية قوامها البعد به عن التوتر والقلق املرتفع من جهة،  والبعد عن الإهمال 

والالمبالة من جهة اأخرى،  كي ي�سارك بالتدريج يف عملية التفكري وطرح الآراء دومنا خوف 

من �سخرية املعلم اأو الطلبة. وهذا يحتاج اإلى وقت كاٍف وا�ستمرار املمار�سة من جهة املعلمني 

والإدارة كي يقتنع الطالب اأن هذه الأجواء العاطفية والجتماعية هي ال�سائدة يف املدر�سة. 

فمن ال�سروري متكني املعلمني اأكادمييًا وماديًا،  كما يجب عدم النظر بدونية اإلى مهنة التعليم،  

النظر  التخ�س�سات املختلفة وتخريجها،  ولهذا ل بد من  اإعداد  التي تعمل على  املهنة  فهي 

اإليها باحرتام واإجالل لت�سبح مهنة جاذبة.

وقد �سادت هذه الأجواء فعاًل خالل الفرتة 2003-2011،  مع التفاوت يف الدرجة وامل�ستوى 

بني مدر�سة واأخرى،  وبني منطقة تعليمية واأخرى،  وبني مدار�س الإناث ومدار�س الذكور. 

وحتديدًا  التعليم  هيبة  ا�ستعادة  �سغط  حتت  تتال�سى  الأجواء  هذه  بداأت  ما  �سرعان  ولكن 

هيبة امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة )التوجيهي(،  حيث ُح�سدت لتنفيذ المتحان 

اإ�سافة  الطالب،   نف�سية  ي�سيطر على  الرعب  التي جعلت  والدرك  ال�سرطة  من  قوات كبرية 

التعليمات  وحدة  للقاعات،   وروؤ�ساء  مراقبني  من  المتحان  تدير  التي  الطواقم  م  جتهُّ اإلى 

امل�سحوبة بالتهديد والوعيد يف اخلطاب الإعالمي للوزارة. 

نهج  لون  يف�سّ الذين  املدار�س  ومديري  املعلمني  فئة  �سوكة  تقوية  يف  التوّجه  هذا  اأ�سهم  وقد 

اأمور يرون  اأولياء  التعامل مع الطالب كطريق وحيد لتعلمه،  وذلك بالتعاون مع  الق�سوة يف 

يف هذا الأ�سلوب الفر�سة الوحيدة لتهذيب اأبنائهم وحت�ّسن م�ستويات تعلمهم. ومع اأن هناك 

اأ�سواتًا معار�سة لهذا النهج يف موؤ�س�سات املجتمع املدين ويف اأو�ساط بع�س امل�سوؤولني،  وكذلك 

املتنورين من الآباء،  اإل اأن هذه الأ�سوات مل تتمكن من تعديل الأمور واإعادتها اإلى ن�سابها 

ال�سحيح. لكن بوادر املب�سرة بت�سويب امل�سار بداأت بالظهور منذ بداية عام 2017. 
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ثانياً: منظومة العمليات يف التعليم املدريس وأطرافها الفاعلة

- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات 
تقوم النظرة ملوؤ�س�سة املدر�سة يف اإطار التعليم النوعي،  على اأربعة اأبعاد رئي�سة هي: البنية 

وال�سيطرة  وال�سبط  العمليات،   والت�سريعات،   واملتطلبات  والأدوار  الكفايات  التحتية،  

والتحكم. 

لت�سكيله  �سروريان  اأنهما  مع  املدر�سة  مفهوم  يف  �سيئًا  يعنيان  ل  والثاين  الأول  البعَدين  اإن 

العمليات«. وتتفاوت  »ُبعد  ي�سّمى  ما  بينهما يف  التفاعل  بداأت عملية  اإذا  اإل  له،   والتاأ�سي�س 

املدار�س يف ما بينها يف هذا البعد،  وحتديدًا م�ستوى التفاعل؛ فالتفاعل قد يكون رتيبًا مماّلً 

يقوم على طرف يعطي وطرف يتلقى يف مدار�س عادية،  وقد يرتقي ويبلغ ذروته يف املدار�س 

ف فيه جميع الو�سائط وم�سادر التعلم،  بهدف  القوية،  حيث تندمج به كل الأطراف،  وتوظَّ

اإ�سراك الطالب يف مواقف التعلم وحتقيق امل�ستوى املاأمول من الإمتاع والندماج والكت�ساب. 

اأّما البعد الرابع،  فيكمن يف وجود قيادة مدر�سية تن�سئ البيئة احلا�سنة احلافزة على اإذكاء 

هذا التفاعل مع التوجيه وال�سيطرة والتحكم و�سوًل لتحقيق النتاجات املطلوبة.

ومن جانب اآخر،  فاإن مكونات هذه املنظومة تعمل معًا بتناغم وتكامل وان�سجام،  فال ينجح 

معها الرتكيز على تطوير املحتوى الدرا�سي دون متكني املعلم من الكفايات املطلوبة لأداء دوره 

بتميز،  كما ل تنجح دون ت�سويق الطالب وجذبه للتفاعل مع املوقف التعليمي وبذله اجلهد 

البعد الرابع: ال�سيطرة والتحكم

البعد الأول: البنية التحتية
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البعد الثالث: العمليات

جمتمع املدر�سة املحليجمال املدر�سةغرفة �سفمرافقمعامل وخمترباتمباناأولياء اأمورطلبةكوادر

بيئات تعلم بيئة مادية موارد ب�سرية



تقرير حالة البالد: التعليم

697

ط له اأن يتعلمه،  مع �سمان دعم واإ�سناد الأطراف الأخرى من  برغبٍة لكت�ساب وتعّلم ما يخطَّ

اإدارة مدر�سية واأولياء اأمور. 

اأولت  التي  ال�سيا�سية  وقبل احلديث عن وزارة الرتبية والتعليم،  ل بد من الإ�سارة لالإرادة 

الرتبوي  للنظام  بارزة  اأهمية  الثاين  عبداهلل  امللك  اأولى  فقد  والإ�سناد.  الهتماَم  التعليم 

النقا�سية  الورقة  يف  جاء  فقد  امل�ستقبلي،   والتطّلع  للحداثة  با�ستمرار  ووّجهه  والتعليمي،  

ال�سابعة: »اإننا نتطلع اإلى اأردن قوي،  يقدم لأبنائه خري تعليم،  يوؤهلهم لأن يواجهوا حتديات 

احلياة،  لأن يقيموا اأعماًل ناجحة،  واأن ميار�سوا ِحَرفًا قيمة،  واأن ين�سئوا اأ�سرًا متاآلفة،  واأن 

يبنوا جمتمعًا متما�سكًا«. واأكدت الورقة اأن »بناء قدراتنا الب�سرية،  من خالل التعليم املتميز 

وجتويد خمرجاته،  بوابُتنا نحو امل�ستقبل«.

عليها  وتعمل  عملت  التي  وال�سيا�سات  الإ�سرتاتيجيات  جميع  ت�سمنت  الأ�سا�س،   هذا  وعلى 

وزارة الرتبية والتعليم منذ بداية مرحلة التحول نحو التعليم النوعي التي اأطلقها م�سروع 

)ERFKE( واخلطط الإ�سرتاتيجية املرافقة،  على غرار اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية 

يوؤدي  تعليمي  حمتوى  توافر  لزوم  على  يوؤكد  ما    ،)2025-2016( الب�سرية  املوارد  لتنمية 

نة القادرة على ا�ستيعاب مفاهيم الدميقراطية  اإلى �سوغ وت�سكيل ال�سخ�سية الأردنية املح�سَّ

واحلوار والت�سامح،  املتمتعة بعقلية نقدية تدرك الأخطار واملوجات الفكرية التي تتنافى مع 

القيم العليا لالأمة والإن�سانية،  واملوؤمنة بدورها الفاعل يف العطاء الوطني والإجناز التنموي 

والفعل احل�ساري الإن�ساين

مت ت�سمني اخلطط الإ�سرتاتيجية للوزارة )املنظومة التعليمية( من الأهداف واملبادرات،  ما 

الناقد  التفكري  التفكري وحتديدًا  ي�سمن يف حال تنفيذها،  متكني الطالب من مهارات تعليم 

املواقف  يف  وتوظيفها  ون�سرها  املعرفة  توليد  اإلى  يف�سي  مبا  العقل  واإعمال  والإبداعي،  

احلياتية،  مع متّكن الطالب من الختيار من بني خياراته املتعددة واتخاذ قرارات منا�سبة 

واقرتاح حلول ناجعة ملا يواجهه من م�سكالت درا�سية وحياتية.

املتغرية  فالأدوار  م�ستقبلي،   اجتاه  وذا  ر�سالة  �ساحَب  املعّلُم  يكون  اأن  ذلك  تنفيُذ  ويتطلب 

املتجددة للمعلم تتطلب منه اأن ميتلك روؤية اإبداعية يف قيادته للمواقف التعليمية الرتبوية،  

املدر�سة  داخل  التعليمية  املواقف  يف  والنفعال  الفعل،   اأطراف  مع  والتفاعل  والتوا�سل 

وخارجها مبهارات ات�سال وتوا�سل اإيجابيَّني،  والتعامل مع التكنولوجيا وتوظيفها بكفاءة يف 

هذه املواقف،  ومبا يجذب انتباه الطلبة ويخت�سر الوقت ويرفع من ِن�سب التعلم. وعلى املعلم 

اأي�سًا اأن يوؤمن باأن الطالب قادر على امل�ساركة الفاعلة واملبادرة واإتقان املهارات التي تقوده 

اإلى الو�سول للمعلومات وحتليلها واإعمال العقل فيها بنظرة م�ستقبلية ل تقبل املعطيات دون 

حماكمة عقلية.
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كما حّددت اخلطُط الإ�سرتاتيجية،  الأهداَف املتوقعة من كل مكّون يف املنظومة التعليمية،  

حت اأن على العملية التقوميية اأن تتما�سى من حيث املنا�سبة والتنوع مع ما يك�سف عن  فو�سّ

م�ستوى الأداء والحتفاظ بالنتاجات امل�ستهدفة كمًا ونوعًا،  �سواء اأكان هذا التقييم م�ستمرًا 

عامًا  اأو  وطنيًا  اأو  مدر�سيًا  كان  و�سواء  املرحلة،   اأو  ال�سف  م�ستوى  على  ختاميًا  اأو  تكوينيًا 

وال�ستفادة من  التقييم  نتائج هذه  يتم حتليل  اأن  الثانوية. على  الدرا�سة  نهاية مرحلة  يف 

التغذية الراجعة يف برامج عالجية اأو تطويرية.

موؤ�س�سة  يف  جميعها  التفاعالت  لنجاح  ال�سامن  اأن  وال�سيا�سات  الإ�سرتاتيجيات  اأو�سحت  كما 

بتوفري  وت�سندهم  التفاعل  اأطراف  تدعم  كفوؤة  مدر�سية  قيادة  توافر  يف  يكمن  املدر�سة،  

مناخات عمل مريحة هادئة تعمر بالود والت�سال اجليد من جهة،  ومن جهة اأخرى ميتد هذا 

الدعم والإ�سناد اإلى خارج املدر�سة بهدف ح�سد وتوفري تعاون اأولياء الأمور وتفّهمهم ودعمهم 

ملتطلبات املدر�سة،  واإ�سراكهم يف برامج املدر�سة وجمال�سها ال�سبطية والتطويرية مبا ي�سمن 

ان�سباط الطلبة وانخراطهم امل�سوؤول املثمر.

- م�ستوى الإجناز 
له  ط  ُخطِّ ما  بني  وا�سحًا  فارقًا  هناك  اأن  التقوميية،   والدرا�سات  املراجعة  تقارير  ك�سفت 

وم�ستويات الإجناز احلقيقي على اأر�س امليدان املدر�سي. كما عرّب املجتمع من خالل الدرا�سات 

�سديٍد  ٍر  تذمُّ عن  الجتماعي،  التوا�سل  ومواقع  ال�سحفية  واملقالت  واملوؤمترات  والندوات 

طاَل املناهج والكتَب املدر�سية،  واملعلَم، وم�ستوى تعلم الطالب، والتقييم، والتقومي، والإدارة 

ومرافقها  املدر�سية  الأبنيَة  طال  كما  املحلي،   جمتمعها  مع  املدر�سة  وعالقات  املدر�سية،  

وجتهيزاتها وما يت�سل بها من اكتظاظ ال�سفوف والأبنية امل�ستاأَجرة ونظام الفرتتني.

وُوجهت انتقادات للكتب املدر�سية،  لكونها تقليدية، وحتت�سد مبعلومات يتم عر�سها بطرائق 

يف  وتفريغها  بحفظها  مطاَلبون  الطلبة  ولأن  التاأمل،   اأو  للتفكري  تدعو  ل  رتيبة  �سردية 

ر.  اختبارات ت�سّكل لهم عوامل اإحجام وتوتُّ

ويوؤكد خرباء اأن املناهج يف الأردن ل تتوافق ومتطلبات ع�سر املعرفة،  اإذ اإّن على املناهج اأن 

تتالءم مع حاجات الطلبة لإنتاج املعرفة وتوليدها ون�سرها،  باعتبار اأن املعرفة لي�ست غاية 

فقط،  بل و�سيلة اأي�سًا لتمكينهم من املهارات التي تف�سي بهم لتوليد املعرفة. 

املدر�سية  الكتب  الب�سرية حول تقومي  املوارد  لتنمية  الوطني  املركز  اأعدها  وك�سفت درا�سة 

الأولى  مرحلته  نهاية  يف   )ERFKE( م�سروع  �سمن  لها،   املدار�س  تطبيق  ومدى  اجلديدة 

وكان  املبا�سر،   ال�سرد  على  اعتمَد  والف�سول  الوحدات  ملو�سوعات  التقدمي  اأن    ،)2009(
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عات  دت من خالله توقُّ الأ�سلوب امل�ستخَدم يف التقدمي على درجة متو�سطة من الفعالية،  وُحدِّ

تعلمية وا�سحة نوعًا ما. واأن املعرفة يف حمتوى الكتب طغت ب�سكل كبري على ح�ساب املهارات 

املحتوى  عر�س  مت  كذلك  املعرفة.  ح�ساب  على  واملفاهيم  احلقائق  طغت  كما  والجتاهات،  

با�ستخدام ال�سرد مع التو�سيح باأمثلة،  اأو طرح الأ�سئلة والإجابة عنها. اإ�سافة اإلى اأن اأدوات 

عند  والإبداعي  الناقد  التفكري  عنا�سر  على  تركيزها  من  اأكرث  املعرفة  على  رّكزت  التقييم 

الطلبة.

ويف الدرا�سة نف�سها،  اأظهرت النتائج اأن درجة التوافق بني اإ�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي 

عن  كثريًا  يختلف  ل  الإلكرتوين  املحتوى  اأن  َتبني  كما  متو�سطة.  التعلمية  النتاجات  وبني 

الكتب املدر�سية،  واأنه جاء على منطها يف معظم اأركانه اإلى حد اأن املحتوى الإلكرتوين ظهَر 

الأ�ساليب  ا�ستخدام  اإلى  مالوا  املعلمني  اأن  عن  ف�ساًل  احلا�سوب.  �سا�سة  على  ُيقراأ  كتاب  كاأنه 

التقليدية يف عر�س املو�سوعات على ح�ساب الأ�ساليب والطرق التفاعلية،  واهتموا باحلقائق 

واملفاهيم على ح�ساب املهارات التفكريية والجتاهات الإ�سرتاتيجية.

تناولت  مدين(  جمتمع  )موؤ�س�سة  الرتبوية«  النه�سة  »جمتمع  بها  قام  حتليلية  درا�سة  ويف 

املواطنَة وحقوق الإن�سان وتعليم التفكري واجلمال والفن ونبذ التع�سب والتطرف يف الكتب 

للمفاهيم  الكامل  الغياَب  النتائج  ُتبنّي    ،2018/2017 الدرا�سي  للعام  ُطبقت  التي  املدر�سية 

اأ�سا�سية  مفاهيم  تكرارات  عدد  انخفا�س  مالحظة  مع  وال�سفوف-  املواد  -عابرة  الأ�سا�سية 

الع�سوائية يف طرح مفاهيم يف �سفٍّ ما يف مادٍة  املواطنة واحلقوق وغريها. كما ظهرت  مثل 

ما،  دون اأّي متهيد لها يف �سفوف �سابقة لها اأو متابعة لها يف �سفوف لحقة. وتبنّي اأي�سًا اأن يف 

هذه الكتب انحيازًا كاماًل لجتاهات تقليدية حتت عباءة الرتاث،  واأّن بها ح�سوًا تفا�سيليًا 

دة يف املنهاج وحمتويات كثري من  دون اإ�سافات معرفية. ف�ساًل عن التباين بني النتاجات املحدَّ

الكتب املدر�سية. 

والكتب  املناهج  من  املطلوب  »املنَتج«  ل�سورة  وا�سح  غياب  اإلى  اأي�سًا  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت 

ت على ح�ساب التفكري  اأُثقل الطالب باملعلومات واحلقائق ذات الطابع املوؤقَّ املدر�سية،  حيث 

النقدي وال�سّك اأو الده�سة اأو التاأمل. وك�سفت اأّن الطالب ُيَعّد للمحاججة والدفاع عن املوقف 

والتم�سك به ول ُيَعّد ليكون منتجًا للمعرفة مرنًا،  واأنه يتوّجه لالمتحانات ولي�س للتعلم،  واأّنه 

يتعلم اأّن من حّقه ن�سر الف�سيلة والنور يف العامل ولي�س التعلم من العامل. 

اإلى تاأ�سي�س املركز الوطني لتطوير املناهج )2017( باعتبار اأن جهود  هذا ما دفع احلكومة 

الوزارة مل توؤدِّ اإلى اإنتاج مناهج وكتب ترقى ملتطلبات التعليم النوعي املطلوب. ومع اأن هذا 

املركز يوؤَمل منه الكثري يف �سبيل حتقيق نقله نوعية يف املناهج والتقومي وتدريب املعلمني،  اإل 

اأن نظام املركز ربَطه بديوان اخلدمة املدنية،  ما يحّد من ا�ستقالليته وفعاليته ويحول دون 
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ا�ستقطاب اخلرباء والرتبويني والخت�سا�سيني والأدباء والفنانني.

وكانت نتائج الدرا�سة الوطنية التقوميية ملهارات اقت�ساد املعرفة التي اأعدها املركز الوطني 

اأ�سا�سًا قاعديًا مل�سروع )ERFKE( يف مرحلته  �سّكلت  الب�سرية )2006( قد  املوارد  لتنمية 

الأولى. وعند اإعادة الدرا�سة عام 2008،  اأظهرت النتائُج تقدمًا وا�سحًا يف اأداء الطلبة عّما 

كان عليه يف عام 2006،  يف حني اأن نتائج الدرا�سة يف عام 2011،  عادت لتك�سف عن تراجع 

وا�سح يف اأداء الطلبة من جديد. 

واأّيد هذه النتائَج،  ما ك�سفت عنه الدرا�سة الدولية للريا�سيات والعلوم )TIMSS( من فرٍق 

يف النتائج بني عاَمي 2007 و2011،  ما مقداره 33 نقطة يف العلوم و21 نقطة يف الريا�سيات. 

م�ساركة  تدين  الطالب:  ا�ستبانة  حتليل  خالل  ومن  الرتاجع،   على  دّلت  التي  العوامل  ومن 

النجاح،  وتدين فهمه على �سرح  ال�سّفية،  وتدين ثقته بقدرته على  الن�ساطات  الطالب يف 

املعلمني،  وزيادة الوقت املخ�س�س لّلعب وم�ساهدة التلفاز،  واكتظاظ ال�سفوف. ومن العوامل 

املدر�سي،   الن�سباط  و�سعف  الطلبة،   دافعية  انخفا�س  املعلم:  ا�ستبانة  من  ت  ا�سُتقَّ التي 

واكتظاظ ال�سفوف،  و�سعف تعاون اأولياء الأمور،  وانت�سار ظاهرة الدرو�س اخل�سو�سية. ومن 

ت من ا�ستبانة املدير: اكتظاظ ال�سفوف،  واإ�سغال املعلمني باأعمال اأخرى،   العوامل التي ا�سُتقَّ

و�سعف دافعية املعلمني للعمل،  والنق�س يف م�سادر التعلم. 

ويف معر�س احلديث عن مديري املدار�س،  فاإن غالبيتهم ميار�س الإدارة البريوقراطية التي 

تبتعد عن جوهر القيادة التي من املفرَت�س اأن تكون متطلَّبًا لرتجمة التعليم النوعي يف ميدان 

املدر�سة. وهذا من اأبرز اأ�سباب التعرث والرتاجع عن حتقيق الأهداف. وهو ما ي�ستدعي نقل 

جتربة الدول املتقدمة يف العمل املبا�سر على برنامج املدر�سة القائمة على القيادة.

· ثالثاً: بيئات التعلم )املادية،  والتكنولوجية،  والرتبوية،  والنفسية،  

واالجتامعية(

- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات 
والتعلم  التعليم  لعمليات  حا�سنة  توليفة  هو  بل  مرّكب،   مفهوم  التعلم«  »بيئات  مفهوم  اإّن 

متزج بني �سالمة وكفاية البيئة املادية،  وتوظيف التكنولوجيا املتاحة،  واإ�ساعة الأجواء 

التوا�سلية الودية التي تدعم تفاعل الطلبة وتريحهم نف�سيًا واجتماعيًا ليعملوا معًا ويعرّبوا 

البيئات  وتتفاوت  للتعلُّم.  املمتع  والغمر  النخراط  يحقق  مبا  باأفكارهم  وينطلقوا  باآرائهم 

احلا�سنة بني مدر�سة واأخرى من حيث درجة املنا�سبة وم�ستوى احل�سانة والدعم واحلافزية 
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لنجاح العمليات ودرجة هذا النجاح،  بل وتتفاوت اأي�سًا يف املدر�سة الواحدة بني �سّف واآخر 

وبني معلم واآخر وبني موقف تعليمي واآخر للمعلم اأو يف ال�سف نف�سه.

اخلطة  ت�سمنتها  التي  والربامج  واملبادرات  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  اإليه  ذهبت  ما  وهذا 

ت�سمل  اآمنة  تعليمية  بيئة  املوؤ�س�سي:  الهدف  يف  ورد  حيث    ،)2013-2009( الإ�سرتاتيجية 

والرتبوية  والجتماعية  النفعالية  الطلبة  احتياجات  مع  تتنا�سب  التي  املتطلبات 

تعليمية  بيئة  توفري  على  توؤكد  �سيا�سة  بو�سع  الإ�سناَد  تطّلب  الهدف  وهذا  والأكادميية. 

منا�سبة واآمنة ذات جودة عالية ت�سمن �سهولة و�سول الطلبة اإليها بعدالة. 

وتناولت اخلطة بيئَة التعّلم املادية،  بالرتكيز على موؤ�سرات الأداء ذات ال�سلة بخف�س ن�سب 

ن�سب  خف�س  اإلى  اإ�سافة  ال�سيانة،   اإلى  حتتاج  والتي  الفرتتني،   وذات  امل�ستاأجرة،   الأبنية 

الطلبة يف الأبنية امل�ستاأجرة مقابل رفع ن�سب الطلبة يف الأبنية اململوكة للوزارة.

ومع اأن هذه اخلطة،  واخلطط ال�سنوية التي تلتها،  والربنامج التنفيذي التنموي،  وخطة 

املتمثل  نف�سه  التحدي  كررت   )2022-2018( الإ�سرتاتيجية  واخلطة  الرتبوي،   الإ�سالح 

ال�سامنة  التحتية  البنية  هي  احلا�سنة  املركبة  التعلم  بيئة  تعّد  والتي  التعليم،   بنوعية 

لتحقيق النجاح،  اإل اأن الوزارة مل تفلح بتجاوز هذا التحدي اأو املحافظة على الن�سب نف�سها. 

ويعزز  ذلك،   على  يوؤكد  ما    ،2020-2016 لالأعوام  التنموي  التنفيذي  الربنامج  ك�سف  فقد 

بيئة  »توفري  املرحلية:  اأهدافه  اأحد  يف  جاء  فقد  املحِبطة.  العالية  الن�سب  هذه  حقيقَة 

مدر�سية مالئمة ومناخ درا�سي يتفق مع احتياجات املجتمع،  على اأن تعمل الوزارة على حتقيق 

يف  دت  ُحدِّ اأن  �سبق  واأولويات  معايري  و�سمن  التحتية  البنية  تطوير  مبادرة  خالل  من  ذلك 

م�سروع )ERFKE( يف مرحلته الثانية«. 

 )2025-2016( الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  حددت  وقد 

التعليم  املرجوة يف مرحلتي  النتائج  الرئي�سية،  وحتقيق  التحديات  ملعاجلة  اأهداف  خم�سة 

الأ�سا�سي والثانوي،  وكان من بينها الهدف الأول املت�سل ببيئة التعلم حيث جاء به: �سمان 

توفري املدار�س للبيئة التعليمية املحفزة،  وحتديث البنية التحتية وتخ�سي�س املوارد ب�سكل 

اإ�سرتاتيجي مبا يتوافق مع احتياجات الطلبة وخ�سائ�سهم النمائية. 

- م�ستوى الإجناز
يف عام 2008،  بلغت ن�سبة الطلبة الذين يدر�سون يف اأبنية مدر�سية م�ستاأجرة 24.4%،  ويف 

الأبنية ذات الفرتتني 8.2%. وهذا يعني اأن حوايل ثلث طلبة اململكة يف املدار�س احلكومية 

يتعلمون يف بيئات غري منا�سبة،  ف�ساًل عن اأن هوؤلء الطلبة يعي�سون على الأغلب يف الأحياء 
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الفقرية املكتظة يف املدن واملناطق الريفية ومناطق الأطراف.

وك�سفت اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2016-2025( يف معر�س 

من   %20 اأن    ،)2016/2015( اخلطة  اأ�سا�س  �سنة  يف  اململكة  يف  التعليمي  للواقع  تناولها 

املدار�س ت�سم اأقل من 100 طالب،  واأ�سارت اإلى اأن هذه املدار�س منخف�سة الأداء وتفتقر اإلى 

الكفاءة مقارنة مع املدار�س ذات احلجم املتو�سط. وملّا كانت هذه الن�سبة مرتفعة،  فاإن هناك 

حاجة ما�ّسة لإجراء فوري ياأخذ بالعتبار التجميع يف مدار�س جيدة وذات بيئات تعّلم ثرية 

وحافزة واآمنة تقنع الطلبة وتخفف من توتر اأولياء اأمورهم،  وخا�سة م�سكلة النقل الآمن 

املريح مع جتنب التجميع ملدار�س ال�سفوف الأ�سا�سية الأولى. 

ومع اأن وزارة الرتبية والتعليم عملت يف عام 2017 على دمج 26 مدر�سة يقّل عدد طلبة كّل 

يف  الطلبة  عدد  يقل  مدر�سة   14 ودمج    ،)2016/2015( الدرا�سي  للعام  طالبًا   20 عن  منها 

كّل منها عن 30 طالبًا،  اإل اأن هذا التحدي يحتاج اإلى جهد كبري وعدم الر�سوخ لل�سغوطات 

الجتماعية يف �سبيل حتقيق امل�سلحة العامة. 

اأو  الإعاقات  ذوي  الطلبة  لدمج  الوزارة  اختارتها  )التي  الدمج  مدار�س  لبيئات  بالن�سبة  اأما 

الحتياجات اخلا�سة،  حتى مع ف�سلهم يف �سفوف خا�سة بهم(،  فهي بح�سب الإ�سرتاتيجية 

الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية،  بيئات غري داجمة وغري مهياأة ل�ستقبالهم،  كما اإن املعلمني 

والإدارات املدر�سية والطلبة غري قادرين على التعامل املنا�سب مع هوؤلء الطلبة،  مع اأن الوزارة 

التزمت بذلك يف اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة التي وّقعت عليها يف عام 2007.

واأ�سارت الإ�سرتاتيجية اإلى وجود عقبات مدر�سية عدة،  منها عدم اإدراك املعلمني حلاجاتهم،  

اأ�ساليب التفاعل الناجح معهم،  وعدم تهيئة البنية التحتية املدر�سية  وعدم تدريبهم على 

لدجمهم،  اإ�سافة اإلى ت�ستت و�سعف التن�سيق بني اجلهات امل�سوؤولة عن تقدمي اخلدمة لهم. 

تعليمية  بيئة  تكون  اأن  فُي�سرتط  النوعي،   للتعليم  الأن�سب  التعليمية  بالبيئة  يتعلق  ومبا 

حا�سنة منا�سبة لتقوية عمليات التفاعل بني املعلم والطلبة من جهة،  وتوظيف كل ما من 

�ساأنه الرتفاع بذروة هذا التفاعل ورفع م�ساركة الطلبة وحتويل التعلم اإلى تعلم ممتع منتج. 

ولن يكون ذلك اإل بتوظيف تقنيات التعليم وو�سائطه توظيفًا ي�سد انتباه الطلبة وميتعهم،  

خالل  من  الطلبة  ملدارك  املجردة  واملفاهيم  النظريات  فهم  ويقرب  التعلم،   وقت  ويخت�سر 

الأجواء  باإ�ساعة  الطلبة  تعلم  وتعزيز  وغريها،   الفيديو  واأفالم  والأ�سكال  التو�سيحات 

التوا�سلية املريحة الداعمة لطرح الأفكار واإنتاجها والبناء عليها من املعلمني مي�ّسري التعلم. 

ال�سبكة  على  التو�سيل  مع  حديثة  تقنية  باأجهزة  املدار�س  خدمة  م�ساريع  فاإن  وللحق،  

العنكبوتية مل توؤِت الثماَر املاأمولة منها،  بالنظر اإلى �سعف ال�سبكة وِقَدم الأجهزة. اإل اأن 
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هناك حتوًل لفتًا �سهده عام 2017،  هو تنفيذ �سبكة حا�سوبية تربط جميع املدار�س واملواقع 

حكومية،   مدار�س  ت�سمل  مدر�سة   2764 ربط  مت  فقد  الوزارة،   مبركز  اململكة  يف  الإدارية 

هذا  نتائج  لكن  والتعليم.  للرتبية  ومديريات  الع�سكرية،   الثقافة  ملديرية  تابعة  ومدار�س 

التحول غري معلومة حتى وقت اإعداد هذه املراجعة.

وهنا ل بد من الإ�سارة اإلى ما رّكزت عليه وك�سفته الدرا�سات التقوميية واأدرجته الوزارة يف 

الربنامج التنموي التنفيذي )2016-2020( كتحدٍّ عند احلديث عن واقع التعليم يف الأردن،  

اإلى  مييلون  املعلمني  واأن  واإمتاعهم،   الطلبة  وجذب  للتحفيز  تفتقر  التعلم  بيئات  اأن  وهو 

ا�ستخدام الأ�ساليب التقليدية يف عر�س مو�سوعات الدرو�س،  مبتعدين عن الأ�ساليب والطرق 

التفكريية  املهارات  ح�ساب  على  والقواعد  واملفاهيم  باحلقائق  يهتمون  واأنهم  التفاعلية،  

والجتاهات الإ�سرتاتيجية،  واأنهم يوظفون امل�سادر والأدوات التعليمية التقليدية،  واأنهم 

تت�سم  التعلم  بيئات  جعل  ما  وهذا  والت�سال.  املعلومات  تكنولوجيا  باأدوات  ي�ستعينون  قّلما 

وقت  من   %15-12 ن�سبته  ما  اأن  حيث  التوا�سل،   قنوات  وتقطع  واجلفاف  والقلق  بالتوتر 

احل�سة املدر�سية يذهب للتوجيهات والتنبيهات وحفظ النظام. 

الذي  الطلبة  اأداء  عن  امل�سوؤولة  هي  التفاعل،   هذا  حتت�سن  التي  ال�سحية  غري  الأجواء  اإّن 

ك�سفت عنه الدرا�سة الوطنية التقوميية ملهارات اقت�ساد املعرفة التي اأعّدها املركز الوطني 

لتنمية املوارد الب�سرية عام 2014،  حيث غّطت الدرا�سة مواد العلوم والريا�سيات والقرائية 

لل�سفوف اخلام�س والتا�سع واحلادي ع�سر يف املدن والأرياف ذكورًا واإناثًا،  وتبني اأن حوايل 

10% فقط من الطلبة و�سلوا اإلى م�ستوى الأداء العايل واملتقدم،  يف حني كان اأداء 43% منهم 

متو�سطًا،  و47% متدنيًا.

· رابعاً: األبنية املدرسية 

- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
متتد  والتي  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعدتها  التي  والإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  مراجعة  اإّن 

لت�سمل الفرتة 2003-2025،  ابتداء من خطة )ERFKE( مبرحلتيها،  واخلطط والربامج 

الإ�سرتاتيجية املت�سّمنة لها،  وما تالها يف اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة اخلا�سة بالأبنية 

املدر�سية )2017-2025(،  ُتبنّي اأن حمور الأبنية املدر�سية هو حمور اأ�سا�س يف ت�سكيل البنية 

التحتية املدر�سية املنا�سبة. ومع اأن جهودًا كبرية ُبذلت لتوفري اأبنية مدر�سية مملوكة للوزارة 

لتلبية الحتياجات،  اإل اأن احلاجة كانت ما�ّسة ل�ستئجار مزيد من الأبنية واعتماد نظام 

ال�سوري  النزوح  ال�سكاين ومناطق  الفرتتني يف دوام الطلبة،  وخا�سة يف مناطق الكتظاظ 

وخا�سة يف �سمال اململكة. 
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حت الوزارة يف جدول املراجعة الذي يعّرف باأبرز نتائج الأهداف املوؤ�س�سية يف الفرتة  فقد و�سّ

املمتدة من 2008 ك�سنٍة اأ�سا�س وحتى عام 2017،  النتاجات املتحققة واملوؤ�سرات الداّلة على 

اإلى  قلياًل  وانخق�ست    ،2015 عام  يف   %23.74 امل�ستاأجرة  الأبنية  ن�سبة  بلغت  فقد  الهدف. 

امل�ستاأجرة  الأبنية  باملدار�س ذات  التحقوا  الذين  الطلبة  ن�سبة  وبلغت   .2016 23% يف عام 

11.5% يف عام 2014،  وانخف�ست هذه الن�سبة لت�سل اإلى 10.5% يف عام 2017. 

اأّما ن�سبة الطلبة الذين يْدر�سون يف مدار�س تعتمد نظام الفرتتني،  فقد بلغت 10.30% يف عام 

2014،  وارتفعت يف عام 2017 لتبلغ 27%،  وقد �سّكل هذا حتديًا كبريًا للوزارة،  الأمر الذي 

ا�سطرها للتخطيط لع�سر �سنوات )اخلطة الإ�سرتاتيجية 2017-2025(،  لبناء 600 مدر�سة 

بواقع 60 مدر�سة �سنويًا. وك�سنٍة كا�سفة مل�ستوى الإجناز يف عام 2017،  وهي ال�سنة الأولى 

الذي دفع  42 مدر�سة فقط،  الأمر  ُبنيت هو  التي  املدار�س  اأن عدد  َتبني  الع�سرية،   للخطة 

الوزارة للتفكري خارج ال�سندوق والبحث عن بدائل حلول مبدعة.

- م�ستوى الإجناز
الأبنية  يف  املتمثل  التحدي  اأن  َتبني  املو�سوعة،   للخطط  الأداء  وقيا�س  التحليل  نتيجة 

املدر�سية،  ا�ستمر ماثاًل للعيان،  وخا�سة اأن عدد الأبنية املنَجزة حتى عام 2017 مل ي�ستطع 

مواجهة النمو ال�سكاين،  كما مل ي�ستطع خف�س عدد الأبنية امل�ستاأجرة اأو املدار�س التي تعمل 

املجاورة،   الدول  من  الأردن  على  الهجرات  توايل  يف  ذلك  اأ�سباب  وتكمن  الفرتتني.  بنظام 

للمدار�س  اخلا�سة  املدار�س  من  الطلبة  من  كبرية  اأعداد  وانتقال  ال�سوري،   اللجوء  واآخرها 

املدر�سية،   لالأبنية  التي ت�سلح  الأرا�سي  ندرة  اإلى  بالإ�سافة  اقت�سادية،   احلكومية لأ�سباب 

وحتديدًا يف ق�سبات املدن ومناطق الكتظاظ ال�سكاين.

وتيذل الوزارة جهودًا حثيثة لل�سيطرة على هذا التحدي الكبري،  وهذا ما ظهر يف الإجراءات 

املّتخذة يف خطتها الع�سرية املعمول بها،  وخا�سة بعد نتائج عام 2017 التي ك�سفت اأن عدد 

املدار�س التي مت بناوؤها هو 42 فقط من اأ�سل 60 مدر�سة حددتها اخلطة �سنويًا. الأمر الذي 

دفع الوزارة لو�سع عدد من احللول التي ل تلبي احلاجات القائمة فح�سب،  بل توؤ�س�س لثقافة 

جمتمعية جديدة،  ومنها:

مبادرة الوقف التعليمي بالتعاون مع وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية. حيث   -

بداأ املتربعون ببناء املدار�س بالتن�سيق مع وزارة الأوقاف،  وكانت البداية يف مدر�سة يف 

مدينة املفرق،  ومدر�سة يف ناعور،  و12 غرفة �سفية متت اإ�سافتها اإلى املدار�س،  وجميُعها 

قيد الإن�ساء حتى وقت اإعداد هذه املراجعة. 
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الأرا�سي،   ندرة  م�سكلة  لتجاوز  والبلديات،   الكربى  عمان  اأمانة  مع  والتعاون  ال�سراكة   -

وكانت ثمار ذلك تقدمي الأمانة عددًا من قطع الأرا�سي التي ت�سلح لإقامة مباٍن مدر�سية 

عليها يف مواقع مهمة ويف مناطق بحاجة ما�ّسة للمدار�س.

مبادرات ملكية،  حيث حر�س الديوان امللكي على دعم خطط وزارة الرتبية والتعليم يف   -

تلبية حاجات ال�سكان يف بناء مدار�س كاملة وذات نوعية عالية.

الإ�سافات على املدار�س القائمة التي تتوافر �ساحات كافية حولها.   -

وهناك حلول جلاأت لها الوزارة اأي�سًا لتجاوز هذا التحدي،  مثل:

ال�ستثمار  بق�سد  للوزارة  اأر�س  على  مدار�س  بناء  خالل  من  اخلا�س  القطاع  مع  ال�سراكة   -

اخلا�س ملدة ترتاوح بني 15 و20 �سنة،  توؤول املدار�س بعدها للوزارة. وبلغ عدد املدار�س 

�سمن هذا امل�سروع 15 مدر�سة حتى وقت اإعداد هذه املراجعة.

التاأجري التمويلي،  وبلغ عدد املدار�س التي اأُقّر بناوؤها وفقًا لهذه ال�سيغة 48 مدر�سة.  -

التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/ الأردن،  لبناء 25 مدر�سة.  -

التعاون مع الحتاد الأوروبي )�سندوق مدد( لبناء 10 مدار�س.  -

التعاون مع بنك الإمناء الأوروبي )KFW( لبناء 6 مدار�س.  -

التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدويل/ الأردن،  لبناء 3 مدار�س.  -

التعاون مع �سركة البوتا�س العربية لبناء 3 مدار�س.  -

وتعّد ال�سيانة الإن�سائية من التحديات امللَحقة بالتحدي املرتبط بالأبنية املدر�سية،  حيث 

ل تكفي املخ�س�سات املر�سودة من املوازنة ملواجهة هذا التحدي والبالغة خم�سة ماليني دينار 

اأردين لهذا بذلت الوزارة جهودًا لتجاوز هذا التحدي،  من خالل:

املدار�س. ل�سيانة  مدر�ستي  مبادرة  	•

املدار�س. من  عدد  ل�سيانة   )GIZ( للتنمية  الأملانية  الوكالة  مع  التعاون  	•

املدار�س. من  عدد  ل�سيانة  الأردن،   والتعاون/  للتنمية  ال�سوي�سرية  الوكالة  مع  التعاون  	•

اليوني�سف. منظمة  من  دينار  مليوين  مبلغ  على  احل�سول  	•

6 ماليني دينار من املنحة امل�سرتكة اخلا�سة بالأزمة ال�سورية. على  احل�سول  	•

اململكة. يف  مدار�س  تاأهيل  اإعادة  واملت�سمن   )LEEP( م�سروع  	•

مدار�س ملدة ثالث �سنوات )2019-2017(. ل�سيانة  اأمريكية  م�ساعدات  	•
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2019. اإل اأن امل�سكلة  وبح�سب التوقعات التحليلية،  فاإن هذا التحدي ميكن جتاوزه يف عام 

�ستعود للظهور اإن مل تتوا�سل جهود �سبيهة باجلهود املبذولة حاليًا. كما اإن م�سكلَتي الأبنية 

امل�ستاأجرة والعمل بنظام الفرتتني ما زالت دون حل. اإ�سافة اإلى بروز م�سكلة قد تكون عقبة 

اأمام الوزارة يف جمال الأبنية م�ستقباًل،  تتمثل بنظام تنظيم الأبنية اجلديد الذي ي�سرتط 

ندرة  �سوء  يف  امل�سكلة  هذه  حدة  وتزداد  املدر�سي،   للبناء  اأدنى  كحد  دومنات  اأربع  توافر 

َغر امل�ساحات التي ميكن البناء عليها يف الق�سبات ومناطق الكتظاظ ال�سكاين. الأرا�سي و�سِ

· خامساً: مرحلة التعلبم قبل املدريس )الطفولة املبكرة(

- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
تعود بدايات الهتمام بريا�س الأطفال يف الأردن اإلى عام 1960،  �سمن جهود للقطاع اخلا�س 

هذا  يف  احلكومية  اخلطوات  اأما  الدينية.  واملدار�س  التطوعية  املدنية  املنظمات  وحتديدًا 

يف  وتبنيه  املبكرة  الطفولة  لتنمية  الت�سريعي  الإطار  بو�سع    ،1987 عام  بداأت  فقد  املجال 

املرحلة الأولى من مراحل برنامج تطوير التعليم. وبعد عقد املوؤمتر الأول للتطوير الرتبوي 

اإلزامية �سمن  ر�سمية غري  ريا�س الأطفال احلكومية مرحلًة  1987 مت اعتماد مرحلة  عام 

املراحل الدرا�سية للفرتة العمرية 4-6 �سنوات. 

وقد اأعدت وزارة الرتبية والتعليم جيدًا لهذه املرحلة بالتعاون والتن�سيق مع اجلامعات لأخذ 

هذا التخ�س�س يف خططها،  وعملت من جانب اآخر على تدريب املعلماِت الراغبات يف التدري�س 

يف هذه املرحلة على اأف�سل ال�سبل للتعامل مع الأطفال. واأن�ساأت الوزارة 15 رو�سة اأطفال يف 

عام 1999،  وبداأ العدد بالزدياد حتى و�سل اإلى 983 رو�سة يف عام 2012/2011،  يقوم على 

التدري�س فيها 950 معلمة مدربة )وهذا يعني اأن هناك معلمات غري مدربات يف هذه الريا�س 

حتى تاريخه(.

الثانية من م�سروع )ERFKE(،  وقد  املرحلة  املدر�سي يف  بالتعليم قبل  وتعاظَم الهتمام 

انبثق املكون الفرعي املدَرج يف امل�سروع حتت ا�سم »تنمية الطفولة املبكرة« عن خطة العمل 

التي ا�ستندت يف اإعدادها اإلى اإ�سرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة )2004-2013( ال�سادرة 

رفع  هي:  للتدخل  جمالت  اأربعة  املكون  هذا  ويت�سمن  الأ�سرة.  ل�سوؤون  الوطني  املجل�س  عن 

يف  الأطفال  ريا�س  وتو�سعة  الأطفال،   ريا�س  ملعلمات  املهنية  والتنمية  املوؤ�س�سية،   الكفاءة 

املناطق الفقرية،  وتعزيز الوعي العام حول اأهمية ريا�س الأطفال. 

تراعي  بحيث  لالأطفال،   متوازنة  تعّلمية  بيئة  توفري  اإلى  الإ�سرتاتيجية  هذه  هدف  وي�سري 

العادات  من  ومتكينهم  ال�سغار،   للطلبة  والنفعالية  واللغوية  واملعرفية  اجل�سمية  اجلوانب 



تقرير حالة البالد: التعليم

707

واحلياة  التعلم  وتقدير  الإيجابية  والجتاهات  الجتماعية  العالقات  وتطوير  ال�سحية،  

املدر�سية. 

ُي�ستخدم دليل املعلمة  2007 مت تطوير املنهاج امل�ستخَدم للمرة الثانية،  حيث كان  ويف عام 

�سنع  قدرات  وحت�سني  الثقايف،   املوروث  حول  الوعي  تعزيز  بهدف  وذلك  الأطفال،   لريا�س 

الإبداع  جمالت  يف  الطلبة  مهارات  وتطوير  ال�سخ�سية،   التوا�سل  مهارات  وتعزيز  القرار،  

عمل  اأوراق  من  باملنهاج  مرفقات  اإعداد  عن  ف�ساًل  الفاعلة،   وامل�ساركة  الراأي  عن  والتعبري 

ون�ساطات مت تدريب املعلمات على تنفيذها مبا يحقق اأهداف املنهاج.

وال�سخ�سي  املعريف  التاأ�سي�س  يف  املرحلة  هذه  ودور  املرحلة،   هذه  يف  املعلمة  لأهمية  ونظرًا 

اأثناء  يف  التدريبية  الربامج  من  �سل�سلة  بتنفيذ  الوزارة  قامت  ناجحة،   م�ستقبلية  حلياة 

اخلدمة �سمن م�سروع )ERFKE( مبرحلتيه الأولى والثانية،  والتي تت�سمن برامج منها: 

املنهاج الوطني التفاعلي )54 �ساعة تدريبية( بهدف تعزيز قدرات معلمات وم�سرفات ريا�س 

ربط  بهدف  تدريبية(  �ساعة   160( ال�سغار  مع  العمل  وبرنامج  املنهاج،   تطبيق  يف  الأطفال 

م�ستوى الأداء مع رتب املعلمات،  وبرنامج )Kidsmart( )40 �ساعة تدريبية( بهدف توفري 

فر�س متكافئة جلميع الأطفال لكت�ساب املهارات التكنولوجية ب�سرف النظر عن خلفياتهم 

الثقافية والجتماعية،  وبرنامج »حكايات �سم�سم« القائم على الو�سائط املتعددة يف تعزيز 

التوعية  وبرنامج  واللعب،   الن�ساطات  خالل  من  الكت�ساف  على  وقدراتهم  الأطفال  معارف 

الوالدية بهدف اإ�سراك اأولياء الأمور يف دعم تعّلم اأبنائهم.

ومن واقع اخلطط الإ�سرتاتيجية وتقارير الإجنازات ال�سادرة عن وزارة الرتبية والتعليم،  

يتبني اأن معدل القيد الإجمايل يف مرحلة ريا�س الأطفال بلغ 36.1 % يف عام 2014،  ووفقًا 

 2018-2015 ع اأن تكون الن�سب لالأعوام  للربنامج التنفيذي التنموي )2016-2020(،  يتوقَّ

ريا�س  يف  الإجمالية  اللتحاق  ن�سبة  اأما   .%42   ،%41   ،%39.5   ،%39 التوايل(:  )على 

ع اأن تكون لالأعوام 2018-2015  الأطفال )KG2(،  فقد بلغت 58.6% يف عام 2014. ويتوقَّ

)على التوايل(: 62%،  64%،  66%،  68%. وتعمل الوزارة على رفع هذه الن�سبة اإلى %80 

عام 2022. 

�سابقًا  التحقوا  ممن  الأ�سا�سي  الأول  ال�سف  يف  اجلدد  للملتحقني  املئوية  الن�سبة  وبلغت 

ع اأن تكون الن�سب لالأعوام 2015-2018 )على  بريا�س الأطفال 58.6% يف عام 2014،  ويتوقَّ

التوايل(: %59،  %61،  %63،  65 %. 



708

- م�ستوى الإجناز
مرحلة  حتّدي   )2013-2009( والتعليم  الرتبية  لوزارة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اأخذت  لقد 

يف  وخا�سة  املرحلة  بهذه  اللتحاق  ن�سبة  انخفا�س  �سوء  يف  باحل�سبان،   املبكرة  الطفولة 

الكفاءة  لتعزيز  املا�ّسة  والأكرث حاجة(،  واحلاجة  )الأقل منوًا  والفقرية  الريفية  املناطق 

ذوي  الطلبة  اكت�ساف  و�سرورة  الأطفال،   ريا�س  يف  والعاملني  املعلمات  ومهارات  املوؤ�س�سية 

الحتياجات اخلا�سة والتعامل معهم بعناية.

  ،)KG2( َرت الوزارة تعليَم الأطفال يف مرحلة ريا�س الأطفال على �سّف واحد هو لقد ق�سَ

مع اأنها وفقًا للقرارات واخلطط �سارية املفعول،  متتد على �سنتني )عمر 4-6 �سنوات(. وقد 

اأدى هذا الإجراء اإلى خْف�س معدل القيد الإجمايل يف هذه املرحلة،  ورْفع ن�سبة اللتحاق 

.)KG2( ب�سّف

وم�سريف  املعلمني  تدريب  تقييم  درا�سة  ك�سفت  املعلمني،   تدريب  حول  احلديث  معر�س  ويف 

الالحقة  واملمار�سات  ال�سغار  العمل مع  الوطني وبرنامج  املنهاج  الأطفال على برنامج  ريا�س 

اأن املو�سوعات التدريبية املطلوبة اأكرث من �سواها هي ذات ال�سلة بالك�سف عن    ،2014 عام 

العادية،   الدرا�سية  الف�سول  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  والأطفال  املوهوبني  الأطفال 

وراأى اأكرث من 56% من امل�سرفني اأن هناك احتياجًا لهذه املو�سوعات. ومن املعروف اأن الفرتة 

الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة،  هي يف هذه املرحلة.  للك�سف عن هذه  العمرية الأن�سب 

اأثر الربامج التدريبية الالحقة �سعيٌف مقارنة باأثر  اأن  اأظهرت الدرا�سة  اآخر،   ومن جانب 

د الربامج التدريبية(،  ما يلفت النظر اإلى اأن التعمق يف الربنامج  الربنامج الأول )يف حال تعدُّ

التدريبي الأول و�سموليته اأف�سل من تعدد الربامج مهما كانت اأ�سماوؤها.

اأن وزارة الرتبية والتعليم تبذل جهودًا كبرية لتحقيق ما خّططت له من ن�سب التحاق  ومع 

للم�ستهدفني يف هذه املرحلة،  وتعيني املعلمات وتدريبهن،  وحتديث الت�سريعات وتطويرها،  

اإل اأن احلاجة ما زالت ملّحة للتو�سع وزيادة عدد الغرف ال�سفية امللحقة باملدار�س احلكومية 

القائمة حال توافر امل�ساحات،  مع تف�سيل ف�سل امل�ساحة املخ�س�سة لهذه املرحلة عن بقية 

املراحل ببناء و�سور منف�سل يف الأبنية اجلديدة. ومن جانب اآخر،  ينبغي تدريب املعلمات 

ق يف جمال تفريد التعليم و�سبل الك�سف عن ذوي الحتياجات اخلا�سة والتعامل  ب�سكل معمَّ

تطور  اأداة  با�ستخدام  للتعلم  الأردن  يف  الأطفال  ا�ستعداد  قيا�س  درا�سة  ك�سفت  وقد  معهم. 

الطفل )املركز الوطني لتنمية املوارد الب�سرية،  2014(،  اأن هناك فروقًا داّلة اإح�سائيًا عند 

م�ستوى الدللة 0.05 على جميع اأبعاد اأداة التطور املبكر ل�سالح الإناث،  وهذا يعزز التحدي 

الكبري يف جميع مراحل التعليم العام،  واملتمثل يف اأن م�ستوى تعلم الإناث اأف�سل من م�ستوى 

تعلم الذكور. 
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�سفية،   غرفة   69 على  حتتوي  جديدة  رو�سة   28 تنفيذ   2017 لعام  الوزارة  اإجنازات  ومن 

وتاأثيث وجتهيز 230 �سعبة من �سعب ريا�س اأطفال،  و�سيانة 60 �سعبة،  وتزويد 120 �سعبة 

بالأجهزة الكهربائية،  وتطوير دليل م�ساركة الأهل يف الرو�سة وال�سفوف الثالثة الأولى.

· سادساً: القيم واألخالقيات والعالقات )املعلم(

- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
لقد خ�سعت جميع اخلطط التي بداأت مع م�سروع )ERFKE( يف مرحلته الأولى للمراجعة،  

وحتديدًا يف ما يت�سل بدعم عملية التحول نحو نوعية التعليم،  وعلى راأ�سها الكوادر الب�سرية 

لتعلم  جاذبة  وم�ستقطبة  التفكري  على  وحافزة  حا�سنة  تعلم  بيئات  وتوفري  بخلق  املعنية 

الطلبة،  مثل: اكت�ساب القيم والأخالقيات وجتذيرها،  وبناء العالقات ومتتينها. 

وهذه املراجعة لكفاءات الكوادر وقدراتها،  وخا�سة املعلم،  لي�ست جديدة،  بل م�ستمرة يف 

ينبغي  حتديًا  الأمر  هذا  الثانية  مرحلته  يف   )ERFKE( م�سروُع  َعّد  اإذ  اخلطط.  جميع 

جتاوزه كي تنجح عملية التحول. وهذا يعني اأن الفعل الرتبوي مببادراته وبراجمه مل يفلح 

يف اإحداث عملية التحول اإلى نوعية التعليم املرغوبة.

ويف اخلطة الإ�سرتاتيجية )2009-2013( كان من الأهداف الوطنية للخطة،  اإن�ساء جمل�س 

اأعلى لتنمية املوارد الب�سرية،  ومراجعة القوانني ذات ال�سلة بالهيئات امل�سرفة على التعليم 

ت ال�سيا�سة على متكني املعلمني  مبا ي�سمن توجيه عمليات التنفيذ نحو نوعية التعليم،  فقد ن�سّ

من امتالك الكفايات واملهارات واخلربات امل�ستندة ملعايري وطنية خا�سة بتنمية املعلمني مهنيًا،  

ت على التمكني نف�سه لالإدارة املدر�سية والكوادر امل�ساندة والإ�سراف الرتبوي والإدارة  كما ن�سّ

يف امل�ستويات الإدارية العليا والو�سطى. ومن جانب اآخر،  جاء يف الأهداف الإ�سرتاتيجية التي 

ملعاجلة   )2025-2016( الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  حددتها 

التحديات وحتقيق النتائج املرجوة يف مراحل التعليم كافة: حت�سني كفاءة الكوادر العاملة 

العمليات  اأن  على  دليل  وهذا  املعلمني.  تدريب  على  والرتكيز  الدرا�سية،   املراحل  جميع  يف 

الإ�سالحية ال�سابقة مل تفلح وا�ستمّر التحّدي قائمًا.

لواقع  نتائج طيبة  املعلمني،  يك�سف عن  بتاأهيل  ال�سلة  الكّمية ذات  املوؤ�سرات  ا�ستعرا�س  اإّن 

بلغت  فقد  والتعليم،   الرتبية  وزارة  م�ستوى  وعلى  الوطني  امل�ستوى  على  الأردنية  الكفاءات 

  ،%89   ،%87 التوايل(:  )على   2017-2014 لالأعوام  الوطني  امل�ستوى  على  املوؤهلني  ن�سبة 

91%،  93%. كما بلغت على م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم: 88%،  89%،  91%،  93%. وهذا 

يعني اأن امل�سكلة لي�ست يف تدين الن�سب الكّمية للتاأهيل،  بل يف امل�سامني واملهارات واملمار�سات 

التي اأك�سبتها هذه املوؤهالت حلامليها.



710

على  والتعليم  الرتبية  وزارة  عملت  الب�سرية،   للكوادر  والقدرات  الكفاءة  رفع  اأجل  ومن 

تفعيل دور مركز التدريب الرتبوي وخططه وبراجمه يف التدريب اأثناء اخلدمة،  كما قامت 

للمعلمني  الرتبوية  لتعميق اخلربات  للتدريب،   رانيا  امللكة  اأكادميية  مع  والتعاون  بالتن�سيق 

قبل اخلدمة،  وكذالك امل�ساركة يف برامج الوزارة التدريبية اأثناء اخلدمة،  بغر�س توحيد 

الطرائق والأ�ساليب من جهة،  وتوحيد وحتديث اخلربات على م�ستوى املدربني بني الوزارة 

والأكادميية من جهة اأخرى.

ويف �سياق توفري الدعم املعنوي واملادي للكوادر،  طورت الوزارة نظام حوافز املعلمني وحزمة 

الأمان الجتماعي. ففي عام 2013 بلغت ن�سبة امل�ستفيدين من قرو�س الإ�سكان 65%،  ون�سبة 

عالوة التعليم 75%،  ون�سبة الطلبة املوفدين بعد الثانوية العامة لتلبية احتياجات املناطق 

النائية 100%،  ون�سبة امل�ستفيدين من �سندوق ال�سمان الجتماعي يف وزارة الرتبية والتعليم 

98%،  ون�سبة الرتبويني احلا�سلني على رتب 47%،  ون�سبة املعلمني العاملني يف املناطق النائية 

احلا�سلني على حوافز 80%. كما ا�سُتحدث نظام داخلي للمتابعة والتقييم املوؤ�س�سي ي�ستهدف 

ما ن�سبته 100% من الكوادر يف عام 2013 با�ستخدام مقايي�س الأداء املوؤ�س�سي والفردي. 

- م�ستوى الإجناز 
رغم املحاولت التي بذلتها وزارة الرتبية والتعليم حتى عام 2016 )عام اإطالق الإ�سرتاتيجية 

الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية( لوقف الرتاجع يف التعليم،  وملعاجلة فقر عمليات التفاعل 

ال�سفية واملدر�سية وجفافها وخلّوها من املمار�سات القيمية والعالقات الودية الإيجابية اإل 

اأن كل ذلك اأدى اإلى ارتفاع وترية القلق والعنف املدر�سي من جهة،  وتراجع نتائج الأردن يف 

الختبارات الدولية،  وارتفاع �سوت املجتمع اأفرادًا وموؤ�س�ساِت جمتمع مدين رف�سًا لهذا التدين 

الكارثي من جهة اأخرى،  فقد جاءت اخلطة الإ�سرتاتيجة الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية 

يت�سل  اإ�سرتاتيجيًا  هدفًا  مقرتحاتها  بني  من  مقرِتحًة  لالإنقاذ  وتدخاًل  احلالة  بهذه  اإنذارًا 

بامل�ساءلة: تعزيز امل�ساءلة والقيادة والقدرة على و�سع ال�سيا�سات والتخطيط الإ�سرتاتيجي 

يف جميع م�ستويات النظام.

واجتماعيًا،   �سيكولوجيًا  التعلم  بيئات  حت�سني  على  توؤكد  كانت  الدرا�سات  من  الكثري  اأن  ومع 

الوطني  املركز  اأعدها  التي  املعرفة  اقت�ساد  ملهارات  التقوميية  الوطنية  الدرا�سة  اأو�ست 

لتنمية املوارد الب�سرية )2014( بالرتكيز على البيئة التنظيمية واملنظومة القيمية للحد 

من م�سكالت الن�سباط املدر�سي،  وبناء عالقات �سليمة بني عنا�سر جمتمع املدر�سة من جهة،  

وبني املدر�سة واملجتمع املحلي من جهة اأخرى. 
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وملّا كان املعلم هو الطرف الأهم يف هذه املعادلة،  وملّا كان امل�سرف الرتبوي هو املعنّي مبتابعة 

املعلم ودعمه ومتكينه،  فقد حّملهما اجلميع امل�سوؤولية عن هذا الفقر وهذا اجلفاف يف بيئات 

املدر�سة  وبني  جهة  من  املدر�سة  يف  الفعل  اأطراف  بني  العالقات  »ماي�سرتو»  بو�سفهما  التعلم 

واملجتمع املحلي من جهة اأخرى،  ف�ساًل عن اأنهما ينبغي اأن يكونا منوذجًا للقيم يف حديثهما ويف 

اأدائهما لأدوارهما ويف �سلوكهما داخل املدر�سة وخارجها. 

ومن جانب اآخر،  ونتيجة الدرا�سات امل�ستفي�سة،  اكت�سف املعنيون اأّن خلاًل ما يكمن يف اآليات 

اختيار املعلمني،  خا�سة واأن وزارة الرتبية والتعليم تعمل على التحول نحو التعليم القائم 

على مهارات اقت�ساد املعرفة،  الأمر الذي حدا بالوزارة وبالتن�سيق مع ديوان اخلدمة املدنية 

على تطوير اآلية الختيار كما ورد ذلك يف الربنامج التنفيذي التنموي )2016-2020( بحيث 

َمن  يتقدم  ثم  الوزارة،   تعقده  لمتحان  واإخ�ساعهم  �ساغر،   لكل  متقدمني   6-4 تر�سيح  يتم 

يجتاز المتحان للمقابلة ال�سخ�سية. 

حت�سني  على  العمل  وا�ستمر  لالإجناز،   احلقيقي  ال�سانع  بو�سفه  باملعلم  الهتمام  ا�ستمر  لقد 

  ،2015 عام  منذ   %100 التعليم  عالوة  ن�سبة  بلغت  فقد  لالإمكانات،   وفقًا  املعي�سية  ظروفه 

اأن  اإل   .2015 عام  منذ   %100 الجتماعي  ال�سمان  �سندوق  من  امل�ستفيدين  املعلمني  ون�سبة 

ن�سبة امل�ستفيدين من قرو�س �سندوق اإ�سكان موظفي وزارة الرتبية والتعليم تدنت اإلى %38 

يف عام 2015،  واإلى 40.5% يف عام 2016،  واإلى 41.5% يف عام 2017،  وذلك بعد اأن كانت 

65.5 يف عام 2013. ورمبا يكون ال�سبب يف هذا الرتاجع،  ازدياد عدد امللتحقني ب�سلك التعليم 
مبا يفوق اإمكانات ال�سندق وقدرته الإقرا�سية.

ورغم الأولوية الكبرية التي يوليها الأردنيون للتعليم،  اإل اأن الكثري منهم ي�سعون مهنة التعليم 

يف خانة املهن غري املرغوبة،  وهذا ما ك�سفته اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد 

الب�سرية )2016-2025( من خالل عر�سها لنتيجة درا�سة وطنية اأعدتها موؤ�س�سة امللكة رانيا 

بالدرا�سة  امل�ساركني  املعلمني  47% من  اأن  اإلى  اأ�سارت  2014،  حيث  والتنمية يف عام  للتعليم 

اأن �سبب التحاقهم بهذه املهنة هو عدم توفر البديل،  ولي�س رغبًة منهم مبمار�ستها.  ذكروا 

وهذا ما يف�ّسر قّلة جدوى التاأهيل والتدريب مهما بلغا من القوة والعمق،  كما يف�ّسر �سعف 

اأثر التدريب والتاأهيل يف عمليات الإ�سالح والتطوير الرتبوي وق�سورها عن حتقيق اأهدافها. 

ومن جانب اآخر اأدى هذا الغياب النتمائي ملهنة التعليم،  واأنها حمطة انتقالية على طريق 

البحث عن مهنة اأخرى،  اإلى جتميد الوازع القيمي الذي يرتبط بر�سالة التعليم ومتطلباتها 

يف الإخال�س يف تعليم الطلبة وغر�س القيم والأخالقيات لديهم،  ف�ساًل عن عدم الهتمام 

بالنمو الذاتي الذي يخدم مهنة التعليم والإجناز فيها. 
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لقد بات وا�سحًا من ممار�سات اأفراد املجتمع الأردين اأن املدار�س احلكومية غري جاذبة لهم،  

ل لأبنائهم رغم معاناتهم اقت�ساديًا،  وارتفاع الر�سوم التي تتقا�ساها  واأنها لي�ست املكان املف�سَّ

املدار�س اخلا�سة ينتمون جلميع  اأن طلبة  اأدل على ذلك من  القطاع اخلا�س. ولي�س  مدار�س 

�سرائح املجتمع،  وحتديدًا اأفراد الطبقتني الو�سطى والفقرية،  واأّن ويل الأمر يغامر مبمتلكاته 

ورمبا ي�ستدين ليدفع الر�سوم الدرا�سية لأبنائه.

وقد عزت اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2016-2025( هذه احلال،  

لوجود معلمني غري موؤهلني وغري راغبني يف املهنة،  بل ويف بع�س الأحيان غري منا�سبني للعمل 

ب�سلك التعليم. كما عزت الت�سوراِت ال�سلبية جتاه مهنة التعليم اإلى امل�ستويات املهنية املتدنية 

التي يتم اعتمادها يف عملية اختيار املعلمني من خالل ديوان اخلدمة املدنية. وعالوة على 

ذلك،  ل يوجد برنامج ر�سمي يعنى بالتطوير امل�ستمر ويفر�س على املعلمني التدريب املتوا�سل 

للح�سول على ترخي�س مزاولة املهنة اأو جتديده كما هو معمول به لدى الأطباء واملهند�سني.

ومن خالل التحليل مل�سامني اخلطط وتوجهاتها واأهدافها الإ�سرتاتيجية من جهة،  والتدقيق 

جهة  من  مراميه  اإلى  الرتبوي  والتطوير  بالإ�سالح  الو�سول  يف  املتكرر  الإخفاق  اأ�سباب  يف 

اأخرى،  يتبني اأن الأ�سباب اخلفّية التي تقف وراء ذلك كله،  تكمن يف »ُبعد العمليات«. فهذه 

القيم  مبنظومة  واملرتبط  والتعليم  الرتبية  ر�سالة  يف  املفرَت�س  د�سمها  من  خلت  العمليات 

والأخالقيات والعالقات بو�سفها العنا�سر الرئي�سية املكونة لبيئة التعلم احلا�سنة واحلافزة 

والدافعة لندماج الطلبة يف املواقف التعلمية. كما غابت عن العمليات عنا�سُر القدوة التي 

للطالب،   اخلا�س  املفكر  العقَل  القدوُة  ي�سكل  واأن  وتقّم�سها  لها  الطلبة  حماكاة  املفرت�س  من 

بحيث يلجاأ اإليه وي�ست�سريه عند كل موقف اأو ممار�سة. ي�ساف اإلى ذلك اأن املعلمني يدّر�سون 

الطلبة القيَم والأخالقيات كما يدّر�سونهم اأي حمتوى درا�سي،  وعند المتحان ينجح الطلبة 

بتفوق مع اأنهم ل يتمثلون هذه القيم ول ت�سّكل لهم �سمري ال�سلوك املحرتم القيمي. 

ومن اأ�سباب الإخفاق،  غياب امل�ساءلة التي من �ساأنها اأن ت�سّكل �ساغطًا على املعلمني -وحتديدًا 

مع  الوظيفة،   لتمثلها وممار�ستها حر�سًا على  والأخالقيات-  القيمي  للوازع  يفتقرون  الذين 

الإ�سارة اإلى اأن امل�ساءلة معمول بها يف املدار�س اخلا�سة. 

وُيعزى الإخفاق اأي�سًا اإلى اأهمال البعد العاطفي العالئقي والذكاء الجتماعي الذي ينبغي 

تعزيزه ليكتمل منو ال�سخ�سية لدى كل طالب.
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سابعاً: التعليم للمستقبل واالبتكار 

- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
اأنها تركز على التميز والريادة  اإّن املتفح�س لروؤية وزارة الرتبية والتعليم ور�سالتها،  يرى 

والتحلي بروح التناف�سية العالية ا�ستنادًا ملعايري عاملية،  وهذا وا�سح يف الر�سالة: »تطوير 

اإلى معايري عاملية وقيم  نظام تربوي عماده التميز،  يعتمد على موارده الب�سرية،  ا�ستنادًا 

املعريف  القت�ساد  خ�سم  يف  الأردن  تقدم  يف  ي�سهم  مما  عالية،   تناف�سية  وروح  اجتماعية،  

العاملي«.

ون�سرها،   املعرفة  وتوليد  للم�ستقبل  التعليم  على  يقوم  الذي  للتميز  التوّجه  هذا  يظهر  كما 

يف الأهداف العامة للرتبية،  وحتديدًا الهدف الثاين الذي ين�س على »اإعداد املواطن املزود 

باملهارات واملعارف الالزمة لالقت�ساد املعريف املبني على املعرفة لي�سهم يف بناء جمتمعه )مهارات 

واملهارات  العلمي،   التفكري  ومهارات  فريق،   يف  العمل  ومهارات  ات�سال،   ومهارات  معرفية،  

ال�سخ�سية،  ومهارات التكنولوجيا،  ومهارات البعد الوظيفي،  ومهارات البحث العلمي(«.

)الهدف  اإ�سرتاتيجيًا  هدفًا   )2013-2009( للوزارة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  ت�سمنت  كما 

ال�ساد�س( ين�س على »اإيجاد جمتمع متعلم ذي نوعية متميزة حتقق معايري تربوية واإدارية 

متطلبات  يف  اخلطة  واأدرجت  الوزارة«.  يف  العمل  م�ستويات  جميع  ويف  الوطني  امل�ستوى  على 

تنفيذها )املتطلب ال�ساد�س( »دعم ماأ�س�سة املبادرات التعليمية والتجارب الناجحة وجتذير 

ثقافة الإبداع والتميز«.

واأكدت اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2016-2025( اأّن البتكار 

من املمكن اأن يلعب دورًا اأكرث فعالية واأن يكون عاماًل حمفزًا لال�ستفادة من امليزات املتوفرة 

التكنولوجيا  دمج  خالل  من  املدار�س  يف  الإيجابية  التغيريات  اإحداث  يف  التعليمي  للنظام 

بالتعليم والتعلم،  وا�ستخدام البتكار لتو�سيع اخلدمات املدر�سية.

اأحد  بو�سفه  بالبتكار  الأخذ  التعليم،   اإ�سالح  حلاكمية  تناولها  معر�س  يف  اخلطة  واأو�ست 

مبادئ احلاكمية،  وجاء فيها: »حتقق منظومتنا النتائَج املطلوبة عرب اتباع اأ�ساليب مبتكرة 

وخاّلقة وا�ستخدام مدرو�س للتكنولوجيا،  ونقوم بالتعرف على الأفكار املبتكرة حول العامل 

ال�سراكات العاملية  ونطورها مبا يتالءم مع احتياجاتنا اخلا�سة يف الأردن،  كما نعتمد على 

النتائج  اأف�سل  املبتكرة لتحقيق  التمويل  واأ�ساليب  العام واخلا�س  القطاَعني  وال�سراكات بني 

باأقل املوارد املمكنة«. 

البتكار  »ا�ستخدام  على  الرابع(  )الهدف  الإ�سرتاتيجية  اأهدافها  يف  اخلطة  ت  ن�سّ لهذا،  

خالل  من  وذلك  املدار�س،   يف  التغيري  وت�سريع  لإحداث  احلديثة  والتكنولوجيا  والتقنيات 
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م�ستوى  ورفع  املقدمة،   اخلدمات  حت�سني  عملية  لت�سريع  مبتكرة  متويلية  اآليات  يف  البحث 

اجلودة،  وحتفيز التو�سع يف خدمات القطاع اخلا�س،  وتعزيز ا�ستخدام التكنولوجيا لتحديث 

التعليم والتعلم«. كما ن�ست يف الهدف نف�سه على تفعيل دور اأولياء الأمور والأ�سر لدعم التعلم 

يف املنزل واملدر�سة.

ويف الإ�سرتاتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت )2013 - 2017( التي و�سعتها 

التعليم  نحو  منها  هة  املوجَّ اجلوانب  يف  وحتديدًا  والت�سالت،   املعلومات  تكنولوجيا  وزارة 

التعليم والت�سال  التكنولوجيا وتقنيات  التي تت�سل ب�سعف دمج  التحديات  بهدف مواجهة 

وتوظيفها يف عمليات التعليم والتعلم،  اأكدت الإ�سرتاتيجية اأّن جناحها يتوقف على التزام 

�سانعي القرار على جميع امل�ستويات مبتابعة و�سمان تنفيذها،  والتوا�سل عرب النظام بفعالية 

الروؤية  خلدمة  التكنولوجيا  فيها  ُت�ستخدم  اأن  ميكن  التي  الأ�ساليب  على  ال�سوء  لت�سليط 

ال�ساملة لعملية التعليم والتعلم.

- م�ستوى الإجناز
رغم اجلهود املبذولة لدمج التكنولوجيا يف التعليم يف الأردن،  تبقى ال�ستفادة الفعلية منها 

املدار�س  من   %21 حوايل  اأن   )2015( والتعليم  الرتبية  وزارة  اأرقام  ك�سفت  فقد  حمدودة،  

ل تتوافر فيها خدمات الإنرتنت،  فيما تعاين بقية املدار�س التي تتوافر فيها هذه اخلدمات 

الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  واأو�سحت  ال�سرعة.  وتدين  الإنرتنت  �سبكة  �سعف  من 

 2016 لتنمية املوارد الب�سرية )2016-2025( يف ك�سفها عن الواقع كاأ�سا�س للخطة يف عام 

اأنه وبالرغم من جتهيز املدار�س مبختربات احلا�سوب،  اإل اأن املعدات اأ�سبحت قدمية ب�سكل 

برامج  يف  وا�سحًا  تق�سريًا  هناك  اأن  بالذكر  وجدير  لال�ستعمال.  �ساحلة  تعد  مل  اأو  عام 

التوعية والتوا�سل ذات ال�سلة بن�سر م�سامني الروؤية امل�ستقبلية للوزارة ور�سالتها واأهدافها 

الإ�سرتاتيجية،  وخا�سة ما يتعلق باأهمية الإ�ستفادة من التكنولوجيا يف تعزيز عملية التعليم 

ورفع م�ستوى تعلم الطلبة وحفزهم وجذبهم للم�ساركة والندماج ب�سكل اأكرب. وهذا وا�سح من 

ا�ستطالعات الراأي وت�سخي�س احلالة التي تو�سلت لها الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد 

التكنولوجيا وتقنيات  اأن معظم مديري املدار�س واملعلمني ل يعّدون  اأفادت  الب�سرية،  حيث 

التعليم اأدوات فّعالة لتعزيز العملية التعليمية،  كما مل يعملوا على دجمها يف املواد الدرا�سية 

واملناهج الرتبوية. 

لوا عليها )مثل الرخ�سة  اإّن الدورات التدريبية التي خ�سع لها املعلمون وال�سهادات التي حت�سّ

الدولية لقيادة احلا�سوب ICDL( يف جمال دمج التكنولوجيا وتوظيفها يف اأ�ساليب التدري�س 

احلد  حتقق  ومل  مقبول  ب�سكل  الو�سع  حت�سني  يف  تفلح  مل  وت�سريعه،   الطلبة  تعلم  وتي�سري 
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املعلمني  تلقي  عدم  اإلى  النقا�س  حلقات  ت�سري  ال�سدد  هذا  ويف  املرجوة.  النتائج  من  الأدنى 

الت�سجيع الكايف من مديري املدار�س لتحفيزهم على البتكار يف اأ�ساليب التدري�س.

اإلى  به  تدفع  ول  م�ستقبلية  اآفاقًا  للمتعلم  تفتح  ل  احلايل  الو�سع  يف  التعليم  خمرجات  اإّن 

البتكار،  لي�س فقط لأن الكتب املدر�سية تت�سم باحل�سو،  بل لطبيعة اأ�ساليب التعليم وواقع 

من  بّد  ل  وهنا  املعلم.  تاأهيل  �سوء  اإلى  اإ�سافة  العامة،   والمتحانات  املدر�سية  الختبارت 

التي  والأجواء  تنفيذها  وطرائق  ملحتواها  ميكن  َتعلُّم  اأن�سطِة  وجود  اأهمية  اإلى  الإ�سارة 

والدراما  الفن  مثل:  من  الإبداع،   على  وحفزه  املتعلم  اإمتاع  توجيهها،   وكيفيات  حتت�سنها 

واملو�سيقى والريا�سة واملهارات احلياتية.

التوصيات 

ما  بني  تطوره،   ومراحل  مكوناته  عرب  الأردن  يف  العام  التعليم  نظام  يف  التطويف  هذا  بعد 

ت�سمنته اخلطط الإ�سرتاتيجية من اأهداف واإ�سرتاتيجيات و�سيا�سات ومبادرات وبرامج وما 

مت تطبيقه يف امليدان الرتبوي -املدر�سة ب�سكل خا�س- وحقق اأهدافه ولو باحلد الأدنى،  فاإن 

هذه املراجعة تقرتح التو�سيات الآتية:

العمل على تطوبر املعلم وحت�سني ظروف عمله ومعي�سته،  وذلك بتجويد ما يلي:  .1

على  ح�سولهم  متطلبات  من  متكينهم  ي�سمن  مبا  اخلدمة  قبل  املعلمني  اإعداد  برامج   -

رخ�سة مزاولة املهنة.

حتقق  و�ساملة،   ومكثفة  م�ستمرة  لتكون  اخلدمة  اأثناء  يف  املعلمني  تدريب  برامج   -

ن املعلمني من الكفايات واخل�سائ�س واملوا�سفات التي حددتها وثيقة اإطار املناهج  متكُّ

اأثناء اخلدمة وفقًا  الأردنية )2018(. واأن يرتبط ا�ستمراُر املعلم بالعمل بالتدريِب 

الأداء  مبوؤ�سرات  يرتبط  اأن  على  �سنوات،   خم�س  كل  يتجدد  معتَمد  تدريبي  ل�سجل 

املر�سودة يف تقارير الأداء متعددة امل�سادر.

اإيجابيًا على  ظروف املعلمني املادية والنف�سية والجتماعية،  وحت�سينها مبا ينعك�س   -

تقديرهم لذواتهم ومهنتهم.

برامج الإعالم الرتبوي وتوجيه جانب منها مبا يرفع من �ساأن مهنة التعليم جمتمعيًا،    -

فينعك�س ذلك على جاذبية املهنة وا�ستقطابها لذوي القدرات العالية.

املناهج  لتطوير  الوطني  واملركز  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  ما  والت�سبيك  التن�سيق   -

واأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ونقابة املعلمني،  من خالل جمل�س اأعلى م�سرتك 
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ُيعنى بالتخطيط ور�سم ال�سيا�سات والتوجيه،  وتقدمي ال�ست�سارت الرتبوية القائمة 

متخ�س�سة  فنية  جلان  خالل  من  وذلك  الناجحة،   الدولية  والتجارب  البحث  على 

تطوعية �ساحبة خربة م�سهود لها. 

العام  الإطار  يف  وت�سمينها  نهائي،   كمنتج  وتعميمها  املتعلم  وخ�سائ�س  موا�سفات  اعتماد   .2

موؤ�س�ساته  بكل  ومكوناته  املجتمع  اأطراف  مبوافقة  حتظى  اأن  بعد  الأردنية،   للمناهج 

جهة  من  والتعليمي  الرتبوي  ال�سيا�سي  القرار  ومتخذي  جهة،   من  واخلا�سة  احلكومية 

اأخرى،  واأن يتم الرتكيز يف هذه املوا�سفات واخل�سائ�س على كون املتعلم منتميًا لوطنه،  

يتمتع  اإن�سانيًا  بها حمليًا وعامليًا،  ومفكرًا منفتحًا  املرغوب  والأخالقيات  للقيم  ومت�سربًا 

احلر  الراأي  وميتلك  با�ستمرار،   يجددها  بها  واثقًا  لإمكاناته  وواعيًا  نقدية،   بعقلية 

واملهارات التي متّكنه من توليد املعرفة وتبادلها وتعميمها. 

للعمل الرتبوي  الناظمة  لقانون الرتبية والتعليم والأنظمة والتعليمات  �ساملة  مراجعة   .3

والتعليمي،  وتعديلها يف �سوء عمليات التحول املرغوبة نحو التعليم النوعي القائم على 

الرتبوي  الفعل  اأطراف  جميع  والتعديل  املراجعة  هذه  يف  ت�سارك  اأن  ل  ويف�سّ املعرفة. 

احلكومية والأهلية واخلا�سة،  اإ�سافة اإلى بيوت اخلربة املتخ�س�سة الوطنية. 

ال�سنوات  خالل  َرت  ُهجِّ اأو  هاجرت  التي  الأردنية  الرتبوية  الكفاءات  من  ال�ستفادة   .4

وحتديدًا  اجلاذبة،   البيئة  جانب  -اإلى  الرتبوي  للنظام  كان  والتي  الأخرية،   الع�سرين 

للدرا�سات  خربة  بيت  تاأ�سي�س  خالل  من  وذلك  الأردن،   من  خروجها  يف  دور  اخلليجية- 

وال�ست�سارت �سبه ر�سمي وتطوعي ي�سكل ذراعًا فنية للمجل�س الأعلى. 

ط لها واملدعومة بالت�سريعات والتعزيز وامل�ساءلة،   التحول بكوادر التعليم الب�سرية املخطَّ  .5

اإلى ثقافة املهنة،  والت�سديد على منظومة القيم واأخالقيات املهنة  من ثقافة الوظيفة 

وُت�سحب  العمل  يتم توقيفهم عن  واملهند�س  والطبيب  فاملحامي  والعالقات الجتماعية. 

اأو عندما يرتكبون اأخطاء  رخ�سة مزاولة املهنة منهم عند قيامهم ب�سلوك ي�سر باملهنة 

مهنية اأثناء اأدائهم للعمل. وينبغي اأن يطبَّق هذا على املعلم اأي�سًا.

ر دور وزارة الرتبية والتعليم على الرتبية املهنية والتوجيه املهني،  ونقل طلبة التعليم  َق�سْ  .6

املهني اإلى مدار�س تكنولوجية،  يتابعون درا�ساتهم بعد تخرجهم منها يف معاهد وجامعات 

تكنولوجية تطبيقية،  اأو يلتحقون ب�سوق العمل.

ردم الفجوة يف م�ستوى الأداء والإجناز بني الإناث والذكور،  برفع م�ستوى الذكور،  حيث   .7

تتفوق الإناث يف جميع مراحل التعليم عمومًا على الذكور. اإ�سافة اإلى تفوقهن عليهم يف 

ال�ستعداد للتعلم بدءًا من مرحلة التعليم قبل املدر�سي،  كما يت�سح هذا التفوق يف بيئات 
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التعلم املتميزة باجلمال والهدوء والإيجابية.

دعم قطاع التعليم اخلا�س والنظر اإليه ك�سريك يتحمل عن الوزارة م�سوؤلية ن�سبة ل تقل   .8

عن 25% من اأعداد الطلبة،  بخا�سة اأنه يقدم للوزارة ق�س�س جناح وخربات تقتدى.

التوجه نحو رجال الأعمال الأردنيني الناجحني الذين تو�سعت اأعمالهم يف اإطار القت�ساد   .9

اإمكانية  مع  القائمة،   املدار�س  حتديث  اأو  اجلديدة  املدار�س  بناء  يف  للم�ساهمة  الأردين 

ت�سمية املدار�س باأ�سمائهم اأو الأ�سماء التي يقرتحونها. وب�سكل خا�س التوجه نحو رجال 

الأعمال الذين تخرجوا من املدار�س احلكومية.

الالزمة  والو�سائل  ال�سبل  وتوفري  العام  التعليم  منظومة  يف  الإلكرتوين  التعليم  تعزيز   .10

لذلك.

القائمة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اأولويات  �سوء  يف  التعليم  على  الإنفاق  هيكلة  اإعادة   .11

اإرها�سات ال�سغوط  على م�سامني التحول املن�سود واخلريطة املدر�سية املعّدلة بعيدًا عن 

الجتماعية وامل�سالح ال�سيقة. 
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مت اإعداد اإ�سرتاتيجيتني وطنيتني للتعليم العايل والبحث العلمي يف االأردن منذ مطلع االألفية 

الثالثة،  غّطت االأولى الفرتَة )2007-2012(،  فيما غّطت الثانيُة الفرتَة )2018-2014(.

كما تطّرقت االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2016-2025( وخطة حتفيز 

النمو االقت�سادي )2018-2022(،  لواقع التعليم العايل والبحث العلمي،  والتحديات التي 

تواجهه،  واالآفاق امل�ستقبلية له.

اجلامعية،   واالإدارة  احلاكمية  هي:  حماور  �سبعة   )2012-2007( اإ�سرتاتيجية  وت�سمنت 

اأ�س�س القبول،  االعتماد و�سبط اجلودة،  البحث العلمي والتطوير والدرا�سات العليا،  التعليم 

الفني )التقني( والتكنولوجي،  متويل اجلامعات،  والبيئة اجلامعية.

واالإدارة  احلاكمية  هي:  حماور  ت�سعة  على   )2018-2014( اإ�سرتاتيجية  ا�ستملت  بينما 

اجلامعية،  �سيا�سات القبول،  التمويل،  االعتماد و�سمان واجلودة،  البحث العلمي والدرا�سات 

العليا،  البيئة اجلامعية،  الربامج االأكادميية،  املوارد الب�سرية والتعليم التقني.

اأما االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2016-2025(،  فت�سمنت خم�سة اأهداف 

اإ�سرتاتيجية هي:

على  بناًء  كافة،   املوؤهلني  للطلبة  بامل�ساواة  تتمتع  اأ�س�س  على  مبنية  عادلة  فر�س  توفري   .1

اجلدارة والقدرات. 

اأنظمة  يف  والتعّلم  التدري�س  وم�ستوى  وجودتها  العلمية  االأبحاث  خمرجات  معايري  رفع   .2

التعليم العايل مبا يتوافق ويتما�سى مع اأف�سل االأ�ساليب واملعايري يف اجلامعات املتطورة.

حتقيق  يف  ملمو�سة  م�ساهمات  تقدمي  جتاه  اأكرب  م�سوؤولية  حتّمل  على  اجلامعات  حتفيز   .3

االأهداف الوطنية االقت�سادية واالجتماعية.

�ساأنها  من  التي  والتعّلم  التدري�س  يف  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  تبّني  من  اجلامعات  متكني   .4

دعم حتقيق م�ستويات اأف�سل يف اإتاحة فر�س التعليم واجلودة. 

مكا�سب  من  يعك�سه  وما  العايل،   التعليم  باأهمية  امل�ستفيدة  املعنية  اجلهات  وعي  زيادة   .5

وطنية،  بهدف تعزيز م�ساركتهم يف عملية التعليم العايل.

ا�ستنادًا  مرتكزات،   ثالثة   )2022-2018( االقت�سادي  النمو  حتفيز  خطة  وت�سمنت 

تقدمي
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لالإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية،  هي:

�سمان ت�ساوي فر�س احل�سول على التعليم للطالب كافة.  .1

م�ساركة اأف�سل املمار�سات الدولية واملخرجات والنتائج مع جميع االأطراف املعنية.  .2

متكني املوؤ�س�سات مبا يتيح لها حتّمل م�سوؤولية اأدائها من خالل تفوي�س امل�سوؤوليات ومنحها   .3

�سالحيات اتخاذ القرارات املتعلقة بها.

وقد ُبنيت اخلطط التنفيذية للخطط االإ�سرتاتيجية ال�سابقة ب�سكل مت�سابه،  وكما يلي:

االإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي )2012-2007(:  .1

املحور: الهدف، االإجراءات التنفيذية، جهة التنفيذ، الربنامج الزمني، موؤ�سرات االأداء.

االإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي )2018-2014(:  .2

املحور: االأهداف، التفا�سيل واالإجراءات التنفيذية، الربنامج الزمني لالإجناز، جهة التنفيذ، 

امل�سادر واالأدوات/ و�سائل التنفيذ، موؤ�سرات االأداء، امليزانية.

االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2025-2016(:  .3

املتوقعة،   التنفيذ  فرتة  واإجراءاتها،   الفرعية  االأهداف  امل�سروع،   االإ�سرتاتيجي،   الهدف 

االأن�سطة ونوع االإجراء،  الكلفة املالية.

ومن الوا�سح اأن القدرة على بناء االإ�سرتاتيجيات �سهدت تطّورًا مع الزمن واملمار�سة،  فُيالَحظ 

الكلفة  لت�سمينها  باالإ�سافة  االأولى  باالإ�سرتاتيجية  مقارنة  الثانية  االإ�سرتاتيجية  �سمولية 

املالية،  ولكن االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية اأخذت �سكاًل ومنحى خمتلَفني،  

خماطر  االأولى  وللمرة  ت�سمنت  امل�ساريع  لهذه  بطاقات  وجود  واالأهم  م�ساريع،   �سكل  وعلى 

اخلطط  مراجعة  من  يبدو  كما  العايل  التعليم  خمططي  على  حديث  مفهوم  وهو  التنفيذ،  

االإ�سرتاتيجية اآنفة الذكر. وقد ارتكزت خطة حتفيز النمو االقت�سادي على االإ�سرتاتيجية 

واملالَحظ  »حمور«،   بدل  »مرتكز«  م�سطلح  وا�ستخدمت  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية 

يف  للدرا�سة  الوافدين  الطلبة  ا�ستقطاب  وهو  االقت�ساد،   لتحفيز  مهمًا  مرتكزًا  اأغفلت  اأنها 

اجلامعات والكليات اجلامعية االأردنية. وعلى اأّي حال،  لن يتم اإدراج اخلطة يف هذه املراجعة 

الأن تنفيذها بداأ عام 2018.
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أوالً: أبرز املحاور التي تكررت يف اإلسرتاتيجيات

اأ- احلاكمية
اأنها  اأن ت�سريعات التعليم العايل �سهدت تعديالت متكررة خالل ال�سنوات االأخرية،  اإال  رغم 

بقيت قا�سرة،  ومل ت�سهم يف االرتقاء بالقطاع كما هو ماأمول. 

وقد �ساهم التغريرُّ امل�ستمر للوزراء وجمال�س االأمناء واالإدارات اجلامعية،  م�ساهمة كبرية يف 

امللفت  ولعل  القرارات.  اتخاذ  يف  وال�سفافية  املو�سوعية  وغياب  الت�سريعات،   ا�ستقرار  عدم 

االأكادميية  القيادات  »تاأهيل  يت�سمن   )2012-2007( اإ�سرتاتيجية  يف  هدف  وجود  لالنتباه 

الغاية.  لهذه  وتنفيذه  اإعداده  ميكن  واحد  برنامج  ع  يو�سَ اأن  دون  اجلامعات«  يف  واالإدارية 

كذلك يتكرر �سعار »ا�ستقالل اجلامعات ماليًا واأكادمييًا واإداريًا« دون تف�سري اأو حتى م�ساريع 

عن  اجلامعات  تتوقف  اأن  املايل  باال�ستقالل  املق�سود  فهل  ا�ستقاللها،   من  اجلامعات  متّكن 

ا�ستقبال الدعم املايل من احلكومة؟! طبعًا لي�س هذا هو املق�سود،  ولكن درجت العادة على 

تكرار ذْكر ذلك.

ثم جاءت االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية لت�سري ب�سكل اأو�سح واأهّم للمطلوب 

اإعادة  خالل  من  اجلودة  و�سمان  امل�ساءلة  »تفعيل  فيها:  جاء  اإذ  »احلاكمية«،   حمور  حتت 

ال�سوؤون  عن  واإبعاده  بال�سيا�سات،   املتعلقة  اخت�سا�ساته  نحو  العايل  التعليم  جمل�س  توجيه 

املوؤ�س�سية واالإجرائية،  وتعزيز هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل،  ومنح اجلامعات قدرًا 

اأكرب من اال�ستقاللية«. وهذا ما كان. 

اإذ مت تفوي�س جمال�س االأمناء يف اجلامعات االأردنية،  وفق قرارات جمل�س التعليم العايل،  

مبعاجلة جميع الق�سايا املتعلقة يف اإدارة اجلامعة،  ومت ت�سمني ذلك يف قانوَن التعليم العايل 

روؤ�ساء  بتقييم  املجال�س  تكليف  ذلك  ويت�سمن   .2018 اأيار  �سهر  يف  �سدرا  اللذين  واجلامعات 

اجلامعات،  ورفع تقارير اإلى جمل�س التعليم العايل،  وو�سع جلنة خرباء من ِقبل املجل�س تقوم 

القيادات  وتقييم  اجلامعات  روؤ�ساء  اختيار  من  لكلٍّ  نظام  واإعداد  اجلامعات،   روؤ�ساء  بتقييم 

االأكادميية ا�ستنادًا اإلى القانونني اجلديدين. 

واملالَحظ اأن تعيني روؤ�ساء اجلامعات ما زال يخ�سع فعليًا لكل املعايري عدا املعيار االأهم؛ وهو 

  ،)2017 قبل  )ما  ال�سنوات  عرب  ذلك  يف  االختيار  جلان  ف�سلت  اإذ  ال�سامل،   القيادي  اختيار 

وتبعها ف�سل جمل�س التعليم العايل و�سمته رغم اأنه �ساحب ال�سالحية بالتن�سيب قبل �سدور 

االإرادة امللكية،  متنا�سيًا اأهمية اأن »نهيئ الظروف لظهور اأبطال ال اختيارهم وجاهيًا«. 

الغاية،   لهذه  َي�سدر  الر�سمية،   اجلامعة  رئي�س  لتعيني  نظام  م�سروع  م�سودة  و�سع  مت  لذا،  
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ويحدد اآلية التعيني عن طريق جلنة ا�ستك�ساف وجلنة اختيار ترفع تن�سيبها بثالثة مر�سحني 

ملجل�س التعليم العايل،  الذي ين�ّسب باأحد املر�سحني ملجل�س الوزراء بعد �سدور قانون التعليم 

العايل اجلديد. 

كذلك،  مت اإعداد م�سودة م�سروع نظام م�ساءلة وتقييم اأداء القيادات االأكادميية يف اجلامعات 

العايل  التعليم  جمل�س  واّتخذ  اجلديدين،  واجلامعات  العايل  التعليم  قانون  اإلى  ا�ستنادًا 

من  ر�سمية  جامعات  روؤ�ساء  ثالث  باإعفاء  قرارات  تبعها  اإجراءات  �سل�سلة   )2017( احلايل 

منا�سبهم تطبيقًا ملتطلبات االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية يف امل�ساءلة، ومت 

تبني م�سروع تعزيز حوافز االإدارة الفعالة للموارد وربط ذلك بالدعم احلكومي من خالل 

اإعداد  مت  كما  العايل،   التعليم  جمل�س  يف  واالإدارية  املالية  اللجنة  و�سعتها  واأ�س�س  معايري 

مبراحلها  ت�سري  االأنظمة  هذه  وجميع  التدري�س.  مهنة  مزاولة  نظام  مل�سروع  معدل  م�سروع 

الد�ستورية والقانونية.

ب- تعديل اأ�س�س القبول يف اجلامعات الر�سمية
اأولويات تطوير  اأولوية من  يعّد  القبول  �سيا�سات  النظر يف  اإعادة  اأن  اإجماع على  كان هناك 

التعليم العايل واإ�سالحه،  ويالَحظ التاأكيد على ذلك يف جميع اإ�سرتاتيجيات التعليم العايل 

واخللوات  ت�سكيلها،   مت  التي  اللجان  تو�سيات  ويف  املا�سية،   ال�سنوات  خالل  ُو�سعت  التي 

االإن�سان،   الوطني حلقوق  للمركز  املتعاقبة  ال�سنوية  والتقارير  التي مت عقدها،   واملوؤمترات 

يقرتن  مل  ذلك  اأن  اإال  »اليوني�سكو»،  ومنظمة  الدويل  البنك  وتقارير  الوطنية،   واالأجندة 

الر�سمية  معايري هيئة االعتماد على اجلامعات  اأهمها تطبيق  �سريعة،   باإجراءات عالجية 

و»تخفي�س« اأعداد الطلبة املقبولني فيها. 

ومن اأهداف هذا املحور »اعتماد االأ�س�س التناف�سية للقبول يف الربامج املوازية«،  وهو اأمر مت 

تفعيله،  لكن لي�س تنفيذًا للخطط االإ�سرتاتيجية،  فال يوجد ما يوثق ذلك،  ويبدو اأن هذا 

االإجناز يقف وراءه االإقباُل ال�سديد على الربنامج املوازي الأ�سحاب املعدالت املتدنية.

املوحد،   القبول  اإطار  خارج  املتقدمني  للطلبة  قبول  �شروط  لو�شع  الدعوة  متت  كذلك،  

مبعنى اأنها دعوات للتخل�س من اال�ستثناءات،  وهو االأمر الذي مل يحدث وال حتى من خالل 

االجتماعي  ال�سغط  هو  وال�سبب  الب�سرية،   املوارد  لتنمية  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  تطبيق 

واالقت�سادي للنا�س،  اأو وجود ظروف خا�سة لفئات حمددة مل يتم عالجها جذريًا. وتكررت 

الدعوات ملراجعة وتعديل �سيا�سات القبول لتحقيق العدالة وتكافوؤ الفر�س �سمانًا للحفاظ 

على م�ستوى التعليم العايل وجودة خمرجاته ومواءمتها ل�سوق العمل وتقلي�س البطالة.
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نظام  »اإن�ساء  يلي:  ما  بو�سوح  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  يف  وجاء 

موحد على اأ�سا�س اجلدارة لاللتحاق باجلامعات،  وحتقيق امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س من خالل 

تنظيم اال�ستثناءات واإلغاء االمتيازات غري املن�سفة املطبقة يف الربنامج املوازي«. اإال اأن ما 

مت تنفيذه حتى تاريخ اإعداد هذه املراجعة )وهو ما ال يرتقي للهدف(: تبني م�سروع تعديل 

ذلك  وتطبيق  االأ�سنان،   وطب  الطب  ي  �سَ لتخ�سرُّ التح�سريية  ال�سنة  باعتماد  القبول  اأ�س�س 

اإلغاء بع�س  اأ�س�س القبول،  بحيث مت  2019/2018. وكذلك تطوير  بدءًا من العام اجلامعي 

التعليم  جمل�س  اأع�ساء  الأبناء  املمنوحة  املقاعد  ومنها  املوحد،   القبول  خارج  التخ�سي�سات 

العاملني يف  اأعداد التخ�سي�سات يف بع�س التخ�س�سات الأبناء  العايل واأحفادهم،  وتخفي�س 

اجلامعات،  واإلغاء التخ�سي�سات الأوائل املدار�س.

ثمان  مدة  خالل  تدريجيًا  االأردنيني  للطلبة  املوازي  الربنامج  اإلغاء  م�سروع  اقرتاح  ومت 

�سنوات اعتبارًا من العام اجلامعي 2021/2020،  بهدف اإلغائه كليًا بحلول عام 2028،  وذلك 

بتخفي�س اأعداد طلبة الربنامج املوازي مبعدل 5550 طالب �سنويًا وعلى مدى ثمان �سنوات 

مبجموع 44400 طالب.

ي الطب وطب االأ�سنان  �سَ كما مت اقرتاح تخ�سي�س مقاعد اإ�سافية للمحافظات واالألوية لتخ�سرُّ

يف ال�سنة التح�سريية،  حيث ي�سمل هذا القرار جميع اجلامعات الر�سمية، مع التزام الطلبة 

االأ�سنان  وطب  الطب  ي  �سَ لتخ�سرُّ للمحافظات  املخ�س�سة  االإ�سافية  املقاعد  من  امل�ستفيدين 

مت  وقد  الغاية.  لهذه  العايل  التعليم  جمل�س  �سي�سعها  تعليمات  وفق  حمافظاتهم  يف  بالعمل 

ِقبل  من  التح�سريية  ال�سنة  بخ�سو�س  املطلوبة  واالإجراءات  والتعليمات  اخلطط  اإعداد 

اجلامعات املعنية.

ظل  يف  م�ستحيل  �سبه  يبدو  اأمر  موّحدة،   قائمة  خالل  من  اجلامعات  يف  الطلبة  قبول  اإّن 

ه. ففي الدول املتقدمة  الرتكيبة االجتماعية والو�سع االقت�سادي واملوروث االجتماعي امل�سوَّ

هناك ا�ستثناءات،  ولكنها لفئات حمددة ال ي�سعفها و�سعها املايل على االلتحاق باجلامعات. اإّن 

املكرمات امللكية الأبناء القوات امل�سلحة باأ�سكالها كافة،  وللمعلمني،  وللمخيمات،  وللمدار�س 

االأقل حظًا ومدار�س البوادي،  هي حق يجب ا�ستمراره الأنها تغطي �سريحة كبرية �سمن ظروف 

ت�ستحق الدعم، اإال اأنه لي�س هناك اأّي مربر الأّي �سكٍل اآخر لال�ستثناءات،  ولعل اإلغاء مقاعد 

اإعادة درا�سة تعليمات قبول  العايل،  واإجناز م�سروع  التعليم  اأع�ساء جمال�س  واأحفاد  اأبناء 

اأبناء املناطق االأقل حظًا من اأجل ف�سل الفئتني )فئة مدار�س البوادي ال�سمالية والو�سطى 

واجلنوبية،  وفئة املدار�س ذات الظروف اخلا�سة(،  �سّكال بداية انطالقٍة للتغيري،  اإال اأن هذا 

مل ي�ستمر لي�سمل اال�ستثناءات االأخرى!

لقد اأ�سارت االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية �سراحًة اإلى »�سمان ح�سول جميع 
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الطلبة املوؤهلني على الدعم املايل الذي يحتاجونه لاللتحاق بالتعليم العايل«،  االأمر الذي 

تطّلب تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من �سندوق دعم الطالب،  حيث بلغ عدد الطلبة امل�ستفيدين 

من ال�سندوق منذ اإن�سائه عام 2005/2004،  حوايل عام 280 األف طالبًا وطالبة،  ومبجموع 

250 مليون دينار اأردن على �سكل بعثات وقرو�س. وا�ستفاد من ال�سندوق يف عام 2017 وحده،  

حوايل 42 األف طالب وطالبة،  اأي ما ن�سبته 30% تقريبًا من طلبة اجلامعات الر�سمية الذين 

رت بحوايل 47 مليون دينار اأردن. ميكنهم اال�ستفادة من ال�سندوق،  وبقيمة اإجمالية ُقدِّ

جيوب  �سمن  تقع  مدر�سة  كل  يف  االأولى  املرتبة  على  احلا�سل  للطالب  منحة  تخ�سي�س  ومت 

الفقر.

كما مت تعديل نظام �سندوق دعم الطالب ونظام البعثات العلمية،  مما ي�سمح بتو�سيع �سريحة 

مع  احلاجة،   ذوي  الطلبة  �سرائح  اإلى  الو�سول  من  وميّكن  ال�سندوق  من  امل�ستفيدين  الطلبة 

الرتكيز على توجيه الطلبة لاللتحاق بالتخ�س�سات املطلوبة يف �سوق العمل )التقنية(.

يف  التقني  للتعليم  الطلبة  توجيه  بخ�سو�س  تنفيذها-  يتم  مل  -اأو  الدعوات  تاأخرت  وقد 

والتي ن�ست  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  �سبقتا  اللتني  االإ�سرتاتيجيَتني 

على »اإر�ساد الطلبة مل�سارات ما بعد املرحلة الثانوية والتخ�س�سات التي تتنا�سب مع قدراتهم 

وطموحاتهم،  وتخفي�س اأعداد امللتحقني باجلامعات دون وعي تام باخليارات البديلة وبفر�س 

العمل امل�ستقبلية«. 

وهنا،  قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتنفيذ اأول م�سروع يف تاريخ القطاع بهذا 

اخل�سو�س،  والذي ت�سّمن و�سع برنامج على بوابة القبول املوحد يحّدد التخ�س�سات الراكدة 

وامل�سبعة واملطلوبة يف �سوق العمل،  ون�سر موقع اإلكرتون )اإْخرَتْ تخ�س�سك(،  وعر�س فيديو 

على املوقع االإلكرتون للوزارة ُير�سد الطالب اإلى كيفية اختيار التخ�س�س بناًء على الرغبة 

والقدرة وفر�س العمل املوجودة يف ال�سوق،  ومن االأمور ذات الداللة اأن 50 األف طالب زاروا 

املوقع خالل �سهر اآب 2017. 

ربط  خالل  من  وجودته،   التعليم  بنوعية  لالرتقاء  جميعها  االإ�سرتاتيجيات  دعوات  ورغم 

التعليم بـ»قدرة الطالب ورغبته«،  واأن ال يتم االقت�سار على اعتماد امتحان �سهادة  عملية 

الثانوية العامة معيارًا وحيدًا للقبول يف اجلامعة،  بحيث تاأخذ اجلامعات دورًا يف و�سع معايري 

اإ�سافية ت�سمن املواءمة بني قدرة الطالب ورغبته والتخ�س�س الدرا�سي املالئم،  ورغم اقرتاح 

بديلني هما:

اأواًل: امتحان الثانوية العامة باالإ�سافة اإلى ال�سنة التح�سريية.

ثانيًا: امتحان الثانوية العامة باالإ�سافة اإلى معيار ت�سعه كل جامعة ويقره جمل�س اأمنائها.
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ي  �سَ اإال اأن اأق�سى اإجناز يف هذا اخل�سو�س متّثل يف البدء مب�سروع تنفيذ �سنة حت�سريية لتخ�سرُّ

الطب وطب االأ�سنان فقط،  واقت�سار ذلك على اجلامعة االأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا 

كتجربة خا�سعة للتقييم.

ت- االعتماد و�سبط اجلودة
العام  االعتماد  معايري  لتطبيق    ،2007 عام  االأولى  االإ�سرتاتيجية  ومنذ  دعوة  هناك  كانت 

هيئة  اأن  واحلّق  االأردن،   يف  العاملة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  �سائر  على  اخلا�س  واالعتماد 

اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها،  تطبق معايري االعتماد ب�سدة على اجلامعات 

ذ حتى تاريخ اإعداد هذه املراجعة على اجلامعات احلكومية. اخلا�سة،  وهو االأمر الذي مل ينفَّ

�سائر  يف  وتطبيقه  اجلودة  �سمان  نظام  تطوير   )2012-2007( اإ�سرتاتيجية  تبنت  كذلك،  

موؤ�س�سات التعليم العايل،  وهو االأمر الذي تفتقده غالبية اجلامعات االأردنية،  �سواء نظامًا 

داخليًا اأو من ِقبل هيئة االعتماد،  با�ستثناء عدد قليل جدًا من اجلامعات.

التعليم  موؤ�س�سات  قدرات  تعزيز   )2018-2014( اإ�سرتاتيجية  تبنتها  التي  االأهداف  ومن 

فغاب  وا�سحة،   تكن  مل  التمكني  هذا  و�سائل  اأن  اإاّل  وفاعلية،   بكفاءة  عملها  الإدارة  العايل 

الهدف كغريه من االأهداف غري الوا�سحة.

لقد اأدركت االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية اأهمية اإلغاء التخ�س�سات امل�سبعة 

طرح  اأن  للجامعات  املجال  �سيتيح  مبا  العمل،   �سوق  يف  عليها  الطلب  مبحدودية  تت�سم  التي 

تخ�س�سات يف جماالت ذات اأهمية لالقت�ساد الوطني ومطلوبة ل�سوق العمل،  وهو اأمر تكرر يف 

االإ�سرتاتيجيات ال�سابقة باأ�سكال متعددة،  اإاّل اأن التنفيذ تاأخر حتى عام 2017/2016،  حيث 

بداأ العمل على تخفي�س القبول يف التخ�س�سات الراكدة وامل�سبعة بن�سبة 10% �سنويًا وملدة 

اإعداد هذه املراجعة،   2017/2016. وحتى وقت  خم�س �سنوات ابتداًء من الدورة ال�ستوية 

مت اإلغاء وجتميد 40 تخ�س�سًا جديدًا من ِقبل جمل�س التعليم العايل،  وا�ستحداث 56 تخ�س�سًا 

جديدًا للمواءمة مع متطلبات �سوق العمل،  كما جرى التعميم على اجلامعات االأردنية بعدم 

تقدمي طلبات ال�ستحداث تخ�س�سات راكدة وم�سبعة وفقًا لت�سنيف ديوان اخلدمة املدنية.

اجلامعات،  تطرحها  التي  للربامج  �ساملة  مراجعة  اإجراء  م�سروع  االإ�سرتاتيجية  وتبنت 

التخ�س�سات  بوقف  العايل  التعليم  جمل�س  اإلى  التو�سيات  ترفع  متخ�س�سة  جلان  وت�سكيل 

امللكية،  املكرمة  اإطار  يف  والتقني  الفني  التعليم  برامج  يف  القبول  زيادة  وم�سروع  الراكدة،  

5%، وم�سروع زيادة  وم�سروع تخفي�س ن�سبة التج�سري بني كليات املجتمع والبكالوريو�س اإلى 

امللتحقني بربامج الدبلوم التقني بن�سبة 5% �سنويًا.
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النهو�س  قادرين على  موؤهلني  الإعداد خريجني  الرتبية  كليات  م�سروع تطوير  تبني  كما مت 

مب�ستوى العملية الرتبوية يف املدار�س ذات الظروف اخلا�سة ومدار�س البوادي.

واتخذ جمل�س التعليم العايل قرارًا باإلزام اجلامعات االأردنية عند تقدمي طلبات ا�ستحداث 

اخلا�س  القطاع  راأي  ا�ستطالع  يتم  اأن  واملاج�ستري،   البكالوريو�س  برناجَمي  يف  تخ�س�سات 

برامج  ال�ستحداث  خططها  يف  العالقة  ذات  واجلهات  املدنية  اخلدمة  وديوان  والنقابات 

جديدة،  وت�سمني الطلب درا�سة حلاجة ال�سوق.

ث- التعليم الفني )التقني( والتكنولوجي
احلديث  جرى  اإذ  املعتَمد،   اال�سم  يف  تباين  مع  املحور،   هذا  االإ�سرتاتيجيات  جميع  ت�سمنت 

عن »التعليم التقني« اأحيانًا،  واأحيانًا اأخرى مت اإ�سافة »الفني«،  ورمبا كان املق�سود بالفني: 

اأن  املالَحظ  اأن  اإاّل  العري�سة.  العناوين  يف  اإبرازه  يتم  مل  الذي  امل�سطلح  وهو  »املهني«،  

2007 و2014 مل تخّططا لهذا املحور بالت�سارك مع وزارتي الرتبية والتعليم  اإ�سرتاتيجيَتي 

والعمل، يف حني ُطرح هذا الت�سارك يف االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية من 

منطلق االإطار العام الإ�سالح قطاع التعليم التقني والفني،  والذي اأدى اإلى ا�ستحداث املجل�س 

دة التعليم والتدريب  االأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني ليكون مظلة لكل اجلهات مزوِّ

املهني والتقني، وقانون املجل�س يف ديوان الت�سريع حاليًا.

والإعادة الهرم التعليمي اإلى و�سعه الطبيعي ليتما�سى مع �سوق العمل مت:

5% يف  اإلى  20% و�سواًل  - تخفي�س ن�سبة التج�سري بني كليات املجتمع واجلامعات من ن�سبة 

بداية العام اجلامعي 2021/2020.

- زيادة امللتحقني بربامج الدبلوم التقني بن�سبة 5% �سنويًا. 

 - اإلغاء جميع التخ�س�سات االإن�سانية يف كليات املجتمع،  وا�ستحداث برامج تعليم تقنية.

- ت�سكيل جلنة لدرا�سة واقع كليات املجتمع،  وحتديد اأربع كليات )يف ال�سلط،  واإربد،  ومعان،  

تاأهيلها  �سيتم  التي  للكليات االأربع  اللجنة  ِقبل  ر من  واإعداد ت�سورُّ تاأهيل،  اإلى  عّمان( حتتاج 

التطوير،   عملية  يف  التباعها  كورية(  اأملانية،   كندية،   )اأمريكية،   عاملية  مناذج  وحتديد 

والبدء بعملية اإعادة تاأهيل كلية الهند�سة التكنولوجية وكلية احل�سن وكلية ال�سلط وكلية 

معان.

يف  والعاملني  امل�سلحة  القوات  الأبناء  امللكيتني  املكرمتني  اأ�سا�س  على  املقبولني  ن�سبة  زيادة   -

�سنوات  �سنوات ملكرمة اجلي�س،  و1% ملدة خم�س  2% ملدة خم�س  الرتبية والتعليم،  بن�سبة 
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5%( يف  الزيادتني )%10 +  الناجتة عن  الطلبة  اأعداد  يتم قبول  املعلمني،  بحيث  ملكرمة 

التعليم التقني فقط.

- اإدراج مادة يف نظام �سندوق دعم الطالب تن�س على تخ�سي�س 40 بعثة جزئية �سنويًا لكل 

لواء للطلبة امللتحقني يف برنامج الدبلوم املتو�سط يف التخ�س�سات التطبيقية واملهنية.

اخلا�س  القطاع  عن  ممثلني  اإ�سراك  ل�سمان  الت�سريعات  بتعديل  املعنية  اجلهات  خماطبة   -

واالقت�سادية  االإنتاجية  القطاعات  متطلبات  مع  وتوافقي  تكاملي  ب�سكل  �سيا�سات  لو�سع 

امل�ستجّدة �سمن اإطار االإ�سالح العام للتعليم التقني.

- منح القطاع اخلا�س ترخي�سًا الإن�ساء خم�س كليات تقنية موزعة على مناطق املفرق وعّمان 

والزرقاء وماأدبا، تعنى بالعلوم ال�سحية والتغذية والتطبيقات الزراعية والطاقة واإنتاجها، 

وكذلك  الزيتي،   ال�سخر  وهند�سة  االحرتاق  وحمركات  الطاقة  حمطات  �سيانة  خا�سة 

وت�سكيل  وال�سحب  والنق�س  الذهب  و�سياغة  اخلزف  ومنها  واحِلرف  وال�سياحة  الفندقة 

املعادن،  باالإ�سافة لتقنيات املعلومات واإدارة االأعمال االإلكرتونية وهند�سة تقنية ال�سيارات 

الهجينة وهند�سة الطاقة البديلة.

ج- متويل اجلامعات
اأن هذا املحور مل يكن حمورًا حمددًا يف االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية  من اأهم املالحظات 

املوارد الب�سرية،  على خالف ما كان موجودًا يف اخلطط ال�سابقة. 

وقد تنوعت اأهداف هذا املحور بني اإيجاد م�سادر متويلية جديدة للجامعات،  وحّل املديونية،  

ودعم الطلبة،  وحت�سني مداخيل اأع�ساء الهيئة التدري�سية لتخفيف هجرة االأدمغة. 

وقد اقت�سر حت�سني مداخيل اأع�ساء الهيئة التدري�سية،  على دخوالتهم من الربنامج املوازي،  

وهو اأمر اأثر تاأثريًا �سلبيًا مبا�سرًا على م�ستوى التدري�س،  الأنه ارتبط بن�سبة مرتفعة الأعداد 

الطلبة مبقابل اأعداد اأع�ساء الهيئة التدري�سية. 

اأما العجز الذي تعان منه اجلامعات الر�سمية،  فظّل يف ت�ساعد م�ستمر،  رغم اأن احلكومة 

كدعم  االأخرية  ع�سرة  اخلم�س  ال�سنوات  خالل  اجلامعات  لهذه  دينار  مليار  يقارب  ما  قدمت 

مبا�سر،  ناهيك عن املنحة اخلليجية املعنية بالنفقات الراأ�سمالية والتي ُخ�س�س من خاللها 

191 مليون دينار. مع االإ�سارة اإلى اأن احلكومة التزمت يف عام 2005 بت�سديد 124 مليون دينار 

من مديونية اجلامعات، بحيث تبّقى من هذه املديونية �سبعة ماليني دينار فقط مع نهاية عام 

2017،  اأي اأن احلكومة قامت بت�سديد 117 مليون دينار فعاًل.



تقرير حالة البالد: التعليم العايل

731

ولعل  لذلك،  ناجحة  حلول  طرح  يف  االإ�سرتاتيجيات  ق�سور  اإلى  ي�سري  املديونية  ا�ستمرار  اإن 

اأهمها حاكمية التمويل، وعليه فاإن النظرة االإ�سرتاتيجية لتمويل اجلامعات يجب اأن تتغري،  

اإذ يعّد االإنفاق على التعليم يف االأردن ا�ستثمارًا وطنّيًا يدخل يف اإطار اإعداد املوارد الب�سرّية 

اإلى  املتو�سط  املدى  اال�ستثمار على  يتحّول هذا  اأن  فاملفرت�س  التنمية،  لال�سطالع مب�سوؤولية 

اأن تتحّول  املهّم  اأ�سبح من  لقد  للدخل.  اأف�سل وتوزيع عادل  اإلى منّو  اأي  اقت�سادية،   عوائد 

فيه  ترى  عملّية  نظرة  اإلى  �سرفة  اجتماعية  نظرة  من  االأردن  يف  العايل  للتعليم  النظرة 

ة،  بحيث يخ�سع التعليم العايل حل�سابات التكلفة والعائد  م�سروعًا ا�ستثماريًا ذا طبيعة خا�سّ

االقت�سادي، دون اأن تتاأثر جودة املخرجات. 

يف  التالية  احلوكمة  حماور  دور  لقيا�س  اأداء  موؤ�سرات  و�سع  العايل  التعليم  جمل�س  وعلى 

وامل�ساواة.  امل�سوؤولية،   امل�ساءلة،   ال�سفافية،   النزاهة،   التمويل:  حت�سني  يف  اجلامعات 

ولتحقيق هذا الغر�س ينبغي على اجلامعات تقدمي ما يثبت حتقيقها فعليًا للموؤ�سرات التالية 

حتى ت�ستحق الدعم املذكور:

�سبط النفقات وتخفي�س اإهدار املوارد املالية واملادية.   .1

رفع كفاءة االإنفاق اجلامعي من خالل التخ�سي�س املثايل للموارد املالية،  وعدالة التوزيع،    .2

واإثبات حت�سني ن�سبة االإداريني للمدر�سني،  وغريها من النفقات اجلارية.

حت�سني االإنفاق على البحث العلمي املنِتج،  واإثبات مردود ذلك من خالل م�ساريع م�سرتكة   .3

مع القطاع ال�سناعي،  واإن�ساء وتبني �سركات منِتجة،  والت�سويق الفعلّي ملنتجات ناجتة عن 

براءات االخرتاع،  وتقدمي »تقرير عوائد مالية«.

وعدالة  و�سفافية  للمدر�سني،   الطلبة  ن�سبة  حت�سني  خالل  من  اخلريجني  م�ستوى  رفع   .4

تعيني اأف�سل القدرات االأكادميية،  وقبول الطلبة بتطبيق العدالة والتناف�سية،  واإظهار 

ن�سب اإقبال متزايدة من الطلبة العرب واالأجانب ومتنوعة امل�سادر، واإقرار نظم تدريبية 

للطلبة -خالل الدرا�سة- تف�سي للت�سغيل املبا�سر بعد التخرج.

اال�ستثمار،  �سناديق  عمل  حت�سني  اإثبات  خالل  من  اال�ستثمار  على  العائد  موؤ�سرات  رفع   .5

اجلامعات  على  اأدّلة  وتقدمي  للجامعة،   مايل  عائد  ولها  حقيقية  ا�ستثمار  اأوجه  وتبيان 

املنتجة.

العملية  تطوير  يف  وا�ستثمارها  حكومية،   غري  جديدة  مايل  دعم  م�سادر  على  احل�سول   .6

التعليمية يف اجلامعة.

بة ومنِتجة تخ�سع  حوكمة التمويل واالإنفاق من خالل ت�سريعات وممار�سات دقيقة وم�سبَّ  .7

امل�ستحقني  للطلبة  تكون  بحيث  الطلبة،   وقرو�س  ِمَنح  اآليات  ومنها  والتدقيق،   للرقابة 
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فعليًا وموجهة للطلبة الدار�سني يف التخ�س�سات التي يتطلبها �سوق العمل.

تقليل ن�سبة الطلبة االأردنيني املقبولني على الربنامج املوازي،  وزيادة ن�سبة قبول الطلبة   .8

املحتاجني يف التخ�س�سات التقنية املوجهة ل�سوق العمل على ح�ساب �سندوق دعم الطالب،  

ه الدعم لتعوي�س الدخل املتاأتي من الربنامج املوازي وكاأنه دعم مبا�سر للطلبة  بحيث يوجَّ

لتعزيز العدالة يف فر�س الدرا�سة.

لقد ت�سمنت االإ�سرتاتيجيات جميعها الدعوة الإن�ساء بنك »الطالب اجلامعي« لتقدمي القرو�س 

اأن اجلهود مل  اإال  امل�ستحقني،  الطلبة  اأكرب قدر ممكن من حاجات  اإلى تغطية  و�سواًل  واملنح 

بعد  وذلك  منخف�سة  بفائدة  قرو�س  �سكل  على  الطلبة  متويل  يف  البنوك  اإ�سراك  يف  تنجح 

لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل  مت  ذلك  واإثَر  البنوك،  مع  بالتفاو�س  املركزي  البنك  حمافظ  تكليف 

الواقع املايل واالإداري ل�سندوق دعم الطالب وتقدمي مقرتح لتطويره اإلى �سندوق ا�ستثماري 

يحقق عوائد اإ�سافية ت�سهم يف دعم فئة اأكرب من الطلبة و�سواًل للهدف املن�سود.

يتم  مل  اأنه  اإاّل  واالأجانب،  العرب  الطلبة  ال�ستقطاب   )2017-2014( اإ�سرتاتيجية  ودعت 

اإجناز اأّي خطة خا�سة بذلك حتى مت اإقرار خطة خا�سة ال�ستقطاب الطلبة العرب واالأجانب 

عام 2017، تبعها اإن�ساء مديرية يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ال�ستقطابهم ورعاية 

�سوؤونهم،  وا�ستحداث موقع اإلكرتون بعنوان »اْدُر�س يف االأردن«،  ومت اإطالق النافذة املوحدة 

لت�سهيل اإجراءات قبول الطلبة الوافدين وكل ما يتعلق باإقاماتهم.

  ،2020-2017 لالأعوام  واالأجانب  العرب  الطلبة  ال�ستقطاب  اإ�سرتاتيجية  خطة  و�سع  ومت 

األف طالب   70 اإلى  األف طالب وطالبة حاليًا   40 زيادة عددهم يف اجلامعات من  اإلى  تهدف 

املحلي. ووافق  الناجت  اإجمايل  5% من  بـ  الدولة  2020،  لرتفد خزينة  وطالبة بحلول عام 

تف�سيلية  تنفيذية  خطة  و�سع  مت  كما   ،2016/12/26 بتاريخ  اخلطة  على  الوزراء  جمل�س 

لال�ستقطاب يف ني�سان 2017.

ح- البيئة اجلامعية
ت�سمنت االإ�سرتاتيجيات الثالث هذا املحور من خالل اأهداف عامة هي:

خالل  من  لديهم  الدميقراطية  واملمار�سات  املواطنة  وتر�سيخ  الطلبة،   �سخ�سيات  �سقل   .1

تعزيز الوعي واالنفتاح الفكري )اإ�سرتاتيجية 2012-2007(.

بناء منوذج مثايل للبيئة اجلامعية اجلاذبة،  ت�سهم يف بناء �سخ�سية طالبية متكاملة؛   .2

اجتماعيًا وثقافيًا وتربويًا وعلميًا )اإ�سرتاتيجية 2018-2014(.
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تهيئة بيئة جامعية منا�سبة وحمفزة لالإبداع والتميز، يتوفر فيها االإح�سا�س بالطماأنينة   .3

احلوار  فيها  ي�سود  اأخرى  جهة  ومن  جهة،   من  الوطني  واالنتماء  وامل�سوؤولية  والعدالة 

الهادف وقبول الراأي االآخر )االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية(.

لكن اإ�سرتاتيجية 2014-2018،  مل تعّمق دور االحتادات الطالبية يف جميع نواحي احلياة 

منا�سبة  بيئة  لتوفري  الدعوة  خالل  من  فيها  �سريح  ب�سكل  العنف  مو�سوع  وورد  اجلامعية. 

على  واحلفاظ  العنف،   من  واحلد  اجلامعة،   حلماية  املجتمعية،   امل�ساركة  مفهوم  وتر�سيخ 

ممتلكاتها ومتطلبات االأمن فيها.

كما ت�سمنت هذه االإ�سرتاتيجية:

العايل،   التعليم  موؤ�س�سات  يف  للعاملني  والبحثية  والتعليمية  املهنية  املهارات  تنمية   .4

واقتدار  وفاعلية  بكفاءة  العايل  التعليم  روؤية  حتقيق  يف  ُي�سهم  مبا  وتاأهيلها  وتطويرها 

وو�سع اإ�سرتاتيجية لتقييمها.

تنمية مهارات القيادات االأكادميية واالإدارية العاملة يف اجلامعات وتطوير اأدائها.  .5

وهذه اأهداف عامة غري حمددة،  بل دعت لـ»اإيجاد اإ�سرتاتيجية لتقييمها«،  اإال اأنه ال يوجد 

اأثر لهذه االإ�سرتاتيجية.

الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  لالإ�سرتاتيجية  ال�سابقتان  االإ�سرتاتيجيتان  ت�سمنت  لقد 

)2016-2025( هدفًا يت�سمن تطوير البيئة االأكادميية يف اجلامعة من خالل تاأ�سي�س البنية 

اأكادميية واجتماعية  التكنولوجيا احلديثة لتقدمي خدمات  التقنية،  وا�ستخدام  التحتية 

لهم. لكن البنية االإلكرتونية للجامعات تختلف من جامعة الأخرى وتعك�س مواكبة االإدارة 

العليا يف كل جامعة للتطور التكنولوجي العاملي.

اأما ما مت اإجنازه �سمن حمور »البيئة اجلامعية«،  فيمكن تلخي�سه بدعوة اجلامعات اإلى:

املختلفة،   الفعاليات  يف  الفعالة  امل�ساركة  يف  دورهم  تعزز  للطلبة  خا�سة  برامج  توجيه   .1

وتنمي لديهم روح املبادرة عن طريق تبني مبادراتهم ودعمها معنويًا وماديًا.

لوطنهم  الطلبة  انتماء  من  تعزز  االأولى  الدرا�سية  ال�سنة  خالل  تربوية  م�ساقات  طرح   .2

وجمتمعهم وموؤ�س�ساتهم،  وت�سقل �سخ�سياتهم،  وتنّمي لديهم قيم العلم واحلوار الهادف 

واحرتام االآخرين وقبول اآرائهم والتوا�سل معهم ب�سورة فعالة.

3. تكثيف برامج التوعية واالإر�ساد االأكادميي والنف�سي للطلبة،  والتو�سع يف برامج ت�سغيل 

الطلبة يف احلرم اجلامعي.
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معهم،   حوارات  باإقامة  الطالبية،   القرارات  �سنع  عملية  يف  الطلبة  جمال�س  اإ�سراك   .4

وتاأ�سي�س عالقة تعاونية. واأن تخ�س�س اإدارة اجلامعة يومًا كلَّ �سهر ملقابلة اأع�ساء جمل�س 

الطلبة لال�ستماع اإلى طلباتهم وم�ساكلهم.

5. دعم االأعمال التطوعية وت�سجيع العمل بروح الفريق الواحد.

6. تاأهيل العاملني يف عمادة �سوؤون الطلبة والدوائر االأخرى ذات االت�سال املبا�سر بالطلبة،  

للتعامل مع ق�ساياهم وهمومهم بروح التعاون االأخوي واالحرتام املتبادل،  واالمتناع عن 

تغذية اخلالفات يف ما بينهم،  واإن دعت احلاجة دعوة االأهايل للم�ساركة يف حل م�ساكلهم.

7. اإقامة دورات تاأهيل لالأمن اجلامعي تزيد من قدرتهم على التعامل والت�سرف مع الطلبة 

ب�سكل منا�سب.

ذ ب�سكل وا�سح وموؤثر،  وهي بحاجة اإلى  لكن التوجيهات والدعوات يف البنود )1-6( مل تنفَّ

مراجعة وتطوير.

وقد مت فعليًا:

1. ا�ستحداث وحدات يف اجلامعات تهتم بخدمة الطلبة الوافدين والتوا�سل معهم ودجمهم 

يف املجتمع اجلامعي.

على  تعمل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  الوافدين  للطلبة  وحدة  ا�ستحداث   .2

ا�ستقطابهم وخدمتهم.

3. توجيه اجلامعات من ِقبل جمل�س التعليم العايل لتكثيف االأن�سطة الطالبية الالمنهجية،  

م�ساقات  وت�سمني  الوطنية  الرتبية  مادة  خطة  لتعديل  االعتماد  هيئة  مع  والتن�سيق 

درا�سية من �ساأنها تعزيز االنتماء والقيم الوطنية خالل ال�سنة الدرا�سية االأولى،  وتعزيز 

ال�سراكة مع القطاع اخلا�س من خالل مكاتب التوظيف يف اجلامعات،  وتعزيز ال�سراكات مع 

الوزارات واجلهات املعنية بذلك )كوزارة التنمية االجتماعية ووزارة ال�سباب(، والتن�سيق 

مع وزارة الداخلية ومديرية االأمن العام لعقد دورات متخ�س�سة الأفراد االأمن اجلامعي 

واالأخذ بعني االعتبار اختيار عنا�سر اأمنية على �سوية عالية وممن ميتلكون القدرة على 

التعامل مع ق�سايا العنف الطالبي.

4. يقوم �سندوق دعم البحث العلمي واالبتكار بدعم م�ساريع تقرتحها اجلامعات،  ت�سمن ن�سر 

ثقافة االبتكار،  وحت�سني اجلودة،  وامل�ساءلة.

5. مت اإن�ساء �سراكات ما بني اجلامعات و�سندوق دعم البحث العلمي للبدء مب�ساريع تعمل على 

حتقيق اأهداف االبتكار واجلودة.
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بني  اجتماعات  وُعقدت  العنف،  ظاهرة  ملواجهة  التنفيذية  اخلطة  م�سفوفة  اإعداد  مت   .6

اأمني عام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ونواب روؤ�ساء اجلامعات حلّثهم على تنفيذ 

امل�سفوفة.

االإ�سرتاتيجيتني  عن  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  فيه  تختلف  ما  اأما 

الوطنيتني للتعليم العايل والبحث العلمي،  يف هذا املحور: 

1. توجيه اجلامعات الإن�ساء مراكز تعّلم اإلكرتون بالتعاون مع من�سات »امل�ساقات االإلكرتونية 

اجلماعية مفتوحة امل�سادر« )MOOCs(،  واال�ستفادة من مراكز م�سابهة قائمة،  مثل 

»اإدراك« التي متتلك خربات وا�سعة يف جمال رفع كفاءة اجلامعات وحت�سني قدراتها على 

تقدمي خيارات لال�ستفادة من التكنولوجيا يف التعليم اجلامعي.

بفر�س  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  لتزويد  اجلديدة  االإلكرتون  التعّلم  مراكز  ا�ستثمار   .2

الرتبوية  االأ�ساليب  يف  التكنولوجية  التطورات  باآخر  مرتبطة  جديدة  مهارات  لتنمية 

من  وغريها   )SPOCs( اخلا�سة  ال�سغرية  االإلكرتونية  امل�ساقات  خالل  من  والتدري�س 

االأ�ساليب.

وقد وافق جمل�س التعليم العايل يف عام 2017 على توطني مركز يف الوزارة حتت ا�سم »املركز 

للجامعات  واالإيعاز  )متاح(«،  املفتوح  التعّلم  م�سادر  واإدماج  التكنولوجيا  ال�ستخدام  الوطني 

باإن�ساء مراكز مرتبطة بهذا املركز،  وتوفري البنية التحتية الالزمة الإن�ساء �سبكات االإنرتنت 

للطلبة ال�ستخدام  الكفوؤة  اأنظمة االت�ساالت  ال�سريع،  وتوفري  الالزمة والربط االإلكرتون 

التعليم املفتوح. 

ثانياً: مواضيع طُرِحت يف اإلسرتاتيجيات دون وجود إرادة لتنفيذها 

اأ- رفع معدالت القبول يف اجلامعات الر�سمية على الربنامج العادي
 %70 الذين تقل معدالتهم عن  الطلبة  اأن عدد  من خالل درا�سة اجلدول رقم )1(،  يتبني 

ومت تر�سيحهم للقبول يف اجلامعات االأردنية للعام الدرا�سي )2018/2017( يبلغ 5849 طالبًا 

وطالبة وبن�سبة 16% من جمموع الطلبة املر�سحني. اأما عدد الطلبة الذين �سجلوا منهم يف 

هذه اجلامعات فعليًا،  فهو اأقل من ذلك الأ�سباب خمتلفة. ومن الوا�سح اأن اجلامعة االأردنية 

خ�سارتهما  اأن  مبعنى  العدد،   هذا  عن  اال�ستغناء  ت�ستطيعان  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة 

»الريموك«.  تتبعها  الها�سمية،   اجلامعة  تاأتي  الثانية  املرتبة  ويف  كبرية،  تكون  لن  املالية 

واملتعارف عليه اأن رفع معدالت مدخالت اجلامعات اإذا ما توفرت العمليات املطلوبة،  ي�سمن 
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خمرجات جيدة. وهذا يبدو حاّلً منطقيًا،  ولكنه يف الوقت نف�سه قد ي�ساعف من م�سكلة قّلة 

اإقبال الطلبة على جامعات اآل البيت وموؤتة واحل�سني بن طالل والطفيلة التقنية،  خا�سة 

واأنه من غري املنطقي جعل احلد االأدنى للقبول يف جامعات ر�سمية خمتِلفًا عن اأخرى ر�سمية 

اأي�سًا. 

وحيث اأن جامعة البلقاء التطبيقية ال تعان من تدن ن�سبة االإقبال يف الوقت الذي تعان 

فيه ماديًا،  فاإن اال�ستغناء عن حوايل 1500 طالب بر�سوم متدنية �سيكون له اأثر مايل اإيجابي 

عليها،  الأنها �ستوفر تكاليف املدر�سني والعاملني والبنية التحتية. 

بناء على ذلك،  هناك حّل مت تطبيقه قبل اأن يتم اإلغاوؤه،  ويتمثل يف رفع معدل القبول لكل 

واآل  التقنية  والطفيلة  طالل  بن  احل�سني  وحتديدًا  االأطراف،   جامعات  عدا  ما  اجلامعات 

البيت، الأن تخفي�س معدالت القبول يتناق�س مع جودة التدري�س. لكن جمل�س التعليم العايل 

عدل عن الفكرة.

اإّن رفع معدل القبول ُيفرت�س اأن يكون له مردود اإيجابي على املخرجات،  على اأن تكون هناك 

زيادة  اإلى  القبول  رفع معدل  يوؤدي  التعليم ونوعيته. وقد  توؤثر على جودة  مالية ال  حلول 

امللتحقني بالربامج التقنية يف الكليات اجلامعية التقنية وجامعة االأمري ح�سني التقنية.

اجلدول رقم )1( اإجمايل عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات الر�سمية للعام الدرا�سي 2018/2017،  
وعدد الطلبة املقبولني والذين تقّل معدالتهم يف الثانوية عن %70

اجلامعةالرقم
اإجمايل عدد 

الطلبة املقبولني

عدد الطلبة املقبولني 
والذين تقّل معدالتهم 
يف الثانوية عن %70

ن�سبة الطلبة 
املقبولني والذين تقّل 

معدالتهم عن %70

8.75%7512657اجلامعة االأردنية1

14.26%4798684جامعة الريموك2

19.9%2337465جامعة موؤتة3

4
جامعة العلوم 
7.19%4605331والتكنولوجيا

12.79%6546837اجلامعة الها�سمية5

33.39%2908971جامعة اآل البيت6

7
جامعة البلقاء 

27.12%57751566التطبيقية
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8
جامعة احل�سني بن 

%75520627.28طالل

9
جامعة الطفيلة 

%53413224.72التقنية

%584916.35 35770املجموع

ال�سنوات اخلم�س االأخرية،  الأ�سباب مادية وفقًا  اإغالق خم�س كليات جامعية خالل  لقد مت 

لت�سريحات اأ�سحابها،  نتيجة انخفا�س اإقبال الطلبة،  ويف املقابل مت ا�ستحداث ثالث كليات 

جديدة،  ومنح جمل�س التعليم العايل )2018/2017( ترخي�سًا الإن�ساء خم�س كليات جامعية 

تقنية.

ويو�سح اجلدول رقم )2( تراجع اأعداد الطلبة يف كليات املجتمع خالل الفرتة 2017-2008،  

بينما يو�سح اجلدول رقم )3( اأعداد الطلبة املقبولني يف درجة البكالوريو�س يف اجلامعات 

االأردنية على الربناجَمني العادي واملوازي منذ العام الدرا�سي )2012/2011(.

اجلدول رقم )2(
اأعداد الطلبة املقبولني يف كليات املجتمع )2017-2008(

عدد املقبولنيالعام اجلامعي

2009/2008 32508
2010/200931299
2011/2010 29072
2012/2011 30554
2013/2012 30257
2014/2013 29724
2015/2014 23544
2016/2015 19178
2017/2016 18241
2018/2017 17891
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اأعداد الطلبة املقبولني يف درجة البكالوريو�س يف اجلامعات االأردنية على الربناجَمني العادي واملوازي منذ 
العام الدرا�سي )2012/2011(

اأعداد الطلبة املقبولنيالعام اجلامعي

2012/2011 76034

2013/2012 79522

2014/2013 77575

2015/2014 63839

2016/2015 61835

2017/2016 68166

ب- تاأهيل الكليات اجلامعية 
،  واأن معظم برامج هذه الكليات  االنطباع العام اأن م�ستوى خمرجات الكليات اجلامعية متدنٍّ

قدمية وغري متطورة وال تواكب امل�ستجدات، لذلك ال يكفي احلديث عن تعليم تقني يف غياب 

»تعليم تقني« حقيقي من حيث »التعريف« واخلطط والتدريب والبنية التحتية والتجهيزات 

واملدر�سني واملدربني.

للعام  املتو�سط  اجلامعي  التعليم  كليات  يف  املقبولني  اطلبة  اأعداد   )4( رقم  اجلدول  وُيظهر 

الدرا�سي )2018/2017( موزعني وفقًا لتبعية الكليات.

اجلدول رقم )4(
اأعداد الطلبة املقبولني يف كليات التعليم اجلامعي املتو�سط للعام الدرا�سي )2018/2017( موزعني وفقًا 

لتبعية الكليات

عدد الطلبة املقبولنيعدد الكلياتتبعية الكليات

7033 13الكليات التابعة جلامعة البلقاء

1743 5الكليات احلكومية

1175 6الكليات الع�سكرية

1918 2الكليات التابعة لوكالة الغوث

6022 16الكليات اخلا�سة

17891 42املجموع
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اإّن الطاقة اال�ستيعابية للكليات اجلامعية املذكورة يف اجلدول رقم )4( تفوق العدد الفعلّي 

من  جزئيًا  تعوي�سه  ميكن  الفارق  وهذا  طالب،   اآالف   10-7 بحوايل  حاليًا  امل�سجلني  للطلبة 

هذه  وتطوير  تاأهيل  اإعادة  يجب  ولكن  الر�سمية،  اجلامعات  يف  القبول  معدالت  رفع  خالل 

الكليات لتواكب الهدف املعلن،  وهو التعليم التقني والتطبيقي،  الإيجاد فر�س عمل تقلل من 

البطالة والفقر واآثارهما.

ت- اال�ستثناءات
من  ل�سريحة  الفر�س  وتكافوؤ  العدالة  حتقيق  اال�ستثناءات،  اإقرار  من  االأ�سا�سي  الهدف  كان 

املواطنني الذين يعانون من ظروف اقت�سادية واجتماعية وتعليمية �سعبة ُفر�ست عليهم،  اأو 

ل�سريحة ت�ستحق العناية اخلا�سة باأبنائها نظرًا للت�سحيات التي يقدمونها للوطن وذلك عماًل 

باأحكام الد�ستور الذي يفر�س منح جميع املواطنني فر�سًا متكافئة يف التعليم ويكر�س مبداأ 

االقت�سادية  الظروف  تهيئة  قبل  اال�ستثناءات  اإلغاء  خطوة  فاإن  لذا  االجتماعية،  العدالة 

الع�سائر واملدار�س  اأبناء  ال�سرائح،  وخا�سة مكرمة  املنا�سبة لهذه  واالجتماعية والتعليمية 

االأقل حظًا،  ومكرمة اأبناء الع�سكريني واجلهات االأمنية... اإلخ،  يعّد اإجراًء خمالفًا للد�ستور، 

غري اأن تو�سيع �سريحة اال�ستثناءات لت�سمل مقتدرين فر�َس خلاًل ال بد من معاجلته لتنظيم 

اال�ستثناءات دون اأن توؤثر على حقوق االآخرين. 

وُتعنى وحدة تن�سيق القبول املوحد يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتوزيع الطلبة 

على اجلامعات وفقًا لالأ�س�س ال�سادرة عن جمل�س التعليم العايل �سمن الئحتني اأ�سا�سيتني هما 

الئحة القبول التناف�سي والئحة التخ�سي�سات )اال�ستثناءات(. 

الع�سكريني  اأبناء  االآتي:  النحو  على  املوحد  القبول  قوائم  �سمن  اال�ستثناءات  وت�سنَّف 

واجلهات االأمنية،  اأبناء املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم،  اأبناء ال�سهداء،  وذوو االإعاقة،  

واأبناء املخيمات،  واأوائل املحافظات واالألوية. ويف ما يتعلق باال�ستثناءات �سمن لوائح اأبناء 

الع�سائر واالأقل حظًا،  فيتم توزيعها �سمن قوائم ت�سدر عن اللجنة املخت�سة بتنفيذ املكرمة 

القبول  وحدة  عن  ولي�س  حظًا  االأقل  واملدار�س  االأردنية  البادية  يف  الع�سائر  الأبناء  امللكية 

املوحد. 

مُتنح  )ا�ستثناءات(  تخ�سي�سات  �سمن  الطلبة  قبول  عملية  الر�سمية  اجلامعات  تتولى  كما 

الأبناء العاملني واأبناء اأع�ساء هيئة التدري�س فيها. ويف ما يخ�س الطلبة احلا�سلني على �سهادة 

الثانوية العامة يف اأعوام �سابقة اأو احلا�سلني على �سهادة الثانوية العامة من خارج االأردن،  

ال  التي  القبول  اأ�س�س  على  وبناًء  اال�ستثناءات،   من  اال�ستفادة  دومنا  تناف�سيًا  قبولهم  فيتم 
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ت�سمح بقبول اأّي منهم دون معدالت القبول التناف�سي. ويو�سح ال�سكل رقم )1( ن�سب القبول 

خارج قائمة التن�سيق املوحد لكل عام. بينما يبنّي اجلدول رقم )5( عدد ون�سب الطلبة الذين 

مت قبولهم فعليًا ا�ستثنائيًا للعام الدرا�سي )2018/2017(.

ال�سكل رقم )1(
ن�سب القبول خارج قائمة التن�سيق املوحد

اجلدول رقم )5(
عدد ون�سب الطلبة الذين مت قبولهم فعليًا ا�ستثنائيًا للعام الدرا�سي 2018/2017

العدد املقرر اأو الن�سبة املقررة نوع اال�ستثناء
يف اأ�س�س القبول

العدد الفعلي اأو الن�سبة الفعلية 
 للطلبة الذين مت قبولهم

)2018/2017(

72200×12 حمافظة = 864اأوائل املحافظات

4210×51 لواء = 2142اأوائل االألوية

4.60% 20%مكرمة اجلي�س

0.40%5%مكرمة املعلمني

350263مكرمة اأبناء املخيمات

20% مكرمة جي�س

5% مكرمة املعلمني

50% تناف�س

10% االأقل حظًا

5% توجيهي �سنوات �سابقة

5% توجيهي دويل

1% مكرمة اأبناء خميمات
2% اأبناء العاملني يف اجلامعات

2% ا�ستثناءات اأخرى
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4جميع املتقدمنياأبناء ال�سهداء

88جميع املتقدمنيذوو االإعاقة

مدار�س  يف  الع�سائر  مكرمة 
4.10%10%البادية )االأقل حظًا(

اإّن احلديث ال�سلبي عن اال�ستثناءات اأمٌر غري مقبول، فاال�ستثناءات حّق يجب �سمانه. حيث 

يظهر من درا�سة اجلدول رقم )5( اأن معظم الطلبة املر�سحني لال�ستفادة من هذه اال�ستثناءات 

مت قبولهم �سمن قوائم التناف�س احلر، وهذا موؤ�سر قوي للرّد على دعوات اإلغاء اال�ستثناءات 

اأو اإيقافها.

ث- الربنامج املوازي 
والتكنولوجيا، ثم يف بقية  العلوم  1996 يف جامعة  املوازي عام  الربنامج  البدء بتطبيق  مت 

اجلامعات الر�سمية،  ومل تعار�س احلكومة هذا القرار حينه،  بل وجدت فيه عاماًل م�ساعدًا 

حلّل امل�ساكل املالية للجامعات. 

�سكل  ما  الر�سمية،  اجلامعات  ملعظم  االأ�سا�سي  االإيرادات  م�سدَر  الربنامج  هذا  اأ�سبح  لقد 

ارتياحًا كبريًا لديها رغم تاأثريه الوا�سح على نوعية التعليم فيها. كما وجدت فيه احلكومة 

حاًل بدياًل لرفع الر�سوم وهو القرار الذي مل تتجراأ اأّي حكومة على اتخاذه. وبالتزامن مع 

ذلك،  بداأت اجلامعات مدفوعًة بالرغبة يف زيادة اإيراداتها،  بطرح تخ�س�سات مكررة وغري 

مطلوبة ل�سوق العمل،  وزيادة اأعداد الطلبة امللتحقني يف الربنامج املوازي و�سواًل اإلى ن�سبة 

عالية غري مقبولة تفوق طاقاتها اال�ستيعابية ومبعدالت متدنية وخا�سة يف الربامج العلمية 

التي تتطلب معدالت عالية،  ما اأدى اإلى تدن م�ستوى اخلريجني واإغراق �سوق العمل باأعداد 

متزايدة من اخلريجني تفوق احتياجاته ويف الوقت نف�سه ال تلبي امل�ستوى املطلوب يف القطاع 

اخلا�س.

درجة  اإلى  وامل�ساواة  العدالة  لعدم  �سارخ  مثال  اأنه  على  املوازي  للربنامج  ينظر  من  وهناك 

يقابل  اأن  دون  املوازي  الربنامج  يف  التو�سع  اإن  القول  ميكن  وعمومًا،   الد�ستور.  مع  التعار�س 

ذلك زيادة يف عدد اأع�ساء هيئة التدري�س وتو�سيع البنية التحتية،  اأدى اإلى تراجع م�ستوى 

خمرجات التعليم العايل.

ويبني اجلدول رقم )6( الوارد يف االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2016-

الدرا�سي  العام  خالل  والدولية  املوازية  الربامج  بع�س  يف  امللتحقني  الطلبة  اأعداد   )2025

.)2016/2015(
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اجلدول رقم )6(
اأعداد الطلبة امللتحقني يف بع�س الربامج املوازية والدولية خالل العام الدرا�سي 2016/2015

طلبة املوازي والدويلاإجمايل الطلبة امللتحقنيالتخ�س�س
والدويل  املوازي  طلبة  ن�سبة 

الإجمايل امللتحقني

49%81673991الطب

60%25581537طب االأ�سنان

48%54632594ال�سيدلة

21%5334511321الهند�سة

28%19443 69533 املجموع

من هنا،  اأكدت االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية على �سرورة اإلغاء الربنامج 

املوازي،  لكن مل تتم املبا�سرة بالتنفيذ بعد. وكانت االأجندة الوطنية قد اأو�ست باإلغاء هذا 

الربنامج بو�سفه يهدد نوعية التعليم، كما دعت »روؤية االأردن 2025« اإلى االلتزام بالقبول 

اجلامعي على اأ�سا�س اجلدارة ب�سكل اأ�سا�س. 

ومن خالل االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية ونقا�سات جمل�س التعليم العايل،  

مت اقرتاح ثالثة بدائل الإلغاء الربنامج املوازي:

1. البديل االأول

اقرتحت االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2016-2025( تخفي�س القبول 

�سنوات،   خم�س  خالل   %50 عن  القبول  ن�سبة  تزيد  ال  بحيث  تدريجيًا  املوازي  الربنامج  يف 

و�سواًل اإلى اإلغاء الربنامج عند نهاية مدة اخلطة،  اأي عام 2025. 

اإيرادات  اأن  بينت  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تقارير  فاإن  لالإ�سرتاتيجية،   ووفقًا 

ر�سوم الربنامج العادي يف اجلامعات الر�سمية خالل العام )2015/2014( بلغت حوايل 179 

ما  اأي  دينار،  مليون   188 حوايل  والدولية  املوازية  الربامج  ر�سوم  بلغت  بينما  دينار،  مليون 

ن�سبته حوايل 51% من اإجمايل اإيرادات الر�سوم يف اجلامعات الر�سمية. 

وراأت االإ�سرتاتيجية اأن هذه الن�سبة »ت�ستحق االهتمام والدرا�سة واملعاجلة املالية التعوي�سية 

ال�سليمة يف حال اتخاذ قرار باإلغاء الربنامج«،  وهو ما دفع اللجنة الوطنية لتنمية املوارد 

امللتحقني  املالية للجامعات واأعداد الطلبة  الب�سرية الإجراء درا�سات دقيقة حول االأو�ساع 
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بالربامج املوازية والدولية والعادية واإيرادات كل منها،  واإجراء نقا�سات طويلة مع ماليني 

اإلغاء  البدائل املمكنة لتعوي�س اجلامعات عن خ�سائرها يف حال  واأكادمييني خمت�سني حول 

والقابلة  االأف�سل  االآلية  اأن  اإلى  لتتو�سل  اإلغائه(،   �سرورة  على  االختالف  )دون  الربنامج 

للتطبيق،  هي اإلغاء الربنامج املوازي للطلبة االأردنيني تدريجيًا خالل مدة 8 �سنوات اعتبارًا 

بتخفي�س  وذلك    ،2025 عام  بحلول  كليًا  اإلغائه  بهدف   )2018/2017( اجلامعي  العام  من 

طلبة الربنامج املوازي مبعدل 5550 طالب �سنويًا وعلى مدى ثمانية �سنوات مبجموع 44400 

طالب،  وي�سكل هذا الرقم ما ن�سبته 12.5% من الطلبة االأردنيني يف الربنامج املوازي. 

يف  دينار  مليون   17 حوايل  اجلامعات  دخل  يف  االنخفا�س  يكون  اأن  االإ�سرتاتيجية  وتوّقعت 

ال�سنة االأولى،  واأنه �سيزداد مببلغ م�ساٍو �سنويًا حتى ال�سنة الثامنة،  وهي ال�سنة التي �سيرتك 

 136 بلغ  قد  الدخل  يف  االنخفا�س  و�سيكون  املوازي،  الربنامج  فيها  االأردنيني  الطلبة  جميع 

مليون دينار وا�ستقر عند ذلك،  وهذا املبلغ يجب تعوي�سه من ِقبل احلكومة كما هو مبني يف 

اجلدول رقم )7(.

اجلدول رقم )7(
التناق�س ال�سنوي يف اأعداد الطلبة والتعوي�س املايل املتدرج للجامعات 

الربنامج املوازي
العدد 

االإجمايل 
للطلبة

االنخفا�س يف  
الدخل

التخفي�س 
ال�سنوي يف 

االأعداد

عدد الطلبة 
االأردنيني 

)تخفي�س بهدف 
االإلغاء(

عدد الطلبة غري 
االأردنيني )ال 

تخفي�س(

االآن0044,00011,000226,000

ال�سنة االأولى17,005,2005,55038,85011,000220,450

ال�سنة الثانية34,010,4005,55033,30011,000214,900

ال�سنة الثالثة51,015,6005,55027,75011,000209,350

ال�سنة الرابعة68,020,8005,55022,20011,000203,800

ال�سنة اخلام�سة85,026,0005,55016,65011,000198,250

ال�سنة ال�ساد�سة102,031,2005,55011,10011,000192,700

ال�سنة ال�سابعة119,036,4005,5505,55011,000187,150

ال�سنة الثامنة136,041,6005,550011,000181,600
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2. البديل الثان

بعد  اأي�سًا،   الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  طرحته  الذي  البديل  هذا 

الطلبة  اأعداد  وتخفي�س  املوازي  الربنامج  اإلغاء  يف  يتمثل  خمت�سون،   بها  �سارك  مناق�سات 

للطاقة اال�ستيعابية وحتويل الربنامج العادي لربنامج جمان من دون ر�سوم جامعية جلميع 

االأردنيني. 

اإلى  باالإ�سافة  املوازي،   بالربنامج  اخلا�س  االأول  البديل  تطبيق  االقرتاح  هذا  ويت�سمن 

تخفي�س اأعداد الطلبة امللتحقني يف الربنامج العادي مبعدل 2400 طالبًا وطالبة �سنويًا على 

مدى خم�س �سنوات،  واإعفاء الطلبة االأردنيني من الر�سوم اجلامعية، على اأن تعّو�س احلكومة 

فارق االإيرادات وذلك بفر�س �سريبة تبداأ بـ�ستة فل�سات على كل لرت بنزين م�ستهَلك و�سواًل 

اإلى 62 فل�سًا يف ال�سنة الثامنة،  ت�ستقر بعدها عند هذا الرقم. 

وراأت اللجنة الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية يف هذا االقرتاح »اأمنية ي�سعب حتقيقها« نظرًا 

املواطنون. لذا اعتمدت االقرتاح  التي متر بها احلكومة ويعان منها  للظروف االقت�سادية 

كخيار  االإ�سرتاتيجية  يف  الثان  املقرتح  واأدرجت  للتطبيق،   قابل  اأ�سا�سي  كمقرتح  االأول 

 )8( رقم  واجلدول  بذلك.  االقت�سادية  الظروف  ت�سمح  عندما  تطبيقه  ميكن  اإ�سرتاتيجي 

يو�سح البديل الثان.
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اجلدول رقم )8(
عة يف �سعر ال�ساعات املعتمدة الن�سبة املئوية للزيادة املتوقَّ

اجلامعة

ن�سبة متو�سط �سعر الربناجمان معًاالربنامج املوازيالربنامج العادي
ال�ساعة للربناجمني 

بالن�سبة اإلى 
الربنامج العادي

متو�سط �سعر 
ال�ساعة

متو�سط �سعر 
ال�ساعة

متو�سط �سعر 
ال�ساعة

184.21%25.64468.83647.240اجلامعة االأردنية1

154.23%28.43559.27443.855جامعة الريموك2

137.01%25.53144.42934.980جامعة موؤتة3

4
جامعة العلوم 
167.65%27.89765.64146.769والتكنولوجيا

150.98%28.42357.40442.913اجلامعة الها�سمية5

148.99%19.08337.77828.431جامعة اآل البيت6

7
جامعة البلقاء 

128.34%33.57352.60043.086التطبيقية

121.05%24.09534.23829.167جامعة احل�سني بن طالل8

136.41%20.80835.96228.385جامعة الطفيلة التقنية9

املتو�سط االإجمايل ل�سعر 
147.65%25.94350.68538.314ال�ساعة

اأعاله،  لكن خطة حتفيز  البديلني  اأيٍّ من  اإعداد هذه املراجعة مل يتم تنفيذ  وحتى تاريخ 

من  بدءًا  املوازي  الربنامج  طلبة  اأعداد  بتخفي�س  اأو�ست   )2022-2018( االقت�سادي  النمو 

�سنوات،   ثمان  مدى  وعلى  �سنويًا  طالب   5550 ومبعدل    ،)2021/2020( اجلامعي  العام 

مبجموع 44400 طالب. و�سواًل اإلى اإلغاء هذا الربنامج كليًا بحلول عام 2028،  وذلك. وهذا 

لتنمية  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  الذي اقرتحته  االأول  البديل  لتنفيذ  تاأجيل  �سوى  ال يبدو 

املوارد الب�سرية. 

3. البديل الثالث

تدار�َس جمل�س التعليم العايل بدياًل ثالثًا،  ولكنه مل يَر النور بعد، وهو يت�سمن اقرتاحني؛ 

االأول زيادة �سنوية على الر�سوم بن�سبة 5% ملدة 10 �سنوات مع دعم حكومي، والثان زيادة 

�سنوية على الر�سوم بن�سبة 7% ملدة �سبع �سنوات.
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ثالثاً: مواضيع مهمة اختُزلت يف اإلسرتاتيجيات أو مل يتم التطرق 

لها مبارشة 

يعّد التدري�س من اأهم املو�سوعات يف قطاع التعليم العايل،  لكن االإ�سرتاتيجيات اختزلته اأو 

مل تتطرق اإليه مبا�سرة. فرغم اأن اجلامعات االأردنية جامعات تدري�سية يف املقام االأول -وال 

التالية،   والتعليم«  التعلم  تراجع  »اأ�سباب  اأهمل  االإ�سرتاتيجيات  بناء  اأن  اإاّل  ذلك-  يف  �سري 

والتي حتتاج معاجلتها ملحور خا�س يتطرق الأ�ساليب التعلم احلديثة:

وجود عدد كبري جدًا من الطلبة يف قاعة الدر�س،  بل اإن ن�سبة املدر�سني للطلبة و�سلت يف   .1

بع�س اجلامعات الر�سمية 50:1.

عدم وجود مت�سع من الوقت لالإر�ساد اأو حتى للت�سحيح الدقيق الأوراق الطلبة.  .2

اأّن االهتمام بالتدري�س ثانيًا بعد البحث العلمي الذي يعّد العامل االأ�سا�س يف الرتقية.  .3

اله�سم تفتقر  �سهلة  اأو وجبة �سريعة  اإلى عملية تلقني �سريع  التدري�سية  العملية  حتّول   .4

للبحث واال�ستق�ساء والتفكري.

اأن مرافق اجلامعات من خمتربات وقاعات تدري�س مل تعد تفي بالغر�س،  يف ظل زيادة   .5

اأعداد الطلبة.

وقد اأدت حماوالت اجلامعات تعوي�َس النق�س احلا�سل يف اأعداد االأ�ساتذة وامل�سرفني والفنيني 

لالإ�سراف على الطلبة الذين يتزايد عددهم با�ستمرار،  اإلى فتح الباب اأمام كفاءات متدنية 

كان دخول اأ�سحابها اإلى اجلامعات يعّد من امل�ستحيالت يف وقٍت م�سى،  االأمر الذي انعك�س �سلبًا 

على امل�ستوى االأكادميي واملعريف للطالب.

لقد تبنى التدري�س احلديث مفهوم التعلرُّم بداًل من التعليم بحيث يكون الطالب حمور العملية 

تدري�س  اأ�سبح  هنا  ومن  الطلبة.  من  �سغرية  حللقة  ومديرًا  موجهًا  واملدّر�س  التدري�سية 

املجموعات ال�سغرية والتفكري النقدي والتدري�س القائم على حّل امل�سكالت مفاهيم تت�سق مع 

جاهزية الطالب ل�سوق العمل بعيدًا عن التلقني. واإّن اإدخال التكنولوجيا واالأ�ساليب احلديثة 

يف التدري�س اأمٌر ملّح و�سروري للتعلم املدمج،  اإال اأن االإ�سرتاتيجيات مل تعّمق اأهمية تطوير 

التعليم والتعّلم �شمن النقاط الواردة �شابقًا.
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الواقع  مالمسة  دون  اإلسرتاتيجيات  تناولتها  مواضيع  رابعاً: 

الفعيل لها

تراِع  مل  التي  املوا�سيع  اأبرز  من  العلمي«  و»البحث  �س«  و»املدرِّ »الطلبة«  مو�سوعات  تعّد 

االإ�سرتاتيجيات واقَعها الفعلي. 

اأ- الطالب
اأن هذا »املحور«  اأن الطالب هو حمور العملية التعليمية،  لكن املوؤ�سف  ال يختلف اثنان على 

ي�سهد تراجعًا كبريًا ب�سبب عوامل عدة منها:

تراجع م�ستوى التح�سيل العلمي للطالب قبل اجلامعة.  .1

تراجع رغبة الطالب بالدرا�سة وقلة اندفاعه نحوها مع ازدياد مغريات الع�سر.  .2

مع  املحا�شرات،   عن  والغياب  االن�شباط،   وتدين  الطالب،   �شخ�شية  يف  الكبري  التغري   .3

االإ�سارة اإلى اأن ازدياد »حجم ال�سف« جعل �سبط احل�سور والغياب من ِقبل املدر�س اأمرًا 

�سعبًا للغاية.

تبّني الطالب اأ�سلوبًا واحدًا للدرا�سة،  هو قراءة امللخ�سات واملالحظات ال�سريعة اأو حتديد   .4

اأرقام �سفحات معينة يف الكتب. 

اختالف النظرة الأهمية الدرا�سة وال�سهادة يف ظل البطالة وندرة فر�س العمل مهما كان   .5

نوع الدرا�سة.

ومن اأبرز التغريات التي اأثرت على هذه العوامل واأدت اإلى تكري�سها:

دخول اأعداد �سخمة امتحان التوجيهي.  .1

ح�سول عدد كبري من الطلبة على معدالت مرتفعة يف التوجيهي.  .2

احلكومية  اجلامعات  اأعداد  ازدياد  مع  العايل  بالتعليم  الطلبة  من  كبري  عدد  التحاق   .3

واخلا�سة وتدن معدالت القبول.

املوازي،   الربنامج  العادي،   الربنامج  لت�سمل:  باجلامعات  الطلبة  التحاق  م�سادر  تنوع   .4

الربنامج الدويل،  التج�سري،  اال�ستثناءات املتعددة كاأوائل املحافظات واالأقل حظًا واأبناء 

التعليم  وجمل�س  االأمناء  جمال�س  اأع�ساء  واأحفاد  واأبناء  اجلامعات  يف  والعاملني  املعلمني 

العايل )اأُلغي هذا اال�ستثناء موؤخرًا(،  مما جعل ال�سيطرة على م�ستوى املقبولني يف اجلامعة 

اأمرًا �سبه م�ستحيل.
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ب- املدّر�س
تالم�شه  مل  ما  وهو  احلال،   واقع  لتبيان  االآتية  النقاط  اإيراد  ميكن  »املدّر�س«،   مو�شوع  يف 

االإ�سرتاتيجيات:

مع اعتماد اأنظمة الرتقية يف اجلامعات على البحث العلمي،  مل يعد االهتمام باملحا�سرة   .1

كافيًا،  حيث اأنه ال توجد مكافاأة حقيقية للمحا�سر اجليد. بل واأ�سبح التدري�س �سطحيًا 

و»م�سلوقًا«.

ُتهَمل  بينما  البحثية،   منجزاتهم  على  بناء  اجلامعات  يف  املدر�سني  تعيني  يكون  ما  غالبًا   .2

مهارات التدري�س )مع ا�ستثناء املدر�سني املبعوثني(.

التدري�سية يف اجلامعات،   الهيئات  اأع�ساء  مع  التعامل  واملعنوية يف  املالية  العدالة  غياب   .3

مما يحبط املدر�س ويجعله خارج دائرة احلما�سة والرغبة يف العمل.

اأعداد  يف  امل�ستمرة  الزيادة  لتلبية  تعيينهم  مت  الذين  املدر�سني  من  لكثري  الكفاءة  تدّن   .4

الطلبة،  االأمر الذي من �ساأنه اأن ينعك�س �سلبًا على م�ستوى التدري�س.

ت- البحث العلمي
�س اجلدول رقم )9( يالَحظ �سعف مناف�سة اجلامعات االأردنية جلامعات عربية  عند تفحرُّ

عام  حتى   )Scopus( البحث  حمرك  يف  املن�سورة  العلمية  االأبحاث  عدد  يف  عربية  وغري 

2014. بل اإن املقارنة مع جامعة »كيوتو» اليابانية مثاًل،  ُتظهر فرقًا كبريًا. وُي�ستَدّل من ذلك 

اأن اأنظمة الرتقية يف اجلامعات االأردنية و�سندوق دعم البحث العلمي مل حتقق املطلوب. 

اأن  التنفيذية  خططها  اإقرار  عند  تدرك  مل  املتتابعة  االإ�سرتاتيجيات  اأن  بالذكر  واجلدير 

حاجته  من   %96 االأردن  ي�ستورد  التي  الطاقة  وهي  معروفة؛  البحثية  االأردنية  االأولويات 

منها،  واملاء حيث يعّد االأردن من اأفقر اأربع دول يف العامل يف جمال املياه. 

اأولويات البحث العلمي يف االأردن )2020-2011(،   2009 م�سروع لتحديد  اأُطلق يف عام  لقد 

لكن ما ت�سّمنه ذلك امل�سروع جاء عامًا وال يخدم احلاجة الوطنية ب�سكل مبا�سر. وبينما اأنفق 

�سندوق دعم البحث العلمي مبلغ 15 مليون دينار عرب ال�سنوات املا�سية،  كان االأجدى اأن ي�سّب 

تركيزه على م�سروع واحد مثل حتلية املياه اأو معاجلة املياه العادمة اأو اإنتاج غاز امليثان من 

القمامة،  اأو اإنتاج غاز االإيثان كوقود لل�سيارات من ق�سب ال�سّكر. اإال اأن �سندوق دعم البحث 

العلمي مل ينجح يف ذلك،  ومل يوؤثر يف زيادة اأعداد االأوراق العلمية املن�سورة،  بل اإن الن�سر مل 

يكن �سرطًا للدعم املايل. 
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االأردن  حاجات  يلّبي  ما  نحو  اأبحاثهم  يوجهوا  اأن  االأردنيني  والباحثني  العلماء  على  اإّن 

اأن  اإّن عليهم  بل  مثاًل،   واأوروبا  املتحدة  الواليات  تهم  البحث يف جماالت  االأ�سا�سية،  وعدم 

يكونوا جزءًا من احلكومات حتى ي�ستقيم القرار ال�سيا�سي يف م�سّب العلم واملعرفة.

اأبحاث  اأكرث من ثالثة  اأف�سل اجلامعات االأردنية،  ال تتطلب  اأما تعليمات الرتقية،  فهي يف 

ر�سينة يف جمالت عاملية م�سنفة وحمكمة،  للرتقية من رتبة اأ�ستاذ م�ساعد اإلى رتبة اأ�ستاذ 

اإن اجلامعات �سمحت باعتماد جمالت وحمركات بحث �سعيفة جدًا،  مما جعل  م�سارك. بل 

من الرتقية اأمرًا �سهاًل،  ال ي�سري لبعٍد بحثي متميز من حيث العدد والنوعية. وغالبًا يتوقف 

االإنتاج البحثي لع�سو الهيئة التدري�سية بعد الرتقية لرتبة اأ�ستاذ.

اإّن ال�سوؤال االأكرث اأهمية هو: َمن يدير عجلة التكنولوجيا واالبتكار؟ 

هناك من يعتقد اأن اجلامعات هي املحرك االأ�سا�سي للبحث والتكنولوجيا،  لكن االأ�سا�س هو 

وجود قرار �سيا�سي ومظلة حكومية حترك القطاع اخلا�س ومن ثم اجلامعات التي مبقدورها 

االإ�سارة للتكنولوجيا احلديثة وتقدمي العقول العاملة بالبحث العلمي.

لقد تدهور البحث العلمي يف االأردن حتى باتت اإنتاجية الباحث االأردن متوا�سعة،  وات�سمت 

االأبحاث بعدم ارتباطها باحلاجة الوطنية وباأن الغر�س منها هو الرتقية. حتى واإن كانت 

اأن  ولالأ�سف  التنفيذية؟!  والقنوات  احلكومة  من  �سيقراأها  فَمن  جيدة،   االأبحاث  بع�س 

االإ�سرتاتيجيات اأغفلت مناق�سة م�سري البحث التطبيقي والتنفيذي اجليد.

الذكر مل ت�شكل م�شاريع وا�شحة ودقيقة يف االإ�شرتاتيجيات،  مع  �شابقة  النقاط  اإن جميع 

اأنها جمتمعًة متثل ع�سب تطور التعليم اليومي اأو تراجعه! ومل ُتقدم اخلطط االإ�سرتاتيجية 

باأفكار ومواعظ ال متاَر�س كنماذج  امل�سو�سة،  بل زودتهم  الطلبة من االأفكار  ن  م�ساريع حُت�سّ

على اأر�س الواقع.
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اجلدول رقم )9(
عدد االأبحاث العلمية املن�سورة يف حمرك البحث )Scopus( جلامعات اأردنية وغري اأردنية 

)حتى عام 2014(

اجلامعة

جمموع االأبحاث 
املن�سورة منذ 

تاأ�سي�س اجلامعة 
اأو منذ عام 

1976

)اأيهما اأحدث(

حمموع 
االأبحاث 
املن�سورة 
-2010(
)2014

اجلامعة

جمموع االأبحاث 
املن�سورة منذ 

تاأ�سي�س اجلامعة 
اأو منذ عام 1976

)اأيهما اأحدث(

حمموع 
االأبحاث 
املن�سورة 
-2010(
)2014

2888216689امللك �سعود80743272االأردنية
العلوم والتكنولوجيا 

امللك فهد 71462308االأردنية
137984801للبرتول

89853068االإمارات2928965الريموك

االأمريكية/ 24301285الها�سمية
121404240بريوت

2586310340القاهرة22251227البلقاء

72913183ال�سلطان قابو�س1447522موؤتة

15758735528كيوتو-اليابان826478اآل البيت

خامساً: الجامعات الخاصة

وبح�سب  اإقليميتان.  وجامعتان  خا�س  بقانون  وجامعة  خا�سة  جامعة   19 االأردن  يف  يوجد 

يف  وطالبة  طالبًا   77073 اخلا�سة  اجلامعات  يف  الطلبة  عدد  بلغ  االعتماد،   هيئة  بيانات 

العام الدرا�سي 2017/ 2018 )عدد طلبة البكالوريو�س 71756،  وعدد طلبة درا�سات العليا 

5317(. وقد �ساهمت اجلامعات اخلا�سة يف االقت�ساد الوطني ب�سكل كبري. 

على  ين�سّب  بعاّمة  الرتكيز  كان  الت�سعينات،   مطلع  اخلا�سة  اجلامعات  باإن�ساء  البدء  عند 

الربح املايل على ح�ساب التفكري بجودة التدري�س،  وا�ستمر ذلك الأكرث من ع�سر �سنوات،  ثم 

وكفاءة  التدري�س  بنوعية  لالهتمام  االأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  يف  و�سوحًا  ازداد  توّجه  برز 

املدر�سني،  واأ�سبح هناك نظام لالإيفاد،  وعناية اأكرب بالبحث العلمي والن�سر يف جمالت عاملية،  

دمج  واأهمهما  الت�سريعات،   خالل  من  ذلك  فر�ست  التي  العايل  التعليم  لوزارة  ُيح�سب  وهذا 

اجلامعات احلكومية واخلا�سة �سمن قانون واحد )واإن كان هذا االأمر ما يزال مو�سع خالف(،  

وتطبيق معايري االعتماد على اجلامعات اخلا�سة ب�سرامة مقارنًة مع اجلامعات احلكومية. 

اإ�سدار نظام ينظم العالقة بني هيئة املالكني واجلامعة اخلا�سة. ومن  وتعكف الوزارة على 



تقرير حالة البالد: التعليم العايل

751

اأن ي�سع االأمور يف ن�سابها،  وحتديدًا عالقة رئي�س اجلامعة برئي�س هيئة  �ساأن هذا النظام 

املديرين واأع�ساء الهيئة.

ورغم التطور الهائل الذي �سهدته بع�س اجلامعات اخلا�سة يف بنيتها التحتية،  اإاّل اأّن اع�ساء 

الهيئة التدري�سية يواجهون حتديات عدة،  من اأهمها عدم اال�ستقرار الوظيفي،  وعدم توفر 

فر�س م�سابهة لزمالئهم يف اجلامعات احلكومية،  ومنها اإجازات التفرغ العلمي.

أردنية  جامعة  مرشوع  الدولة  تتبنى  هل  العاملية:  سادساً: 

عاملية؟

اجلامعات  اإحدى  تتبواأ  اأن  يت�سمن  رئي�س  اأداء  موؤ�سر  على   »2025 االأردن  »وثيقة  ا�ستملت 

االأردنية قائمة اأف�سل 500 جامعة عاملية يف عام 2017،  ومل تو�سح الوثيقة عن اأّي ت�سنيف 

عاملي للجامعات تتحدث،  وهل يعني ظهوٌر مفاجئ جلامعة اأردنية واحدة �سمن قائمة اأف�سل 

500 جامعة يف اأحد الت�سنيفات،  عامليَة اجلامعات االأردنية وارتفاع تناف�سيتها؟ 

جودة  حول  تتمحور  والتي  التناف�سية،   معايري  معاجلة  ي�ستدعي  العاملية  يف  الدخول  اإن 

اأعلى  ُو�سع حّد  اأداء متعددة. فهل  موؤ�سرات  يت�سمنه ذلك من  العلمي مبا  والبحث  التدري�س 

اإلى املدر�سني؟ وهل عوجلت ظاهرة قّلة الن�سر العلمي؟ وهل مت التوقف عن  لن�سبة الطلبة 

فتح تخ�س�سات متكررة اإلى حد االإ�سباع؟!

اإن »التعليم العايل« ي�ساعد الدول على بناء اقت�ساديات قادرة على املناف�سة عامليًا من خالل 

تطوير قوة عاملة ماهرة ومنتجة،  ومن خالل خلق االأفكار والتكنولوجيا احلديثة وتطبيقها 

ون�سرها. وعلى �سبيل املثال،  اأظهرت درا�سة عاملية حديثة عن براءات االخرتاع،  اأّن اجلامعات 

التكنولوجيا  العلمي يف جمال  التقدم  التي تدفع  ال�سركات،  هي  من  بداًل  البحوث،   ومعاهد 

احليوية. يف حني يرى بع�سهم اأّن العالقة تكاملية بني قطاَعي ال�سناعة والتعليم العايل. 

ولبناء جمتمعات املعرفة،  جاء يف اأحدث تقرير للبنك الدويل حول م�ساهمة التعليم العايل 

االأداء  عالية  عاٍل«  »تعليم  اأنظمة  خلق  من  بّد  ال  اأنه  امل�ستدامة،   االقت�سادية  التنمية  يف 

اأي�سًا  بل  فح�سب،   البحثية  اجلامعية  املوؤ�س�سة  ولي�س  النماذج،   من  وا�سعة  جمموعة  ت�سمل 

املعاهد الفنية،  مثل كليات الفنون واملعاهد التقنية ق�سرية املدة وكليات املجتمع واجلامعات 

املفتوحة،  التي تنتج معًا جمموعة متنوعة من العمال املهرة واملوظفني يحتاجها �سوق العمل. 

ولكل نوع من هذه املوؤ�س�سات دور مهم يف حتقيق التنمية املتوازنة بني املكونات املختلفة لنظام 

»التعليم العايل«،  وهو ال�سغل ال�ساغل للعديد من احلكومات حول العامل. وحتى يف اقت�ساد 

متطور ن�سبيًا )مثل ت�سيلي(،  فاإّن عدم وجود قطاع التعليم الفني والتقني يقّو�س قدرة البالد 
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لتلبية الطلب على اليد العاملة املاهرة.

نوعية  حت�سني  ملجرد  لي�س  واالهتمام،   لالنتباه  ملفتًا  اأ�سبح  العاملية«  »اجلامعة  م�سطلح  اإّن 

التعلم والتعليم والبحث يف التعليم العايل،  ولكن اأي�سًا،  وهو االأكرث اأهمية،  لتطوير القدرة 

على املناف�سة يف ال�سوق العاملي خلريجي موؤ�س�سات التعليم العايل من خالل املعرفة املتطورة 

وتطبيقها العملي،  وما يتبع ذلك من خلق التكنولوجيا املتقدمة ون�سرها. ومع رغبة الطلبة 

يف الدرا�سة يف اأف�سل موؤ�س�سات التعليم العايل املمكنة،  ب�سرف النظر عن ُبعد امل�سافات،  ومع 

حر�س احلكومات على تعظيم العوائد الناجتة عن اال�ستثمار يف اجلامعات وبلوغ اجلامعات 

التعليم  ملوؤ�س�سات  االأهمية  متزايد  قلق  م�سدر  العاملية  اأ�سبحت  عاملية،   مكانة  الوطنية 

ع اأن يرتفع عدد الطلبة االأجانب الدار�سني  العايل يف جميع اأنحاء دول العامل. فمثاًل،  ُيتوقَّ

األف طالب بعد خم�س �سنوات،  ولهذا الرقم مردود اقت�سادي كبري على  لـ600  يف بريطانيا 

 70 اإلى  الوافدين لالأردن  الطلبة  اأن ترفع عدد  اجلامعات والدولة. فالعاملية وحدها قادرة 

األفًا بح�سب روؤية وزارة التعليم العايل.

اأن ت�سبح ع�سوًا يف جمموعة اجلامعات العاملية النخبة؛ فاإّن ذلك ال يتحقق من خالل اإعالن 

اأ�سبح  قريب،   وقت  وحتى  بها.  الدويل  االعرتاف  خالل  من  بل  نف�سها؛  عن  ذاتيًا  اجلامعة 

عداد  يف  وطوكيو  وكامربيدج  واأك�سفورد  وكولومبيا  هارفارد  مثل  جامعات  تكون  اأن  تقليديًا 

جمموعة ح�سرية من جامعات النخبة،  وهذا مقيا�س مبا�سر ودقيق لنتائج هذه اجلامعات 

املتعلقة بتدريب اخلريجني،  وخمرجات البحوث العلمية،  ونقل التكنولوجيا. حتى اإّن اأعلى 

الرواتب يف �سوق العمل ذهبت خلريجي هذه اجلامعات؛ وميكن اأن ُيف�سر ذلك ب�سبب القيمة 

احلقيقية لتعليمهم.

اأما املوا�سفات التي متلكها اجلامعات ذات امل�ستوى العاملي وال متلكها اجلامعات العادية،  فهي: 

وجود عدد كبري من الطلبة واملدر�سني املوهوبني واخلريجني املرغوبني للغاية يف �سوق العمل،  

ووفرة املوارد لتقدمي بيئة تعليمية غنية واإجراء البحوث املتقدمة،  ووجود اإدارات جامعية 

لديها روؤية وا�سحة واإ�سرتاتيجية عملية ومرنة متّكن املوؤ�س�سات من اتخاذ القرارات واإدارة 

املوارد بعيدًا عن البريوقراطية.

يتعلق  العاملي:  الطراز  من  جديدة  جامعات  تاأ�سي�س  كيفية  لدرا�سة  بعَدين  توفر  من  بّد  وال 

اأما البعد الثان  االأول بدور احلكومة والدولة يف توفري املوارد ال�سرورية لهذه اجلامعات،  

فهو درا�سة واإعداد اخلطوات التي يجب على كل جامعة اتخاذها لتحويل نف�سها اإلى جامعة 

عاملية امل�ستوى. فمن غري املرجح اأن تن�ساأ جامعة مب�ستوى عاملي ب�سرعة من دون بيئة مواتية 

وتعزيز  املتقدمة  البحوث  مرافق  اإن�ساء  يف  الباهظة  التكاليف  ب�سبب  خا�سة  وطني،   ودعم 

القدرات العلمية. وقد اأظهرت التجارب الدولية اأن هنالك ثالث اإ�سرتاتيجيات اأ�سا�سية ميكن 
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اتباعها الإن�ساء جامعات عاملية امل�ستوى وهي:

والتي  وطنيًا  املميزة  القائمة  اجلامعات  من  قليل  عدد  دعم  يف  النظر  للحكومة  ميكن  اأواًل: 

لديها القدرة على التفوق لتحقيق العاملية.

جامعة  اإلى  والتحول  للدمج  القائمة،   اجلامعات  من  عددًا  ُت�سجع  اأن  للحكومة  ميكن  ثانيًا: 

جديدة لديها القدرة للو�سول للعاملية.

االإدارية  االأ�سباب  لها  تهيئ  ال�سفر،   من  جديدة  جامعة  تن�سئ  اأن  للحكومة  ميكن  ثالثًا: 

ظل  يف  وارد  اأمر  وهذا  الغر�س.  هذا  لتحقيق  التحتية  والبنية  الب�سرية  واملوارد  والعلمية 

العمل على اإن�ساء اأكرث من جامعة وطنية.

حتاول  فحينما  غاية،   ولي�س  و�سيلة  اأّنه  على  العاملي  للت�سنيف  تنظر  اأن  اجلامعات  على 

جامعٌة ما ت�سجيل عالمة مرتفعة يف معيار البحث العلمي واال�ست�سهاد به؛ فاإّنها بذلك �سرتفع 

وهذا  عامليًا؛  وم�سنفة  حمكمة  عاملية  جمالت  يف  املن�سورة  الر�سينة  العلمية  االأبحاث  عدد 

�سينعك�س اإيجابًا على البنية البحثية االأردنية. وحينما يتم العمل على حت�سني ن�سبة الطلبة 

للمدر�سني،  وت�سجيل عالمة مرتفعة يف معيار توظيف اخلريجني،  فاإّن هذا هو ال�سبيل االأكرث 

قيا�سًا جلودة التعليم العايل. 

وميثل ا�ستقطاب الطلبة العرب واالأجانب معيارًا مهمًا ي�ساعد على التبادل الثقايف واالجتماعي 

بني الطلبة االأردنيني ونظرائهم العرب واالأجانب،  مما قد يقّلل فر�س العنف اجلامعي،  بل 

ويعزز اقت�ساديات اجلامعة واملجتمع املحلي. وبالعودة ل�سنوات خلت،  فلم تكن هناك جامعة 

حكومية  جامعات  اأربع  هناك  اأ�سبح   2010/2011 عام  ومنذ  عامليًا.  م�سنفة  واحدة  اأردنية 

اأردنية م�سنفة عامليًا. ويوؤَمل يف امل�ستقبل القريب اأن تدخل اإحدى اجلامعات اخلا�سة العامليَة. 

اأن  املهم  واإمنا  املنطقة،   جامعات  على  تتفوق  اإنها  االأردنية  اجلامعات  عن  القول  املهم  فلي�س 

يعرتف العامل بذلك وفقًا ملعايريه.

سابعاً: خطة اإلطار العام إلصالح قطاع التعليم والتدريب املهني 

والتقني

اإ�سالح وتطوير قطاع  التوقف عند خطة  العايل يف االأردن،   التعليم  تقت�سي مناق�سة واقع 

التعليم  وزارة  ومل�ساركة  العايل«،   »التعليم  مع  لتقاطعها  والتقني،   املهني  والتدريب  التعليم 

العايل والبحث العلمي يف اإعدادها اإلى جانب وزارَتي الرتبية والتعليم والعمل.

لقد ت�سمن االإطار العام للخطة التي اأقرتها احلكومة يف �سهر ني�سان 2017،  اإ�سالحًا ت�سريعيًا 

ونوعيًا وكميًا، وتاليًا عر�س الأهم البنود املرتبطة بالتعليم العايل:
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اأ. يف جمال االإ�سالح الكّمي
املهني  والتدريب  التعليم  بربامج  امللتحقني  ن�سب  بزيادة  العمالة  هرم  يف  الت�سوه  معاجلة   .1

والفني والتقني:

3% زيادة �سنوية بربامج التعليم والتدريب املهني والفني،  و�سواًل اإلى 44% عام 2025.  .1

5% زيادة �سنوية بربامج التعليم التقني،  و�سواًل اإلى 45% عام 2025.  .2

تخفي�س ن�سبة القبول يف التج�سري و�سواًل اإلى %5.  .2

اإعداد خطة اإعالمية لتغيري النظرة ال�سلبية لدى املجتمع حول العمل املهني والفني.  .3

والفني  املهني  والتدريب  التعليم  اأهمية  حول  للطالب  توعوية  خطة  وتنفيذ  اإعداد   .4

والتقني.

اإيجاد نظام حوافز للمدربني واملتدربني،  وتعديل نظام اخلدمة املدنية بهذا اخل�سو�س.  .5

امل�سلحة  القوات  الأبناء  امللكية  املكرمة  اإطار  يف  التقني  التعليم  برامج  يف  القبول  زيادة   .6

واملعلمني.

فتح املجال للقطاع اخلا�س الإن�ساء كليات تقنية.  .7

وقد مت فعليًا البدء بتنفيذ جميع البنود اأعاله.

ب.  يف جمال االإ�سالح الت�سريعي
تعديل قانون جمل�س الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.  .1

تعديل قانون موؤ�س�سة التدريب املهني.  .2

تعديل قانون تنظيم العمل املهني.  .3

تعديل قانون جامعة البلقاء التطبيقية ونظام االإ�سراف ليتواءم مع الو�سع اجلديد.  .4

تعديل قانون الرتبية والتعليم.  .5

اإقرار نظام مركز اإعداد املدربني.  .6

اإقرار نظام مركز االعتماد و�سبط اجلودة.  .7

اإقرار نظام حوافز املدربني واملتدربني.  .8
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�سندوق  مع  واإدماجه  والتقني،   املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  �سندوق  نظام  اإقرار   .9

التنمية والت�سغيل. 

10. اإقرار نظام اإن�ساء مراكز التميز.

ت.  يف جمال االإ�سالح النوعي
التو�سع يف برامج متكني القطاع اخلا�س الإدارة َمرافق التدريب املهني والفني والتقني.  .1

التو�سع يف مراكز التميز بالتعاون مع القطاع اخلا�س.  .2

دي التعليم والتدريب املهني والفني والتقني. تقييم البنى التحتية واملوارد ملزوِّ  .3

اإعادة هيكلة وتاأهيل الكليات اجلامعية املتو�سطة.  .4

تفعيل عملية تنظيم العمل املهني.  .5

اإن�ساء املعهد الوطني لتدريب املدربني )التدريب املهني والفني والتقني(.  .6

تنفيذ درا�سات �سنوية لتحديد احتياجات ال�سوق بالتعاون مع القطاع اخلا�س )العر�س   .7

والطلب(.

اعتماد االإطار الوطني للموؤهالت املهنية.  .8

وما زال اإ�سالح قطاع التعليم التقني ي�سري ببطء. مع االإ�سارة اإلى اأن كثريًا من البنود �سابقة 

العلمي  التعليم العايل والبحث  اأخرى،  وال ميكن لوزارة  الذكر تقع �سمن اخت�سا�س وزارات 

تنفيذها مبفردها.

ثامناً: أسباب القصور يف تنفيذ الخطط اإلسرتاتيجية 

هناك ق�سور وا�سح يف تنفيذ اخلطط االإ�سرتاتيجية التي تناولتها هذه املراجعة،  ميكن رّده 

اإلى اأ�سباب عامة من اأبرزها: 

العايل  التعليم  وزارة  العليا،  وقدرات موظفي  املنا�سب  �ساغلي  1. طريقة اختيار 

والبحث العلمي واملوؤ�س�سات ذات العالقة
اإن االختيار االأمثل املبني على القدرات والوالء والنزاهة،  ي�سكل العمود الفقري للتخطيط 

من  الكثري  تنفيذ  عدم  اأو  تنفيذ  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  االأمر  هذا  ويوؤدي  والتنفيذ،  االإ�سرتاتيجي 

االإدارة  فاإن  ممتاز،   بقائد  املوؤ�س�سة  وحظيت  حدث  واإذا  االإ�سرتاتيجية.  اخلطط  م�ساريع 
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امل�ساندة من موارد ب�سرية قد تكون قا�سرة عن تنفيذ روؤيته. 

ولالأ�سف،  يبدو اأن مفهوم امل�سوؤولية الوطنية وتْرك اأثر اإيجابي،  يت�ساءل يف االإدارة االأردنية 

�سيئًا ف�سيئًا.

2. الرتدد يف معاجلة الق�سايا الكبرية

اأو  من�سبه  يف  البقاء  لي�سمن  املعّقدة  امللفات  فتح  عدم  ل  يف�سّ َمن  القرار  اأ�سحاب  من  هناك 

ليتجنب فتح النار عليه،  خا�سة واأن تغيري املنا�سب العليا ميثل ظاهرة يف االأردن،  كما اإن عدم 

مكوث الوزراء طوياًل يف منا�سبهم ي�ساعد يف ظهور الرتدد ك�سمٍة دائمة عند التفكري باتخاذ 

قرارات �سعبة.

3. و�سول اخلطة اإلى مرحلة معّقدة

كلما زادت التعقيدات يف اخلطة املو�سوعة،  زاد احتمال الف�سل، لذلك كان يجب اتباع نهج 

املوؤ�س�سة  يف  العليا  القيادة  التزام  اإلى  باالإ�سافة  التخطيط،  عملية  اأثناء  ومبا�سر  ب�سيط 

االأهداف مل تكن  بع�س  اأن  اإلى  وي�سار  املحددة.  االأهداف  وبكيفية حتقيق  اإجنازه  مبا يجب 

وا�سحة،  ومل يرافقها اآليات عمل حمددة قابلة للتنفيذ واملتابعة.

4. عدم حما�سبة االأ�سخا�س اأو اجلهات 

ل يف تاريخ التعليم العايل حما�سبة املعنيني عند عدم تنفيذ االإ�سرتاتيجيات املتتابعة  مل ي�سجَّ

اأو حما�سبتهم ملخالفتهم التعليمات واالأنظمة. وقد �سهد عام 2017،  وللمرة االأولى،  تطبيق 

نهج ملحا�سبة روؤ�ساء اجلامعات كانت نتيجته اإعفاء ثالثة منهم من منا�سبهم.

5. عدم اختيار الوقت املنا�سب للتخطيط والتنفيذ

ملقى على عاتقه  فاالأمر  اللعبة،   بنف�سه قواعد  اأن ي�سع  الوزير بو�سفه قائدًا،   يجب على 

لتنظيم عملية التخطيط،  التي من خاللها يحقق هو وفريقه اأهداف اخلطة. ومن امل�ساكل 

اأن زمن التنفيذ يتم حتديده ارتباطًا بكل حمور اأو هدف على حدة،  دون اأّي اعتبار لت�سل�سل 

التنفيذ على م�ستوى اخلطة ككّل.
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ط 6. عدم وجود روؤية حقيقية يوؤمن بها املخطِّ

واأف�سل  ما.  حدٍث  على  فعل  ردة  اأو  عليا،   جهات  لطلبات  ا�ستجابة  اخلطط  تكون  ما  غالبًا 

خطة  لو�سع  االأطراف  كل  تنادت  م�سكلة  حدثت  فكلما  اجلامعي«،  »العنف  ذلك  على  مثال 

اإ�سرتاتيجية،  وبعد اأن تهداأ االأحوال تبقى االإ�سرتاتيجية على الرف.

7. عدم اإ�سراك كل االأطراف املعنية يف �سياغة االأهداف

املنّفذة  للجهات  وا�سحًا  يكون  ال  اجلديدة،   االإ�سرتاتيجية  اإقرار  اأو  التغيري  من  الهدف  اإّن 

للخطة يف كثري من االأحيان، اإذ يبدو اأن اجلامعات مبجال�سها وكلياتها لي�ست �سريكًا حقيقيًا يف 

�سياغة االإ�سرتاتيجيات،  ولهذا ال تدرك اجلامعات ملاذا ُيطلب منها تنفيذ خطط خالفًا لتلك 

التي تعودت عليها،  الأنه مل يتم نقا�س اإداراتها اأو اإقناعهم بذلك.

عمليات  يف  كاإ�سراكهم  املنفذين،   واالإداريني  االأكادمييني  �سلوك  تغيري  على  املبادرة  ويجب 

ا�ستحداث  طريق  عن  ورمبا  بها،   لتعريفهم  وندوات  عمل  وور�س  برامج  واإقامة  التخطيط،  

اإدارة حقيقية خم�س�سة ل�سوؤون التغيري.

ليكونوا  االأكادمييني  من  عمل  فرق  بت�سكيل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وتقوم 

خمططني كلٍّ بح�سب اخت�سا�سه وخربته، فمتى �ساركت اجلامعات يف �سياغة اأهداف اخلطة 

وااللتزام  تنفيذها  اأمكن  وبالتايل  العمل،   من  جزءًا  واأ�سبحت  بها  الثقة  زادت  ومراميها،  

بتوجيهاتها.

عدم  من  ناجمان  و�سعُفه  التنفيذ  ف�سوء  التنفيذ.  و�سوء  التنفيذ  بني  التمييز  ينبغي  وهنا،  

معرفة العاملني وخ�سو�سًا اأ�سفل الهرم االإداري مباهية االإ�سرتاتيجية واأهدافها،  وكذلك من 

غياب روح االلتزام بالتنفيذ،  لعدم وجود امل�ساءلة واملتابعة. وقد تظهر اأ�سباب اأخرى كغياب 

الثقة بني العاملني ومديريهم،  وقلة احلوافز املالية واملعنوية،  وعدم تطبيق مبادئ اجلدارة 

والكفاءة عند التعيني والرتفيع،  وعدم توفر بيئة العمل املنا�سبة.

االن�سغال  وهو  االإ�سرتاتيجيات،   لتنفيذ  الرئي�سة  املعوقات  من  يعّد  جوهري  �سبب  وهناك 

اجلامعات،   عمل  �سميم  من  فتلك  تتوقف،   ال  التي  التقليدية  الت�سغيلية  اليومية  باالأعمال 

وتوؤثر على طلبتها والعاملني فيها،  مما يجعل من ال�سعوبة مبكان اإجناز �سيء خمتلف وجديد. 

اإن التوقف عن هذه االأعمال غري ممكن واقعيًا،  فهذا يهدد عمل اجلامعة،  ولكن على العاملني اأن 

يدركوا اأن تنفيذ اخلطط واالإ�سرتاتيجيات اأمر ال يقل اأهمية عن االأمور اليومية الت�سغيلية، 

واأن عدم املبادرة يف التنفيذ �سيوقف تطور اجلامعة يف امل�ستقبل املنظور اأو يوؤخرها خطواٍت 

عن مواكبة اجلامعات املتطورة التي تن�سد الريادة والتميز. لذا يجب تر�سيخ اأ�سلوب املواءمة 
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الطويل مبا  املدى  يوؤتي ثماره على  الذي  االإ�سرتاتيجي  والعمل  اليومي  الت�سغيلي  العمل  بني 

يحقق روؤية اجلامعة.

اإن جمل�س التعليم العايل هو الذي يدير قطاع التعليم العايل،  اأما وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي فتقوم باأدوار خمتلفة ت�سّب ب�سكل غري مبا�سر يف تطوير قطاع التعليم العايل. ويبدو 

العايل،  التعليم  جمل�س  اأع�ساء  ِقَبل  من  اإعدادها  يتم  بالقطاع  املتعلقة  االإ�سرتاتيجيات  اأن 

وعندما يغادر الع�سو املعني )املُخطط( موقعه يف املجل�س،  تنتفي لديه �سفة املتابعة. وحتى 

لو بقي ع�سوًا يف املجل�س،  فاإن عالقته بالوزارة تقت�سر على الزيارات، ولفرتات ق�سرية،  وال 

تكون لديه االأدوات اأو الدعم اللوج�ستي اأو ال�سلطة للتنفيذ واملتابعة،  خا�سة واأن روؤية قطاع 

التعليم العايل تتغري بتغري الوزير. واالأمثلة على ذلك كثرية. 

وبقية  االإ�سرتاتيجي  التخطيط  وحدة  ومدير  العام  واالأمني  الوزير  يف  تتوفر  اأن  يجب  لذا 

العاملني يف الوزارة،  املعرفة والقدرة على التخطيط واالإبداع،  واأن يكونوا جزءًا ال يتجزاأ 

من التخطيط االإ�سرتاتيجي للقطاع وتنفيذه. والأن العاملني يف الوزارة ي�ستمرون يف مواقعهم 

طوياًل،  فاإنهم ُحْكمًا االأكرث متابعًة لتطور تنفيذ اخلطط االإ�سرتاتيجية.

التوصيات

اأ. يف بناء االإ�سرتاتيجيات
اإ�سراك كل املعنيني وعلى امل�ستويات املختلفة،  عند اإعداد اخلطط االإ�سرتاتيجية.  .1

اأع�ساء »جلنة التوجيه والقيادة« بعمق للتخطيط االإ�سرتاتيجي،  ويكون  �سمان معرفة   .2

االإ�سرتاتيجيات  ببناء  امل�سبقة  العلمية  املعرفة  على  اعتمادًا  االأع�ساء  هوؤالء  اإ�سراك 

وموؤ�سرات االأداء.

اإقرار تقارير ربع �سنوية اأو ن�سف �سنوية ملا اأجُنز،  وهو االأمر الذي مل يتوفر لالإ�سرتاتيجيتني   .3

توّفر  لكنه  و2018-2014(،     ،2012-2007( العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  الوطنيتني 

متابعة  هناك  الأن    ،)2025-2016( الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  لالإ�سرتاتيجية 

ملكية مبا�سرة لهذه اخلطة وما اأُجنز منها.

العايل،   التعليم  يف  املهتمون  زال  فما  امل�سروع.  تنفيذ  اأثر  لقيا�س  علمية  درا�سات  اإجراء   .4

يحكمون على القرار ولي�س على اأثره.

توفري بيئة م�ستدامة للتنفيذ،  وهذا يبداأ باختيار التوقيت ال�سحيح للتخطيط والتنفيذ،    .5

ل امل�سوؤلية. واختيار االأع�ساء املنا�سبني،  مع تفعيل التحفيز وامل�ساءلة تعزيزًا لتحمرُّ
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ل�سمان  اأعمالها  العايل،  وحو�سبة جميع  التعليم  وزارة  نة ومدرَّبة يف  متمكِّ بناء قيادات   .6

ا�ستمرارية متابعة تنفيذ اخلطط االإ�سرتاتيجية.

بناء خطط معيارية مرافقة تعتمد اأف�سل املمار�سات.  .7

ب. يف حماور االإ�سرتاتيجية
- حمور احلاكمية واالإدارة

اإن اإ�سالح التعليم العايل وتطويره ال ياأتي اإال من خالل اإ�سالح منظومة االإدارة يف هذا القطاع 

لتعتمد على التناف�س احلقيقي وَت�ساوي الفر�س واإفراز االأف�سل لالإدارة. 

ويبدو اأن اجلامعات الر�سمية تعان من م�ساكل مزمنة ومت�سابهة،  ورغم تطور هذه اجلامعات 

يف بع�س اجلوانب،  اإال اأن االإدارة تبدو اجلانَب الوحيد الذي يتم التعامل معه ارجتاليًا ولي�س 

بو�سفه علمًا. لذلك يكون معيار النجاح االأكادميي )اأو املح�سوبية حتت �سعار »اأنت مبن تعرف 

ال مبا تعرف«( هو ال�سبب الرئي�س يف اأحيان كثرية،  يف تبوء اأحدهم رئا�سة ق�سم اأو عمادة 

كلية،  ب�سرف النظر عن معرفته اأو مهاراته االإدارية. 

واإذا كان الطموح اأن تكون االإدارة يف االأردن موؤ�س�سية،  اإال اأن واقع احلال يك�سف اأنها مبنية 

على الفرد الذي يدير املوؤ�س�سة ب�سكل رئي�س،  وعلى املوظف ب�سكل جزئي. 

اإّن ال�سبب الرئي�س ل�سعف االإدارة هو عدم و�سع ال�سخ�س االأف�سل يف املكان املنا�سب،  فاجليدون 

م�سريته  عرب  حمظوظًا  بو�سفه  اأحيانًا  من�سبه  يتولى  االإداري  اإن  فقّلة.  املبدعون  اأما  ُكرث،  

ولي�س الأنه كفوؤ اأو ي�ستحق الرعاية،  فهو الذي ميهَّد له م�ستقبل درا�سي »راٍق« يف �سلك التعليم 

اجلامعي،  وهو الذي »ي�ستويل« على هذا املن�سب بالو�ساطة اأو عالقات القربى،  بينما ي�ستثنى 

يبتكر  اأن  مبقدوره  لي�س  ال�سخ�س  وهذا  منه.  وكفاءة  ا�ستحقاقًا  اأكرث  يكونون  الذين  اأولئك 

�سيئًا،  فالذي ميكنه االبتكار ُطرد من مكانه احلقيقي وُو�سع مكانه َمن ال ي�ستحق. وهذا يعني 

املبني على  االنتماء  والفر�س،  وح�سور  ت�ساوي احلقوق  املبني على  املكت�َسب  االنتماء  غياب 

ل عليه. االأمر الذي يجعل املوظف املنتمي يتقاع�س عن العمل،   االأ�سول واملنابت والذي ال يعوَّ

اأو يدفع زمالءه للتقاع�س،  اأو يطلب النقل ملكان اآخر،  اأو رمبا ي�ستقيل،  وهو ما ينعك�س �سلبًا 

على ا�ستقرار املوؤ�س�سة وا�ستمرارية العمل وتقدمه. 

ويف هذا ال�سياق يو�سى مبا يلي:

االإ�سراع يف اإ�سدار نظام تعيني روؤ�ساء اجلامعات،  بحيث يت�سمن تنوع وتعدد امل�ساركني يف   .1

اختيار الرئي�س من خالل م�ساركة متوازنة ملجل�س االأمناء واأع�ساء الهيئة التدري�سية )من 
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خالل االنتخاب( وجمل�س التعليم العايل. ويكون لكل مرحلٍة وزٌن ي�سكل جزءًا من القرار،  

ال كل القرار.

اأن يحظى تعيني كّل من نواب الرئي�س والعمداء وروؤ�ساء االأق�سام باالهتمام نف�سه،  واأن   .2

تكون هناك معايري عامة ُيلتَزم بها عند االختيار.

اأن تت�سف القيادات االأكادميية بال�سمولية: قائد حمنَّك ذو �سخ�سية جاذبة وموؤثرة يف   .3

االآخرين،  واإداري مبدع يتمتع بالنزاهة،  وباحث مميز،  ومدّر�س وممار�س ا�ستثنائّي.

روؤ�ساء  تقييم  اآلية  وتطوير  االأكادميية«،   القيادات  »م�ساءلة  نظام  اإ�سدار  يف  االإ�سراع   .4

اجلامعات،  واإعادة تفعيل التقييم االإلكرتون من ِقبل املدر�سني واملوظفني.

حمور العملية التدري�سية والبحثية  -

عند  املدر�سني  جودة  ي�سمن  والذي  اجلامعي«،   العمل  »ممار�سة  نظام  اإ�سدار  يف  االإ�سراع   .1

التعيني وبعده.

مراكز  على  والقائمني  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  لقدرات  م�ستمرة  تطوير  خطة  و�سع   .2

تطوير اأع�ساء الهيئة التدري�سية.

اإدخال املفاهيم احلديثة يف التدري�س،  واإيفاد اأع�ساء الهيئة التدري�سية والفنيني للتدرب   .3

عليها،  واإدخال التكنولوجيا املتطورة للمختربات.

و�سع وتنفيذ برنامج التدقيق الداخلي،  والذي ي�سمن جودة اخلطط الدرا�سية والعملية   .4

التدري�سية والبحثية وم�ستوى املدر�سني ون�ساطاتهم.

تعديل وتطوير تعليمات الرتقية،  بحيث ت�شرتط الرتقية من مرحلة الأخرى عددًا اأوفر   .5

من ال�سنوات واالأبحاث املن�سورة يف جمالت حمكمة وم�سنفة عامليًا.

- حمور البيئة اجلامعية وخدمة املجتمع

و�شع خطة وا�شحة تنقل اجلامعة من مربع »خدمة املجتمع« اإلى االنخراط يف املجتمع.  .1

و�سع »عمادات �سوؤون الطلبة« على خريطة تطوير البيئة اجلامعية،  الإنهاء النهج املعمول   .2

الطلبة،  ووجود كوادر �سعيفة ال  �سوؤون  ق لعمداء  اإلى اختيار غري موفَّ يوؤدي  به والذي 

متلك اأفقًا اأرحب للحرية والتطوير. 

نة دون تطبيق.  العمل على حت�سني الطلبة بداًل من بّث اأفكار حُم�سِّ  .3
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تطوير مراكز اخلدمات الطالبية لتكون اجلامعة جاذبة حتى يف فرتات الُعطل.  .4

تطوير املكتبات لتكون »مق�سدًا« للطلبة ومكانًا ُتعقد فيه الندوات واملحا�سرات يف املجاالت   .5

املختلفة.

العمل منذ  الطالب ب�سوق  تعزيز مفهوم عملي لالنفتاح على االآخر واحلوار معه،  وربط   .6

الدرا�سة.

تعزيز مفهوم »اجلامعة للجميع« من خالل �سفافية القرارات وعدالتها.  .7

- حمور التمويل

قيام كل جامعة بو�سع خطة متويل ت�سل بها لالكتفاء من خالل �سبط النفقات،  وتطبيق   .1

فكرة اجلامعة املنتجة،  واال�ستثمار... اإلخ.

اإعادة درا�سة ملف »امل�ساريع اخلارجية« التي مل توؤثر فعليًا على واقع اجلامعات وم�ستواها،    .2

اأحيانًا  وتقنني املكافاآت التي مُتَنح الأع�ساء الهيئة التدري�سية عند ال�سفر،  والذي يكون 

على ح�ساب الطالب واملحا�سرة.
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التي  الب�سرية  امل�ارد  تنمية  قطاعات  اأهم  من  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  ُيعّد 

ما  االإنتاجية واخلدمية،  امل�ؤ�س�سات  لت�سغيل  الالزمة  والكفايات  املهنية  القدرات  ببناء  تهتم 

وبني  والتدريب  والتقني  املهني  التعليم  مزّودي  بني  وفّعالة  م�ؤ�س�سية  �سراكات  بناء  ي�ستلزم 

القطاع اخلا�س، حتى تك�ن الربامج املطروحة يف هذا القطاع ذات ارتباطية عالية بحاجات 

�س�ق العمل.

وي�ؤدي القطاع دوَره يف اإعداد العمالة ال�طنية بامل�ست�يات املهنية املتعددة وت�فري التخ�س�سات 

َع هذا القطاع الذي ت�سرف عليه  املهنية التي تغّطي النق�س يف �س�ق العمل، وه� ما يف�ّسر ت��سُّ

جمال�س وم�ؤ�س�سات تتبع ل�زارات خمتلفة، منها وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي، وجامعة البلقاء التطبيقية.

وامل�ؤ�س�سات  ال�زارات  بني  وا�سحة  اآلية  وفق  القطاع  هذا  يعمل  اأن  على  احلك�مة  وحتر�س 

اأن  غري   ،2001 عام  منذ  وذلك  والتقني،  املهني  والتعليم  للتدريب  جمل�س  خالل  ومن  املعنية 

هذا املجل�س ب�سيغه املختلفة والتعديالت التي طراأت عليه، مل ينجح يف حتقيق اأهدافه، رغم 

متثيل ال�زارات املعنية وم�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والقطاع اخلا�س فيه، وذلك ب�سبب 

د الق�انني واالأنظمة املرتبطة بعمله.  تعدُّ

وتتحّمل احلك�مة تكاليف بناء املراكز واملعاهد والكليات املعنية بهذا القطاع وت�سغيلها؛ حيث 

جمانية،  تك�ن  تكاد  بُكلف  بها  االلتحاق  فر�س  ووفرت  اململكة  حمافظات  جميع  يف  وّزعتها 

بينما اأ�سهم القطاع اخلا�س ببع�س املبادرات لل�سراكة مع القطاع العام يف اإن�ساء واإدارة بع�س 

املراكز واملعاهد التقنية واملهنية. ويت�سع نطاق هذه املبادرات اأماًل بتحقيق �سراكة م�ؤ�س�سية 

مع القطاع اخلا�س.

والتقني، يعتمد يف  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  اأ�س�ست احلك�مة �سندوقًا لدعم  وقد 

من   %1 ن�سبته  ما  له  �س  ُيخ�سَّ كان  اأن  بعد  العمل،  ت�ساريح  من  حت�سيله  يتم  ما  على  مت�يله 

والتدريب  بالت�سغيل  املرتبطة  امل�ساريع  على  ال�سندوق  وينفق  لل�سركات.  ال�سافية  االأرباح 

والتعليم املهني والتقني وفق معايري حمددة. 

ويف �س�ء االإ�سرتاتيجيات لتط�ير القطاع، مت تاأ�سي�س مركز االعتماد و�سبط اجل�دة، بهدف 

اإعداد املعايري املهنية، وترخي�س مراكز تدريب للقطاع اخلا�س واعتمادها، واإ�سدار �سهادات 

ممار�سة املهنة.

وتنظيم  ال�سفافية  لتعزيز  للم�ؤهالت  وطنيًا  اإطارًا   2017 عام  نهاية  يف  احلك�مة  اأقرت  كما 

تقدمي



تقرير حالة البالد: التعليم املهني والتقني والتدريب

767

نفت امل�ست�يات اإلى 10 م�ست�يات لت�سمل جميع  اأج�ر العمالة وانتقالها من م�قع الآخر. وقد �سُ

املراحل التعليمية وامل�ست�يات املهنية. كما اأعدت جلنة م�سكلة من وزارة العمل م�سروع قان�ن 

الإن�ساء م�ؤ�س�سة تط�ير وتنمية املهارات املهنية، ي��سح مهامها وت�سكيلة جمل�س االأمناء الذي 

اإجراءات  قيد  امل�سروع  وهذا  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  بقطاع  املعنيني  جميع  ميثل 

امل�افقة واالإقرار. 

وتتناول هذه املراجعة واقع التعليم املهني والتقني والتدريب، وتناق�س جمم�عة من الق�سايا 

املتعلقة بهذا القطاع ومنها:

التي  املتعددة  االإ�سرتاتيجيات  والت�سريعات واحلاكمية، مبا يف ذلك  والق�سايا  ال�سيا�سات   -

و�سعتها املجال�س وال�زارات امل�سرفة على القطاع.

حتديد مدى التط�ر و�سري العمل يف م�ؤ�س�سات القطاع ومك�ناته.   -

حتديد الفج�ات والتحديات التي تعيق التطبيق الفعلي للخطط واالإ�سرتاتيجيات.  -

خطة العمل لتط�ير القطاع.  -

وتقدم املراجعة اإيجازًا ل��سف واقع التعليم املهني يف كّل من وزارة الرتبية والتعليم، وم�ؤ�س�سة 

وال�سركة  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  عليها  ت�سرف  التي  املجتمع  وكليات  املهني،  التدريب 

ال�طنية للت�سغيل والتدريب وت�ستعر�س التحديات التي ت�اجهها والع�ائق التي حالت دون 

تط�ير براجمها، على اعتبار اأن هذه امل�ؤ�س�سات هي اجلهات الرئي�سة املزّودة للتدريب والتعليم 

املهني والتقني باالأردن.

كما ت�فر املراجعُة بياناٍت ح�ل اجلهات الداعمة لهذا القطاع، كمجل�س الت�سغيل والتدريب 

والتعليم املهني والتقني، و�سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، ومركز االعتماد 

و�سبط اجل�دة. وتعر�س اأهداَف االأجندة ال�طنية )2006-2015(؛ واإ�سرتاتيجيَتي القطاع 

االإ�سرتاتيجية  ت�سمنتها  م�ساريع  من  ورد  ما  وت�ستعر�س  و)2020-2014(.   )2013-2008(

ال�طنية لتنمية امل�ارد الب�سرية )2016-2025(، وخطة اإ�سالح القطاع التي اأعدتها وزارة 

العمل )2017(، واقرتاحها باإن�ساء جمل�س اأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني. 

وتقدم هذه املراجعة راأيًا ح�ل الق�سايا املتعلقة بالقطاع، باإيجابياتها و�سلبياتها، وت�ؤكد على 

اأهمية اإن�ساء م�ؤ�س�سة بناء املهارات، وه� ما اأو�ست به االإ�سرتاتيجية ال�طنية لتنمية امل�ارد 

الب�سرية. كما تقدم مقرتحًا باالإدارات التي ميكن اأن يت�سمنها الهيكل االإداري لهذه امل�ؤ�س�سة. 

ويف نهاية املراجعة يتم عر�س امل�ؤ�سرات التي يجب اأن يحققها القطاع وال�سكل الذي ُيراد له.
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أوالً: قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب

هناك منظ�مة من اجلهات التي ت�سرف على قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب يف االأردن، 

وهي على النح� االآتي:

ذ  م التعليم الثان�ي املهني ال�سامل يف املرحلة الثان�ية وتنفَّ وزارة الرتبية والتعليم: يقدَّ  .1

براجمه يف �سنتني )ال�سّفان احلادي ع�سر والثاين ع�سر( بعد اإكمال املرحلة االأ�سا�سية. 

املهنية  امل�سارات  اأحد  يف  املهنية  العامة  الثان�ية  امتحان  تقدمي  للطالب  ميكن  ذلك  بعد 

)�سناعي، زراعي، فندقي، اقت�ساد منزيل(. وُي�سمح للناجحني يف الثان�ية العامة االلتحاق 

بكليات املجتمع اأو باجلامعات وفق �سروط حتددها اأ�س�س القبول.

معاهدها  خالل  من  املهني  التدريب  جمال  يف  براجمها  م  تقدِّ املهني:  التدريب  م�ؤ�س�سة   .2

ومراكزها املنت�سرة يف اأرجاء اململكة، وُيلَتحق بهذه الربامج منذ املرحلة االأ�سا�سية وذلك 

لفرتات متباينة بح�سب طبيعة الربنامج وم�ست�ى االخت�سا�س. كما تعنى امل�ؤ�س�سة بربامج 

الدورات الق�سرية والتدريب امل�ستمر، وبرامج ال�سالمة وال�سحة املهنية، وتدريب املدربني 

وامل�سرفني.

م فيها الربامج النظامية يف جمال التعليم  جامعة البلقاء التطبيقية/ كليات املجتمع: تقدَّ  .3

التقني وملدة �سنتني بعد اإنهاء الثان�ية العامة، وهي برامج متعددة هند�سية وتطبيقية، 

االأعمال،  واإدارة  وال�سياحة،  والفندقة  وال�سيدلة،  امل�ساعدة،  الطبية  الربامج  مثل: 

التقني المتحان  بالتعليم  امللتحق�ن  الكليات  التطبيقية وغريها. ويتقدم طلبة  والفن�ن 

الدبل�م ال�سامل، وميكن للناجحني فيه االلتحاق باجلامعات من خالل برنامج التج�سري، اأما 

االآخرون فيلتحق�ن ب�س�ق العمل. 

وتتن�ع برامج كليات املجتمع على النح� االآتي:

برنامج الدبل�م ال�سامل التقني.  -  

برنامج الدبل�م الفني )لغري امل�ستكملني للثان�ية العامة(.  -  

برنامج الدبل�م التدريبي.  -  

دورات ق�سرية.  -  

 ،2007 اآب  �سهر  يف  ملكية  مببادرة  عملها  با�سرت  والتدريب:  للت�سغيل  ال�طنية  ال�سركة   .4

بهدف اإعداد الق�ى العاملة التي يحتاجها قطاع االإن�ساءات واملهن املرتبطة به. وال تزيد 

احل�افز  ببع�س  الربامج  بهذه  امللتحق�ن  ويحظى  واحدة،  �سنة  عن  براجمها  من  اأيٍّ  مدة 
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للطاقة  االأملاين  االأردين  التميز  مركز  م�ؤخرًا  ال�سركة  اأطلقت  وقد  واملعن�ية.  املالية 

ال�سم�سية باملفرق.

وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني )االأونروا(: تقدم التعليَم املهني والتقني   .5

والتدريَب من خالل برامج متعددة يف تخ�س�سات خمتلفة وعلى فرتات زمنية ق�سرية املدى 

وط�يلة املدى. وتطرح برناجَمني رئي�َسني:

برنامج الدبل�م التقني )تنطبق عليه تعليمات جامعة البلقاء التطبيقية(.  -

برنامج تدريبي معادل ملا تق�م به م�ؤ�س�سة التدريب املهني.  -

القطاع اخلا�س: هناك مدار�س مهنية اأقامها القطاع اخلا�س، على غرار مدر�سة مار ي��سف   .6

وزارة  من  الرتخي�س  على  حت�سل  وهي  حمدود،  املدار�س  هذه  وعدد  الزرقاء.  مبحافظة 

الرتبية والتعليم.

اأ. املدار�س املهنية واملعاهد والكليات؛ االأعداد والطاقات اال�ستيعابية
ُيظهر اجلدول رقم )1( بع�س التفا�سيل املتعلقة بربامج وتخ�س�سات وم�اقع التدريب والتعليم 

املهني والتقني يف االأردن:

اجلدول رقم )1(
بيانات ذات �سلة مب�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب يف االأردن )2017-2016(

مالحظاتالطاقة اال�ستيعابية مدار�س/ معاهد/ كلياتاجلهة

جميع الفروع املهنية29 األف متدرب250 م�قعًاوزارة الرتبية والتعليم

20 األف متدرب مبعدل 10 43 معهدًام�ؤ�س�سة التدريب املهني
اآالف متدرب �سن�يًا

جميع الربامج �سن�يًا

الكليات اجلامعية 
حك�مية وخا�سة 21792 متدربًا42 كليةواجلامعية املت��سطة 

وغريها

ال�سركة ال�طنية للت�سغيل 
والتدريب

64 م�سغاًل م�زعة على 
�سراكة مع م�ؤ�س�سة 2000 متدرب16 معهدًا للتدريب

التدريب )49/51(%

برناجمان )مركز وكلية 1500 متدرب2وكالة الغ�ث
جمتمع(

القطاع اخلا�س

ال ت�جد اإح�سائية 
دقيقة، غري اأن مركز 

االعتماد و�سبط 
اجل�دة منَح حتى وقت 

اإعداد هذه املراجعة، 
تراخي�َس لـ 234 

مركزًا لتنفيذ برامج 
تدريبية، 
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وطبقًا لقان�ن تنظيم العمل املهني رقم )27( ل�سنة 1999، فاإن م�ؤ�س�سات قطاع التعليم املهني 

حمدد  العامل  م�ست�ى  هي:  مهنية  م�ست�يات  باأربعة  العمل  �س�ق  تزود  والتدريب،  والتقني 

املهارات، م�ست�ى العامل 

املاهر، م�ست�ى العامل املهني، وم�ست�ى العامل التقني.

وقد مت اإعداد تعديالت مقرتحة على هذا القان�ن مت رفعها ملجل�س ال�زراء يف عام 2018.

ب. االإنفاق املايل لقطاع التعليم املهني والتقني والتدريب
تنفق وزارة الرتبية والتعليم 22 ملي�ن دينار �سن�يًا على هذا القطاع )من امل�ازنة العامة(. 

وتنفق م�ؤ�س�سة التدريب املهني 13.5 ملي�ن دينار �سن�يًا عليه )من امل�ازنة العامة اأي�سًا(، اأما 

دينار  ملي�ن   23-22 عليه  فتنفق  املت��سطة،  اجلامعية  الكليات  التطبيقية/  البلقاء  جامعة 

�سن�يًا من م�ازنتها، بينما تنفق ال�سركة ال�طنية للت�سغيل والتدريب 3.5 ملي�ن دينار �سن�يًا 

على هذا القطاع من �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.

دعمها  تقدم  التي  املانحة  اجلهات  وم�ساعدات  الفنية  امل�ساعدات  ي�سمل  ال  االإنفاق  وهذا 

م�ازنة �سندوق  االإنفاق عليها من  يتم  والتدريب  للت�سغيل  م�ساريع  القطاع. وهناك  الأن�سطة 

الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وفق معايري يحددها ال�سندوق. 

بكلفة  مقارنة  عالية  تعّد  والتجريب  والتقني  املهني  التعليم  كلفة  اأن  اإلى  االإ�سارة  وجتدر 

اأن  اإلى  ي�سار  كما  القطاع.  هذا  يف  امل�ؤ�س�سات  متطلبات  خل�س��سية  نظرًا  االأكادميي،  التعليم 

معايري االإنفاق لي�ست م�حدة عند اإعداد م�ازنات هذه امل�ؤ�س�سات، اإ�سافة اإلى اأن هناك ح�افز 

اأخرى. وهناك �سرورة لربط  امل�ؤ�س�سات ال تت�فر يف م�ؤ�س�سات  للمدربني واملتدربني يف بع�س 

االإنفاق باالأداء واالإجناز لهذه امل�ؤ�س�سات. 

ت. حاكمية القطاع
امل�ؤ�س�سات  من  جمم�عة  على  تت�ّزع  حيث  والت�ستُّت،  بالتعددية  القطاع  حاكمية  تت�سف 

واملجال�س واملرجعيات وفق الق�انني والت�سريعات الناظمة لكل منها. ولغايات هذه املراجعة، 

ميكن اإي�ساح حاكمية القطاع كما يف ال�سكل اأدناه:
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ومن اأبرز امل�ؤ�س�سات/ اجلهات الداعمة لهذا القطاع:

ال�سركاء االجتماعي�ن: غرف ال�سناعة، غرف التجارة، احتاد نقابات العمال.  .1

مركز االعتماد و�سبط اجل�دة.  .2

�سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.  .3

معاهد تدريب املدربني.  .4

ث. الت�سريعات الناظمة لعمل القطاع
ت�ستند منظ�مة القطاع اإلى جمم�عة من الق�انني واالأنظمة والتعليمات التي حتكمها، وهي 

يف معظمها تعزز التفرد يف ر�سم ال�سيا�سات واإعداد االإ�سرتاتيجيات، من دون تن�سيق كاٍف مع 

امل�ؤ�س�سات االأخرى. ومن هذه الق�انني واالأنظمة التي تتناولها هذه املراجعة:

قان�ن العمل االأردين رقم )8( ل�سنة 1996 وتعديالته.  .1

قان�ن الرتبية والتعليم رقم )3( ل�سنة 1994 وتعديالته.  .2

قان�ن التعليم العايل والبحث العلمي رقم )23( ل�سنة 2009 وتعديالته.  .3

قان�ن جامعة البلقاء التطبيقية رقم )13( ل�سنة 1997.  .4

قان�ن جمل�س الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم )46( ل�سنة 2008.  .5

جمل�س التعليم العايل

وزارة التعليم العايل

وزارة العملجمل�س الرتبية والتعليم

وزارة الرتبية والتعليم

م�ؤ�س�سة التدريب املهني

ال�سركة ال�طنية للت�سغيل

املدار�س املهنية ال�ساملة

اإدارات ال�زارة

جامعة البلقاء التطبيقية
تعليم تقني

جمل�س الت�سغيل والتعليم 
املهني والتقني

كليات جمتمع حك�مية 
وخا�سة

التدريب املهني التعليم الثان�ي املهني التعليم التقني
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قان�ن م�ؤ�س�سة التدريب املهني رقم )11( ل�سنة 1985.  .6

قان�ن تنظيم العمل املهني رقم )27( ل�سنة 1999.  .7

قان�ن ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 )ال�سركة ال�طنية للت�سغيل والتدريب(.  .8

قان�ن التعليم العايل )اأقره جمل�س االأمة يف 2018/4/1(  .9

وهناك جمم�عة كبرية من االأنظمة والتعليمات ال�سادرة مب�جب تلك الق�انني. 

باإعداد  منها  كلٌّ  قامت  اأن  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  م�ؤ�س�سات  د  تعدُّ عن  نتج  وقد 

اإ�سرتاتيجية خا�سة بها تختلف يف االأهداف واملحاور واالأدوات واالآليات واالأن�سطة وامل�ؤ�سرات 

عّما �س�اها. ومن هذه االإ�سرتاتيجيات:

اإ�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم )يتم اإعدادها عادًة لتغطي �سن�ات متعددة(. اأ. 

اإ�سرتاتيجية الت�سغيل ال�طنية للتعليم والتدريب املهني والتقني. ب. 

اإ�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة التدريب املهني. ت. 

اإ�سرتاتيجية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. ث. 

اإ�سرتاتيجية جامعة البلقاء التطبيقية. ج. 

االإ�سرتاتيجية ال�طنية للت�جيه واالإر�ساد املهني وال�ظيفي لالأع�ام 2014-2011. ح. 

اإ�سرتاتيجية وزارة العمل. خ. 

املهني  التعليم  قطاع  تطوير  وخطط  الوطنية  األجندة  ثانياً: 

والتقني والتدريب )2015-2006(

اأوردت االأجندة ال�طنية يف حتليلها ل�اقع التعليم املهني والتقني والتدريب اأرقامًا وبياناٍت 

ذات داللة:

اأ. وزارة الرتبية والتعليم
ك�سفت االأجندة ال�طنية املعطَيات االآتية يف ما يت�سل بالتعليم الثان�ي املهني:

فقد  الثان�ية،  املرحلة  طلبة  ملجم�ع  املهني  الثان�ي  التعليم  يف  امللتحقني  ن�سبة  تناُق�س   .1

كانت 21.9% يف عام 2001/2000، واأ�سبحت 15.8% يف عام 2005/2004، وهي يف حدود 
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د للتعليم املهني يف  12% وقت اإعداد هذه املراجعة )2018(، غري اأن ال�زارة ظلت اأكرب مزوِّ

اململكة.

، وُينظر اإلى هذا التعليم على اأنه اأقّل اأهميًة من  خمرجات التعليم املهني ذات م�ست�ى متدنٍّ  .2

التعليم االأكادميي.

3.  و�سلت ن�سبة امللتحقني بفرع التعليم ال�سناعي اإلى 43% من اإجمايل طلبة التعليم املهني 

الثان�ي، اأما فرع االقت�ساد املنزيل ف��سلت ن�سبة امللتحقني به اإلى 34%. وقد حظي هذان 

الفرعان باحل�سة الكربى من اأعداد املعلمني واملدار�س يف برنامج التعليم املهني.

70% من اأ�سحاب العمل اأعرب�ا عن عدم ر�ساهم عن ن�عية خمرجات العليم املهني.  .4

والذين  االأدنى  العلمي  التح�سيل  م�ست�يات  ذوي  الطلبة  ي�ستقبل  املهني  التعليم  نظام   .5

ينتم�ن اإلى اأُ�َسر متدّنية الدخل.

التعليم الثان�ي املهني يرّكز يف خطته الدرا�سية على اجلانب النظري من املعرفة املهنية،   .6

على ح�ساب جانب التدريب العملي. 

عدد �ساعات الربنامج االأ�سب�عي ي�سل اإلى 39 �ساعة، وه� ما ي�سّكل عبئًا على املتدربني.  .7

النظرة االجتماعية لربنامج التعليم املهني ما زالت �سلبية.  .8

ن�سبة النجاح يف امتحان الثان�ية العامة للملتحقني بهذا الربنامج منخف�سة، ب�سبب غَلبة   .9

امل��س�عات النظرية، اأما ن�سبة امللتحقني من الناجحني باجلامعات فال تتعّدى 4% )حيث 

تقارير  بح�سب  ال�سن�ات،  بع�س  يف   %34 املهنية  العامة  الثان�ية  يف  النجاح  ن�سبة  بلغت 

وزارة الرتبية والتعليم(.

وي�سري و�سع التعليم الثان�ي املهني يف وزارة الرتبية والتعليم وفق املعطيات والظروف الراهنة، 

اإلى ا�ستمرار ال�اقع الذي و�سفته االأجندُة ال�طنية، بل من ال�ا�سح اأن هذا التعليم يرتاجع 

عن حتقيق االأهداف امل��س�عة له رغم مرور اأكرث من ع�سر �سن�ات على اإعداد االأجندة. 

والتقني  املهني  التعليم  بقطاع  اخلا�سة  وال�سيا�سات  االإ�سرتاتيجيات  اأن  على  ذلك  وي�ؤ�سر 

وطنيًا  لة  املم�َّ وامل�ساريع  التط�ير  حماوالت  رغم  التعليم  هذا  واقع  من  حت�ّسن  مل  والتدريب 

قرارات  اأن  غري  وتف�سيلها،  االأ�سباب  لتحليل  تت�سع  ال  حمدداتها  يف  املراجعة  وهذه  ودوليًا. 

وزارة الرتبية والتعليم مل تعتمد على درا�سات تق�د اإلى تط�ير حقيقي، وه� ما يعك�س غياب 

ن الر�سد واملتابعة والتقييم لهذا القطاع مبكّ�ناته وعنا�سره املختلفة. مك�ِّ

الرتبية  وزارة  املهني يف  الثان�ي  التعليم  يتعلق بربنامج  ما  التالية يف  اإيراد احلقائق  وميكن 

والتعليم:
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اأفقد  مما  �سنتني،  اإلى  انخف�ست  ثم  �سن�ات،  ثالث  الربنامج  هذا  يف  التدريب  فرتة  كانت   .1

الربنامج 30% من الكفايات املهنية.

مّت اإلغاء التعليم التجاري واملايل، والذي كان يحظى بن�سبة عالية من امللتحقني به، وكانت   .2

فر�س عمله يف االأعمال التجارية والبيع وال�سراء واعدة.

مت ا�ستبدال فرع املعل�ماتية بفرع التعليم التجاري، وكان فرع املعل�ماتية ذا برنامج �سعيف   .3

يجمع بني االأكادمييا واملعل�ماتية.

مت اإلغاء فرع املعل�ماتية بعد ع�سر �سن�ات من تطبيقه، وا�سُتحدثت اأق�سام �سغرية للتعليم   .4

املهني يف مدار�س اأكادميية اأ�سعفت التعليَم املهني واأربكت التعليَم االأكادميي.

مل يكن التدريب العملي يحظى باالهتمام يف امتحان الثان�ية العامة، مما اأّثر �سلبيًا على   .5

م�ست�ى االأداء العملّي ملخرجاته.

ن ال�زارة متطلبات تدري�س مبحث الرتبية املهنية، مما جعل طلبة التعليم االأ�سا�سي  مل ت�ؤمِّ  .6

ينظرون للمبحث بدونّية، وه� ما ي�ؤثر �سلبًا على رغباتهم يف االلتحاق بالتعليم املهني.

ه  م�جَّ واآخر  للجامعات،  التقدم  مللتحقيه  يحّق  اأحدهما  ن�عني؛  اإلى  الربنامج  تق�سيم  مت   .7

ل�س�ق العمل، وقد ن�ساأت عن ذلك تعقيدات اإدارية وفنية، والتحق معظم الطلبة بربنامج 

ه نح� اجلامعات مع اأن ن�سبة ال تزيد عن 4% التحقت باجلامعات فعاًل. الت�جُّ

وباإيجاز؛ فاإّن االأجندة ال�طنية قد اأ�سارت اإلى االختالالت وامل�سكالت والتحديات، لكن اإ�سالح 

اإلى عدم تنفيذ ما ورد يف االأجندة،  هذا التعليم وتط�يره مل يتحقق. وهذا ي�سري بب�ساطة 

نتيجًة لعدم ت�فر اأجهزة املتابعة والتقييم للم�ساريع التي اقرتحتها.
 

ب. م�ؤ�س�سة التدريب املهني
با�سرت هذه امل�ؤ�س�سة عملها عام 1976، بهدف اإعداد الق�ى العاملة املدرَّبة وبنظام تدريبي 

يجمع بني مركز التدريب املهني وم�اقع العمل، وحر�ست امل�ؤ�س�سة على تاأ�سي�س �سبكة وا�سعة 

اململكة  �سمال  يف  تت�زع  تدريبيًا  م�قعًا   43 اإلى  عددها  و�سل  التدريب  معاهد  مراكز/  من 

املهارة،  حمدد  العامل  م�ست�يات  لت�سمل  وتخ�س�ساتها  براجمها  وتن�عت  وجن�بها،  وو�سطها 

والعامل املهني، والعامل املاهر. 

ومتدربة،  متدرب  األف   20 نح�  اإلى  ومعاهدها  امل�ؤ�س�سة  ملراكز  الت�سغيلية  الطاقة  وو�سلت 

مع  امل�ؤ�س�سة  وتعاونت  املدى.  وط�يلة  املدى  ومت��سطة  املدى  ق�سرية  الربامج  على  م�زَّعني 

اأ�سحاب العمل من خالل اتفاقيات و�سراكات متعددة، وا�ستطاعت اأن متد �س�ق العمل بـ 400 

األف خريج منذ تاأ�سي�سها رغم اأن براجمها �سبه جمانية. 
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متعددة،  وم�ؤ�س�ساٌت  وزاراٌت  املجل�س  يف  ثَّل  ومُتَ امل�ؤ�س�سة،  اإدارة  جمل�َس  العمل  وزيُر  ويراأ�س 

وللقطاع اخلا�س م�قع مهّم يف اإدارتها.

وقد تلّقت هذه امل�ؤ�س�سة خالل �سن�ات عملها اهتمامًا خا�سًا من احلك�مة، كما كانت يف م�قع 

االهتمام من امل�ؤ�س�سات الدولية واملانحة التي نّفذت م�ساريع عديدة لتط�ير براجمها وتعزيز 

القدرات االإدارية والفنية لك�ادرها.

معاهد  وجتهيز  بناء  يف  ع  الت��سُّ على  امل�ؤ�س�سة  يف  التط�ير  واإ�سرتاتيجيات  خطط  وتركزت 

التدريب  ج�دة  على  ذلك  جانب  اإلى  وحر�ست  اململكة،  حمافظات  جميع  لت�سمل  التدريب 

وتن�يع الربامج.

ت�سّمنته  الذي  الهيكلة  اإعادة  م�سروع  على  �سيك�ن  الرتكيز  فاإن  املراجعة،  هذه  ولغايات 

البنك  ومّ�له   ،)2013-2008( والتقني  املهني  والتدريب  والتعليم  الت�سغيل  اإ�سرتاتيجية 

الدويل ونّفذته اإحدى اجلامعات املاليزية.

وقد ت�سمن هذا امل�سروع مناذج متعددة للتط�ير منها:

من�ذج التدريب، وي�سمل:  .1

تط�ير خطط تدريب قطاعية. اأ.   

اعتماد الربامج واملناهج. ب.   

رفع كفايات املدربني. ت.   

اأ�ساليب جديدة ومتط�رة يف التدريب. ث.   

من�ذج االأعمال، وي�سمل:  .2

تاأ�سي�س نظام م�ستقل للتم�يل ومب�سادر متعددة. اأ.   

تط�ير خطط االأعمال. ب.   

معاهد تدريب تعتمد عليها ال�سناعة. ت.   

التاأ�سي�س لنظم االختبارات ومنح ال�سهادات. ث.   

زيادة ن�سبة التكاليف والفعالية. ج.   

ت�س�يق امل�ؤ�س�سة وبراجمها وخدماتها. ح.   

من�ذج احلاكمية، وي�سمل:  .3

احلاكمية وال�سيا�سات فعالة. اأ.   

تط�ير الهيكل التنظيمي. ب.   

حت�سني رواتب املدربني وامل�ظفني. ت.   

حتديث وتط�ير املهام وامل�س�ؤوليات. ث.   
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اال�ستقاللية يف العمل. ج.   

هيئات ا�ست�سارية تخدم امل�ؤ�س�سة. ح.   

مدربني معتمدين/ مديرين وخرباء يف التقييم. خ.   

ذ  وبعد مرور �سن�ات على اإعداد خطة الهيكلة والنماذج التي اأُو�سي بها، اإاّل اأّن اأيًا منها مل ينفَّ

الدويل.  البنك  من  قر�سًا  كان  امل�سروع  كلفة  اأن  مع  وت�سريعية  ومالية  اقت�سادية  لظروف 

ومع اأن امل�ؤ�س�سة تعّر�ست اإلى خربات وطنية ودولية وحر�ست على التكامل معها حتى غدت 

امل�ؤ�س�سة م�ردًا اأ�سا�سيًا يف ت�فري االأيدي العاملة ل�س�ق العمل، اإاّل اأنها مل تتمكن بعد من: 

ا�ستقطاب متدربني من ذوي التح�سيل االأكادميي العايل. اأ. 

حت�سني براجمها و�س�رتها االجتماعية. ب. 

و�سع معايري الختيار م�اقع التدريب امليدانية. ت. 

تعزيز امل�ست�ى الفني ملدربيها واإدارييها. ث. 

زيادة م�اردها املالية من خالل خدماتها التدريبية. ج. 

االهتمام باإدامة برامج التدريب امل�ستمر فيها. ح. 

ا�ستثمار ت�سهيالتها التدريبية ب�س�رة اأكرث فعالية، واال�ستمرار يف تنفيذ برامج التدريب  خ. 

مدى احلياة.

تط�ير مناهجها وم�ادها التعليمية، بحيث ت�اكب متطلبات �س�ق العمل. د. 

ذ. حتديث جتهيزاتها.

ت. ال�سركة ال�طنية للت�سغيل والتدريب
مت اإن�ساء هذه ال�سركة بت�جيهات ملكية يف عام 2007، لتق�م باإعداد الق�ى العاملة املدّربة 

يف قطاع االإن�ساءات وبهدف تدريب 30 األف متدرب خلدمة هذا القطاع. واعتمدت ال�سركة يف 

عام 2014 اإ�سرتاتيجية جديدة لتط�ير اأعمالها، تر�سخ مبداأ ال�سراكة والتكاملية، وذلك من 

خالل اإبرام اتفاقية �سراكة مع م�ؤ�س�سة التدريب املهني بتاريخ 2014/5/7، حيث مّكنتها من 

ا�ستخدام 4 معاهد، ومت اإ�سافة معهد معان يف عام 2017. وبذلك ي�سبح اإجمايل عدد املعاهد 

التابعة لل�سركة 16 معهدًا منت�سرة يف حمافظات اململكة. 

ويتم تنفيذ برامج التدريب على ثالث مراحل:

مرحلة التدريب ال�طني، ومدتها �سهران.  .1

مرحلة التدريب النظري املهني، ومدتها 4-5 �سه�ر.  .2

مرحلة التدريب املهني امليداين، ومدتها �سهران )بالتعاون مع القطاع اخلا�س(.  .3
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وميّثل القطاُع اخلا�س ما ن�سبته 80% من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة، وقد اأعادت ال�سركة 

هيكلة ن�ساطاتها عام 2014 معتمدًة من�ذجًا ماليًا كانت نتيجُته خف�سًا يف كلف الربامج لت�سبح 

على النح� االآتي:

80% للك�ادر الب�سرية.   	•

59% الرواتب.  	•

32% النفقات االإدارية. 	•

47% االإيجارات.   	•

66% مدة التدريب. 	•

45% كلفة التدريب. 	•

100% مكافاآت التدريب.  	•

التحديات التي ت�اجه ال�سركة   -

اأ.  الثقافة ال�سلبية لبع�س مناطق وفئات املجتمع املحلي جتاه العمل املهني.

تذبذب تعاون االأفراد االأطراف املعنية بامل�سروع وخا�سة القطاع اخلا�س. ب. 

ال�س�ابط والت�سريعات لتنظيم �س�ق العمل الإحالل العمالة املحلية مكان ال�افدة. ت. 

تف�سيل اأ�سحاب العمل ت�سغيل العمالة ال�افدة الأ�سباب متعددة. ث. 

عدم وج�د مرجعية م�ّحدة ومظلة عليا جلميع مزودي التدريب. ج. 

املقا�سة مع  القطاع اخلا�س متت معاجلتها بطريق  اإيرادات من  ال�سركة حققت  اأن  اإلى  ي�سار 

تتمثل  التي  الفر�س  من  العديد  ولل�سركة  دينار.  ماليني   10 قيمتها  وجتاوزت  ال�سندوق، 

باال�ستخدام االأمثل للم�ارد من خالل ال�سراكات مع م�ؤ�س�سة التدريب املهني والقطاع اخلا�س 

وال�سركاء االجتماعيني. 

- االإجنازات التي حققتها ال�سركة

حققت ال�سركة ال�طنية للت�سغيل والتدريب العديد من االإجنازات يف جمال حتقيق االأهداف 

ال�طنية، حيث ا�ستطاعت:
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1. امل�ساهمة يف تخفي�س ن�سبة البطالة ومكافحة الفقر من خالل ا�ستقطاب وتدريب اأعداد 

من ال�سباب العاطلني عن العمل من حمافظات اململكة، اإذ بلغت ن�سبة امل�ستغلني )فر�س عمل 

دائمة( 74-75% من اإجمايل خريجي ال�سركة )من خالل متابعة اخلريجني(. 

عن  ع��سًا  مدربة  وطنية  عمالة  اإحالل  خالل  من  ال�طني  االقت�ساد  دعم  يف  امل�ساهمة   .2

العمالة ال�افدة.

3. امل�ساهمة يف تغيري النظرة املجتمعية )ال�سباب، اأ�سحاب العمل، االأهايل( جتاه العمل املهني.

4. جناح نهج التدريب الوطني يف زيادة االلتزام واالن�سباط لدى املتدربني. 

5. امل�ساهمة يف التط�ير التنم�ي ال�سامل املتمثل بزيادة دخل االأ�سر وت��سيع قاعدة الطبقة 

ال��سطى.

6. امل�ساهمة يف رفع كفاءة العمل املهني وم�اءمة ذلك وفقًا حلاجة �س�ق العمل.

7. امل�ساهمة يف رفد قطاَعي االإن�ساءات وال�سناعة باملهنيني امل�ؤهلني )مب�ست�وؤ املاهر/ حمدد 

املهارة( لرفد ال�س�ق االأردين والعربي بالكفاءات من جهة، والإحالل العمالة املحلية بداًل 

ر عدد اخلريجني جلميع املهن 19919 خريجًا  من ال�افدة تدريجيًا من جهة اأخرى. اإذ ُقدِّ

منذ عام 2007، بينما بلغ عدد امللتحقني يف الربامج ح�ايل 24 األف متدرب. 

8. اعتماد املقايي�س االأوروبية واملحلية يف التدريب املهني وامليداين، والتي مت اعتمادها من 

مركز االعتماد و�سبط اجل�دة.

9. اإبرام اتفاقيات مع مزودي التدريب لتح�سني ج�دة التدريب، باالإ�سافة اإلى اإبرام عدد من 

االتفاقيات مع القطاع اخلا�س لت�سغيل املتدربني.

10. اعتماد ال�سركة من ِقبل منظمات العمل ال�سبابية يف االأردن )مثل منظمة �سباب للعمل، 

ومنظمة العمل الدولية( ملنح �سهادات املهارات احلياتية والريادة يف االأعمال.

11. نفيذ برامج تدريب متخ�س�سة لالإناث لالإ�سهام يف رفع ن�سبة م�ساركة املراأة يف �س�ق العمل 

يف البادية اجلن�بية وال��سطى وال�سمالية وحمافظات اململكة.

12. ربط التدريب بالت�سغيل، والرتكيز على مهن االإن�ساءات بالتعاون مع القطاع اخلا�س. 

االأقل  واملناطق  الفقر  وجي�ب  النائية  للمناطق  التدريب  خدمات  تقدمي  على  الرتكيز   .13

رعاية، خا�سة مناطق البادية االأردنية.

14. تاأهيل معهد تدريب املفرق كمعهد تدريب متميز يف جمال الطاقة املتجددة بالتعاون مع 

ال�كالة االأملانية للتعاون الدويل.
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االقت�سادي )2018-2022( �سمن  التحفيز  لل�سركة يف خطة  م�ستقبلية  م�ساريع  اإدراج   .15

حماور الت�سغيل والبطالة.

ث. الكليات اجلامعية واجلامعية املت��سطة/ االإ�سراف واالإدارة من جامعة البلقاء 
التطبيقية

وفقًا ل�ثيقة االأجندة ال�طنية، فاإن عدد كليات املجتمع التي قّدمت خدمات التعليم اجلامعي 

املت��سط يف عام 2003/2002 و�سل اإلى 55 كلية م�زعة على النح� االآتي:

24 كلية حك�مية. اأ. 

19 كلية جمتمع خا�سة. ب. 

8 كليات حك�مية اأخرى، مبا فيها التابعة ل�زارة ال�سحة. ت. 

كليات وكالة االأمم املتحدة )االأونروا(. ث. 

وقد �سهد عدد الطلبة امللتحقني بهذه الكليات تناق�سًا ملح�ظًا، من 30 األفًا يف عام 2000/1999، 

اإلى 21792 طالبًا يف عام 2018/2017، رغم اأن امل�ؤ�سرات ت�ؤكد احلاجة املتزايدة لهذه الفئة 

يف �س�ق العمل.

الن�سبة املئ�ية من طلبة اجلامعاتالعدد )باالآالف(العام الدرا�سي

2000 /1999 30%21
2001 /200028%18
2002 /200129%17
2003 /200227%14
2004 /200324%12
2005 /200425%11

اخلا�سة  م�ازنتها  من  لها  التابعة  املجتمع  كليات  بتم�يل  التطبيقية  البلقاء  جامعة  وتق�م 

ومن الر�س�م »الرمزية« التي كان يدفعها الطلبة. غري اأن ارتفاعًا طراأ على هذه الر�س�م اأعاق 

ن�سبيًا االلتحاق بهذه الربامج.

وعقدت اجلامعة اتفاقيات مع جهات دولية الإن�ساء كليات جامعية بخربات اأملانية وفرن�سية 

جمال  ويف  التقني،  التعليم  نح�  الت�جيه  يف  مهمًا  تغيريًا  حُتدث  اأن  ي�ؤَمل  وكندية  وك�رية 

تط�ير برامج كليات املجتمع لتفي مبتطلبات حاجات ال�س�ق. 

املجتمع،  كليات  اإدارة  وحدة  بدعم  وقامت  واملختربات،  امل�ساغل  جتهيزات  اجلامعة  وعززت 

وقّل�ست الربامج التعليمية امل�سبعة، وازداد انفتاحها على القطاع اخلا�س وامل�ؤ�س�سات الدولية 

الإثراء هذه الربامج.
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التحديات التي ت�اجهها الكليات اجلامعية واجلامعية املت��سطة  -

الذين  للطلبة  ثانيًا  خيارًا  وو�سعه  املت��سط،  اجلامعي  التعليم  برنامج  على  االإقبال  قّلة   .1

ي�ستكمل�ن املرحلة الثان�ية وذلك ب�سبب الثقافة املجتمعية التي تعترب ال�سهادة اجلامعية 

�سرورة اجتماعية

تراُجع اأعداد الطلبة امل�سجلني يف كليات املجتمع، واإغالق عدد من الكليات اخلا�سة نتيجة   .2

لذلك.

غياب الدعم احلك�مي لربامج كليات املجتمع؛ يف القطاعني العام واخلا�س على ال�س�اء.  .3

ذ يف كليات املجتمع،  ع جامعة البلقاء التطبيقية يف الربنامج اجلامعي الذي اأ�سبح ينفَّ ت��سُّ  .4

وعلى  واحد،  اآن  يف  برناجمني  تنّفذ  لها  التابعة  املجتمع  كليات  معظم  اأ�سبحت  وبذلك 

امل�ست�يني؛ اجلامعي، واجلامعي املت��سط. غري اأنه ل�حظ تزايٌد يف اأعداد الطلبة امللتحقني 

بالربنامج اجلامعي وتناق�ٌس يف اأعداد امللتحقني بربنامج الدبل�م، كما اإن العديد من كليات 

�سالح  غري  يف  وكانت  الت�سريعات  فر�ستها  مالية  �سع�بات  ب�سبب  اأُغلقت  اخلا�سة  املجتمع 

ع يف التعليم التقني.  الت��سُّ

اختالل  اإلى  اأدى  مما  والفنية،  التقنية  التخ�س�سات  بع�سها  امتهن  التي  ال�افدة  العمالة   .5

عمالة  تتطلب  التي  ال�سناعات  قلة  ذلك  رافق  وقد  التقنية،  التخ�س�سات  على  الطلب 

تقنية.

ِقَبل احلك�مة على ت�ظيف خمرجات كليات املجتمع، وخ�س��سًا يف وزارة  و�سع قي�د من   .6

الرتبية والتعليم ووزارة ال�سحة.

ا�ستحداث برنامج الدبل�م الفني يف جامعة البلقاء التطبيقية، الذي يتيح للطلبة الذين   .7

مل ي�ستكمل�ا النجاح يف الثان�ية العامة االلتحاق به، وذلك لغايات رفع ن�سبة االلتحاق 

بالتعليم الفني، وفتح االأب�اب اأمام الطلبة ملتابعة درا�ستهم وتاأهيلهم.

الت�سهيالت  من  كثري  و�سع  بعد  احلك�مية  املجتمع  بكليات  امللتحقني  اأعداد  زيادة  �سع�بة   .8

لاللتحاق بالربامج اجلامعية.

وي�سار اإلى اأن دي�ان اخلدمة املدنية اأجرى تعديالت على بع�س ت�سريعاته لت�سغيل وت�ظيف 

خمرجات كليات املجتمع.

وقد اأ�سدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي قرارات لدعم اإن�ساء كليات جامعية تقنية 

اإثر  الكليات، وعلى  لتاأ�سي�س هذه  2017 تعليمات  البكال�ري��س، وو�سعت يف عام  متنح درجة 

تقنية،  جامعية  كليات  لتاأ�سي�س  بطلبات  وال�سركات  امل�ؤ�س�سات  من  جمم�عٌة  تقدمت  ذلك 
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ووافقت ال�زارة على تاأ�سي�س خم�س كليات، با�سر بع�سها يف قب�ل الطلبة مع بداية عام 2018. 

- اإجنازات الكليات اجلامعية واجلامعية املت��سطة

طالبًا   21792 اإلى  انخف�س  قد  املت��سطة  واجلامعية  اجلامعية  الكليات  طلبة  عدد  اأن  رغم 

وطالبة لعام 2018/2017 مقارنًة بـ 30 األفًا يف عام 2000/1999، اإاّل اأن هذا العدد ي�سري اإلى 

تزايد تدريجي مقارنة بال�سن�ات االأخرية، مما يعد اإجنازًا للجامعة نح� زيادة االإقبال على 

برامج التعليم التقني فيها.

وت�زعت الكليات اجلامعية واجلامعية املت��سطة لت�سبح 42 كلية يف عام 2018 وعلى النح� 

التايل:

.13 البلقاء:  جامعة  •	كليات 

.6 الع�سكرية:  •	الكليات 

.6 احلك�مية:  •	الكليات 

.15 اخلا�سة:  •	الكليات 

.2 الغ�ث:  وكالة  •	كليات 

وت�ستطيع هذه الكليات ا�ستيعاب 40 األف طالب وطالبة اإذا ما ت�فرت ح�افز متعددة لرباجمها 

وللملتحقني فيها. 

اإجنازات جامعة البلقاء التطبيقية يف جمال الكليات اجلامعية واجلامعية املت��سطة  -

واجلامعية  اجلامعية  الكليات  جمال  يف  التطبيقية  البلقاء  جامعة  اإجنازات  اإيجاز  ميكن 

املت��سطة يف املحاور االآتية:

اأ�سابيع   8 ملدة  امليداين  التدريب  باإدخال  وذلك  واملناهج،  الدرا�سية  اخلطط  تط�ير   .1

من   %35 حدود  يف  لت�سبح  املتخ�س�سة  الفنية  للمهارات  العملي  املك�ن  وزيادة  مت�ا�سلة، 

ال�ساعات املعتمدة. 

الرتب�ية  التخ�س�سات  يف  القب�ل  وقف  يف  متثلت  والتي  اجلامعة،  كليات  هيكلة  اإعادة   .2

كليات  اإلى  التقنية  غري  الكليات  لتح�يل  خطة  وو�سع  الكليات،  جميع  يف  واالإن�سانية 

تطبيقية متخ�س�سة.
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ت�قيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية لال�ستفادة من اخلربات االأجنبية.  .3

اعتماد برامج التعليم التقني اعتمادًا خا�سًا، و�سعي اجلامعة للح�س�ل على اعتماد دويل   .4

لبع�س التخ�س�سات.

تدريب املدربني واملدر�سني، حيث عززت اجلامعة اإمكانيات املركز ال�طني لتاأهيل وتدريب   .5

املدربني والذي قام بتدريب 481 مدربًا من وزارة الرتبية والتعليم. 

ت�فري التجهيزات والبنية التكن�ل�جية والتحتية الالزمة للتعليم التقني، حيث خ�س�ست   .6

اجلامعة 10 ماليني دينار لهذا املح�ر.

تعزيز العالقات بني الكليات التقنية وامل�ؤ�س�سات ال�سناعية.  .7

الربامج  يف  املت��سطة  اجلامعية  بالكليات  امللتحقني  الطلبة  اأعداد  يف  تغريات  ل�حظت   .8

تتعلق  والأ�سباب  واالإن�سانية،  الرتب�ية  الربامج  الإيقاف  نتيجة  والتطبيقية،  التقنية 

بالثقافة املجتمعية. ويظهر هذا التغري كما ه� م��سح اأدناه:

املجم�ع الكلي للملتحقنيالعام اجلامعي
2018/201721792
2017/201618169
2016/201519493
2015/201423398
2014/201329578
2013/201230257

ثالثاً: القطاع الخاص والرشاكة معه بصورة مؤسسية

اإن�ساء  منذ  والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  برامج  تنفيذ  يف  اخلا�س  القطاع  اأهمية  برزت 

م�ؤ�س�سة التدريب املهني عام 1976، ومتثل ذلك يف اتفاقيات لل�سراكة مع العديد من ال�سركات 

االأردنية منها:

االأردنية. الكهرباء  •	�سركة 

االأردنية. االإ�سمنت  م�سانع  •	�سركة 

االأردنية. الف��سفات  •	�سركة 

البرتول. م�سفاة  •	�سركة 
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العاملة  بالق�ى  ال�سركات  هذه  تزويد  ل�سالح  العمل  م�اقع  يف  التدريب  برامج  ُنفذت  حيث 

املدربة يف نطاق اخت�سا�ساتها. 

املهني  التدريب  مل�ؤ�س�سة  اأتاح  مما  املهنية،  التلمذة  بنمط  امليداين  التدريب  نظام  ت��سع  ثم 

واملت��سطة  ال�سغرية  العمل  م�اقع  اآالف  مع  التعاون  والتدريب  للت�سغيل  ال�طنية  وال�سركة 

والكربى.

ومت تعزيز دور القطاع اخلا�س باإ�سراكه يف جمل�َسي االإدارة مل�ؤ�س�سة التدريب املهني وال�سركة 

املهني والتقني، حيث  والتعليم  الت�سغيل والتدريب  للت�سغيل والتدريب، ويف جمل�س  ال�طنية 

ا�سبح اأكرث من ن�سف اأع�ساء هذا املجل�س ميثل�ن القطاع اخلا�س.

يف  متثل  اخلا�س  القطاع  من  دعم  على  الب�سرية  امل�ارد  لتنمية  ال�طنية  اللجنة  وح�سلت 

اإ�سراك الع�سرات من خربائه وخمت�سيه يف تقدمي الت��سيات لتط�ير القطاع.

ويجري االآن ت�سكيل جلان املهارات القطاعية التي �ستك�ن ذراعًا فنية مل�ؤ�س�سة تط�ير املهارات 

التي �سيتم اإن�ساوؤها قريبًا.

وقد اأ�سهم القطاع اخلا�س يف اإن�ساء مركز التدريب ومراكز التميز يف قطاعات مهنية متعددة 

منها:

ال�سناعات الدوائية. اأ. 

ال�سياحة والفندقة. ب. 

املياه. ت. 

الطاقة املتجددة. ث. 

وهناك مراكز اأخرى قيد االإن�ساء يتم التاأ�سي�س لها من خالل غرفة �سناعة االأردن، وجمعية 

ال�سناعيني ل�سرق عّمان. 

 100 ويدعم القطاع اخلا�س �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني مبا ي�ساوي 

دينار عن كل ت�سريح للعمال ال�افدين، ليتمكن ال�سندوق من االإنفاق على برامج التعليم املهني 

والتقني والتدريب.

لـ  2012 باإعطاء الرتخي�س  وقد قام مركز االعتماد و�سبط اجل�دة الذي مت تاأ�سي�سه عام 

234 مركزًا للتدريب اأن�ساأها القطاع اخلا�س حتى بداية عام 2018.

وهناك م�ساركة فاعلة قدمتها غرفة �سناعة عّمان يف هذا املجال، حيث اأعدت خطة �ساملة 

والربامج  والتخ�س�سات  االأهداف  �سملت  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  لتط�ير 
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رت بـــ 20 ملي�ن دينار.  واملخ�س�سات املالية لتنفيذها والتي ُقدِّ

من  حاجاته  تلبي  ال  القطاع  خمرجات  اأن  اخلا�س،  القطاع  يبديها  التي  املالحظات  ومن 

حيث ج�دة الكفايات املهنية التي يكت�سبها اخلريج�ن، االأمر الذي يتطلب تعزيز ال�سراكة 

والبنى  التقييم،  وطرق  التعليمية،  وامل�اد  واملناهج،  الربامج،  اإعداد  يف  القطاع  م�ؤ�س�سات  مع 

التحتية والتجهيزات.

التنمية  لتحقيق  بالدعم  يحظى  نهجًا  ي�سبح  احلياة  مدى  والتدريب  امل�ستمر  التدريب  ولعل 

امل�ستدامة وم�اكبة م�ستجدات التكن�ل�جيا، وه� ما ميكن حتقيقه من خالل ال�سراكة الفاعلة. 

والتقني  املهني  التعليم  قطاع  عىل  التطورات  أبرز  رابعاً: 

والتدريب خالل فرتة األجندة الوطنية )2015-2006(

 ،2008 اإقرار قان�ن جمل�س الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم )46( ل�سنة   .1

ليحّل حمّل قان�ن جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني امل�ؤقت رقم )58( ل�سنة 2001. 

وه� ما يعني اإ�سافة مهمة »الت�سغيل« مل�س�ؤوليات املجل�س.

اإن�ساء مركز االعتماد و�سبط اجل�دة ا�ستنادًا للقان�ن اجلديد، واإقرار نظامه رقم )35(   .2

ل�سنة 2012.

اإجراء تعديالت على نظام �سندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني، والذي اأ�سبح   .3

ي�سّمى »�سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني«.

تاأ�سي�س ال�سركة ال�طنية للت�سغيل والتدريب عام 2007، ثم الدخ�ل يف �سراكة مع م�ؤ�س�سة   .4

التدريب املهني وبن�سبة اأ�سهم )51%: 49%( عام 2014.

اإطالق مبادرات للقطاع اخلا�س لت�سغيل واإدارة بع�س معاهد التدريب ومراكز التميز.  .5

اجلهات  ومن  والتدريب.  والتقني  املهني  التعليم  لتط�ير  دوليًا  لة  مم�َّ م�ساريع  تنفيذ   .6

للتعاون  اليابانية  لة: منظمة العمل الدولية، م�ؤ�س�سة التدريب االأوروبية، ال�كالة  املم�ِّ

الدويل، الهيئة االأملانية للتعاون الدويل، والي�ن�سك�.

تاأ�سي�س جامعة احل�سني التقنية والتي با�سرت عملها يف عام 2017.  .7
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املهنية  لالختبارات  السياسات  وإطار  الترشيعي  اإلطار  خامساً: 

يف األردن- مركز االعتامد وضبط الجودة

اأكدت وثيقة االأجندة ال�طنية )2006-2015( على اأهمية �سبط اجل�دة يف م�ؤ�س�سات التعليم 

الت�سغيل  جمل�س  قان�ن  من   )11( املادة  ت  ن�سّ لذلك  وا�ستجابًة  والتدريب،  والتقني  املهني 

لالعتماد  مركز  تاأ�سي�س  على   ،2008 ل�سنة   )46( رقم  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب 

املهنة. وبا�سر  اإجازات مزاولة  املهنية ومنح  و�سبط اجل�دة كجهة م�س�ؤولة عن االختبارات 

املركز م�س�ؤولياته طبقًا للنظام رقم )35( ل�سنة 2012.

وكان قان�ن تنظيم العمل املهني رقم )27( ل�سنة 1999، قد حّدد امل�ست�يات املهنية ملمار�سي 

اإلى  م�ست�ى  من  واالرتقاء  عليها  احل�س�ل  اإجراءات  ونّظم  م�ست�يات،  خم�سة  وهي  االأعمال، 

ملعايري  وفقًا  د(  جـ،  ب،  )اأ،  فئات  اإلى  املهنية  االأعمال  ور�س  حمالت  لت�سنيف  اإ�سافة  اآخر، 

حمددة.

يت�لى  املركز  فاإّن   ،2012 ل�سنة   )35( رقم  اجل�دة  و�سبط  االعتماد  مركز  نظام  ومب�جب 

امل�س�ؤوليات االآتية:

اإعداد معايري التعليم املهني والتقني والتدريب، وتط�يرها ل�سبط اجل�دة.  .1

ترخي�س واعتماد م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب.  .2

اإجراء االختبارات املهنية ملمار�سي االأعمال املهنية والتقنية ومنح اإجازة مزاولة املهنة.  .3

اإعداد املعايري ال�اجب ت�افرها يف املعلمني واملدربني.  .4

اإعداد بنك وطني لالختبارات النظرية والعملية ذات العالقة بعمل املركز.  .5

متابعة التزامات امل�ؤ�س�سات بذلك.  .6

ل�سنة   )27( رقم  املهني  العمل  تنظيم  قان�ن  عن  املنبثقة  ال�زراء  جمل�س  قرارات  ومب�جب 

1999، فاإن احل�س�ل على االإجازة املهنية يعّد �سرطًا ومطلبًا ملزاولة املهنة من ِقبل العاملني يف 

ثماين عائالت )جمم�عات( مهنية مع فرتة اإمهال ملدة ثالث �سن�ات قابلة للتمديد اإلى خم�س 

�سن�ت من تاريخ نفاذ القان�ن. ومن هذه العائالت املهنية: قيادة واإ�سالح ال�سيارات، النجارة 

ال�سحية،  والتمديدات  التكييف  ال�سخ�سية،  اخلدمات  وال�سيانة،  املعادن  ت�سغيل  والديك�ر، 

الكهرباء، االإن�ساءات، واالإلكرتونيات.

ويعّد اإن�ساء هذا املركز اأحد االأدوات املهمة لتحقيق ج�دة التدريب املهني، و�سبط واعتماد 

وترخي�س م�ؤ�س�سات التدريب املهني يف القطاع اخلا�س. وهناك اتفاقية بني املركز وم�ؤ�س�سة 
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امل�ؤ�س�سة  م�ساغل  يف  املهنة  ومزاولة  املهنية  امل�ست�يات  اختبار  مب�جبها  يتم  املهني  التدريب 

وور�سها، حيث اأن مركز االعتماد ال ميتلك الت�سهيالت الالزمة لذلك، ولهذا قام بت�قيع مذكرة 

معاهدها  يف  االختبارات  بتنفيذ  امل�ؤ�س�سة  لتق�م  املهني  التدريب  م�ؤ�س�سة  وبني  بينه  تفاهم 

للراغبني يف ممار�سة املهن اأو االنتقال مل�ست�يات مهنية اأعلى.

وقد اأعّد املركز جمم�عة من الكتب االإر�سادية للتعريف مبهامه وجماالت اخت�سا�سه، واأتاحها 

واالعتماد  الرتخي�س  على  احل�س�ل  طلبات  تنظيم  لدى  بها  لت�سرت�سد  لتدريب  مل�ؤ�س�سات 

وت�سجيل امل�ؤهالت، ومنها:

دليل اإر�سادي لرتخي�س مقدمي التدريب.  .1

دليل الإجراء االختبارات النظرية والعملية.  .2

دليل الإجراءات اجل�دة.  .3

دليل العتماد امل�اد التعليمية )ال�حدات التدريبية املتكاملة(.  .4

 ،2015-2012 ال�سن�ات  خالل  املهني  للتدريب  ومركزًا  م�ؤ�س�سًة   81 لـ  ترخي�سًا  املركز  ومنَح 

وو�سل العدد اإلى 238 م�ؤ�س�سة ومركزًا يف عام 2018. وه� يف ازدياد، بالنظر اإلى اإقبال القطاع 

اخلا�س على تاأ�سي�س مراكز خا�سة للتدريب املهني.

احتياجات املركز لتط�ير عمله  -

ا�ستقطاب مزيد من اخلرباء للعمل فيه، حيث اأن عدد العاملني فيه ي�سكل اأقّل من 30% من   .1

احتياجاته الفعلية.

بناء القدرات االإدارية والفنية لك�ادره.  .2

زيادة املخ�س�سات مل�ازنته ال�سن�ية.  .3

تعديل الت�سريعات الناظمة لعمله مبا ميّكنه من ممار�سة مهامه ب�س�رة مهنية وفعالة.  .4

ج�دة  خدمة  يف  واأثرها  املهام  تلك  واأهمية  مبهامه،  للتعريف  اإعالمية  حملة  تنفيذ   .5

خمرجات التعليم املهني.

تعزيز م�ساركة القطاع اخلا�س يف دعم اأن�سطة املركز.  .6
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سادساً: صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني 

قان�ن  من   )7( والتقني مب�جب املادة  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  �سندوق  تاأ�س�س 

دعم  )�سندوق   2008 ل�سنة   )46( رقم  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  جمل�س 

التعليم والتدريب املهني والتقني �سابقًا والذي تاأ�س�س مب�جب املادة رقم )6( من قان�ن جمل�س 

التعليم والتدريب املهني والتقني رقم )58( ل�سنة 2001(. 

ُته  ومن اأهم م�سادر مت�يل ال�سندوق الذي �سدر نظاٌم له ه� النظام رقم )50( ل�سنة 2012، ح�سّ

مما يدفعه العمال ال�افدون من ر�س�م ت�ساريح العمل، اإذ يتلقى مبلغ )100( دينار اعتبارًا من 

40 دينارًا لعمال  عام )2017( عن كل ت�سريح يف معظم القطاعات، ويقّل هذا املبلغ لي�سبح 

والتجزئة و�سيانة  130 دينارًا يف قطاعات جتارة اجلملة  لي�سبح  الزراعي، ويزداد  القطاع 

واإ�سالح املركبات وقطاع الفنادق واملطاعم. 

كما ت�ساهم احلك�مة يف دعم ال�سندوق لتحقيق غاياته. 

- اأوُجه االإنفاق:

مت�يل متطلبات التدريب الالزمة مل�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب.  .1

تط�ير الربامج التدريبية واإعادة التدريب لدى ال�سركات وامل�ؤ�س�سات.  .2

تغطية ر�س�م املتدربني غري املقتدرين.  .3

امل�ساهمة يف نفقات كلفة الدرا�سات الهادفة لتعزيز التدريب والت�سغيل.  .4

اإجراء امل�س�حات املتعّلقة باالحتياجات التدريبية ل�س�ق العمل.  .5

امل�ساهمة يف رفع كفاءة وبناء قدرات م�ظفي وزارة العمل وم�ؤ�س�سات القطاع.  .6

اأّي ن�ساطات اأخرى ي�افق عليها جمل�س الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.   .7

والإي�ساح حجم االإنفاق، فقد مّ�ل ال�سندوق 47 م�سروعًا خالل عام 2013 وبقيمة 23 ملي�ن 

دينار، كما ر�سد 10 ماليني دينار يف عام 2013 لتم�يل م�ساريع اإ�سرتاتيجية الت�سغيل ال�طنية 

2005-2010 مبلغ  اأنفق خالل الفرتة  للتدريب والتعليم املهني والتقني. وكان ال�سندوق قد 

94 ملي�ن دينار، كانت ح�سة ال�سركة ال�طنية للت�سغيل والتدريب منه 73 ملي�ن دينار ك�نها 

كانت يف مرحلة التاأ�سي�س و ب�سبب اعتمادها من�ذج مايل مكلف.
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لها ال�سندوق: م�ساريع التدريب والت�سغيل التي م�َّ  -

م�ساريع خا�سة ب�زارة العمل ومنها:  .1

تدريب خريجي االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات وت�سغيلهم. اأ.   

تدريب املمر�سني الذك�ر )حديثي التخرج( وت�سغيلهم. ب.   

الفروع االإنتاجية. ت.   

التدريب والت�سغيل للعاملني يف �سركة للمن�س�جات. ث.   

التدريب والت�سغيل يف قطاع املحروقات. ج.   

التدريب والت�سغيل يف قطاع املطاعم. ح.   

م�سروع النه��س بالتفتي�س. خ.   

م�سروع ت�سكيل فريق اخلرباء االأردنيني. د.   

م�ساريع م�ؤ�س�سة التدريب املهني:  .2

نقل املتدربني. اأ.   

تغطية ر�س�م املتدربني يف امل�ؤ�س�سة. ب.   

تط�ير اأدوات التدريب وحت�سني خمرجاته. ت.   

تدريب االأ�سخا�س ذوي االحتياجات اخلا�سة.  ث.   

التدريب يف القطاع ال�سياحي. ج.   

ت�س�يق خدمات امل�ؤ�س�سة واالإعالم. ح.   

تاأهيل م�سريف ال�سالمة وال�سحة املهنية وت�سغيلهم. خ.   

ت�حيد املالب�س للمتدربني. د.   

نظام مزاولة املهنة. ذ.   

جتهيز فندق و�سيانته. ر.   

الت��سع يف اأبنية املراكز و�سيانتها واإدامتها. ز.   

دعم ال�سناعات الدوائية. �س.   

التدريب والت�سغيل يف ال�سناعات اجللدية. �س.   

م�سروع اإعداد املعايري املهنية. �س.   

م�ساريع ال�سركة ال�طنية للت�سغيل والتدريب:   .3

تدريب املدربني يف اأ�ساليب التدريب. اأ.   

تدريب املتدربني يف جمال االإن�ساءات. ب.   

تدريب املدربني يف جمال املهارات احلياتية وريادة االأعمال. ت.   
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م�ساريع اأخرى:  .4

اإجناز نظام معل�مات امل�ارد الب�سرية/ املركز ال�طني لتنمية امل�ارد الب�سرية. اأ. 

اإجناز نظام معل�مات �س�ق العمل للقطاعات ذات االأول�ية/ املركز ال�طني لتنمية امل�ارد  ب. 

الب�سرية.

عقد دورة تدريبية )دبل�م( لفّنيي ال�سيارات الهجينة، اجلامعة االأردنية. ت. 

تنفيذ م�سروع الطالب امل�ستقل يف التعليم/ اجلامعة االأردنية. ث. 

دعم معهد فن الف�سيف�ساء والرتميم/ وزارة ال�سياحة. ج. 

كما دعم ال�سندوق 18 م�سروعًا للقطاع اخلا�س.

اأداء �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني  -

يعمل ال�سندوق ا�ستنادًا لنظامه اخلا�س ولقان�ن جمل�س الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني   

ال�زارات  لبع�س  والت�سغيل  للتدريب  متعددة  م�ساريع  مت�يل  يف  فعاًل  اأ�سهم  وقد  والتقني، 

وامل�ؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س.

ومبراجعة اأداء ال�سندوق وعمله، ميكن اإيراد املالحظات االآتية: 

الت�سغيل  جمل�س  من  ال�سندوق  على  االإ�سراف  مل�س�ؤولية  نظرًا  القرار:  ا�ستقاللية  عدم   .1

والتقني  املهني  التعليم  م�ؤ�س�سات  من  العديد  ومتثيل  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب 

والتدريب يف ع�س�ية املجل�س، فقد ا�ستاأثرت هذه امل�ؤ�س�سات بن�سيب ال باأ�س به من اإنفاق 

�س لها م�ازنات. اًل للعديد من امل�ساريع التي مل تخ�سَّ ال�سندوق، واأ�سبح ال�سندوق مم�ِّ

مل يتمكن ال�سندوق من العمل ب�سكل اإ�سرتاتيجي، اإذ عادًة ما يتم اإن�ساء �سناديق التدريب   .2

من اأجل تاأمني م�سادر اإ�سافية لتم�يل االأن�سطة، غري اأن ال�سندوق مل ي�ستطع حتقيق ذلك، 

وظلت م�سادر مت�يله تعتمد على ت�ساريح العمل للعمال ال�افدين.

يف  البطالة  لن�سبة  خف�سًا  حتّقق  مل  ال�سندوق  لها  م�َّ التي  والت�سغيل  التدريب  م�ساريع   .3

التزايد  هذا  ويع�د   .2017 عام  يف   %18.3 لت�سبح  الن�سبة  هذه  تزايدت  فقد  االأردن، 

الأ�سباب متعددة تتعلق باال�ستثمار والت�سريعات و�سروط العمل الالئق.

القطاع  بينما  ال�افدة،  العمالة  ي�سّغل  الذي  اخلا�س  القطاع  ال�سندوق  مت�يل  يف  ي�سهم   .4

اخلا�س الذي ي�ستخدم عمالًة وطنيًة اأنفقت الدولُة على تدريبها فال ي�سهم يف مت�يله.

حيث  والتدريب،  للت�سغيل  ال�طنية  لل�سركة  هًا  م�جَّ كان  لل�سندوق  االأكرب  االإنفاق  حجم   .5

بلغ هذا االإنفاق خالل الفرتة 2005-2010 ما جمم�عه 73 ملي�ن دينار ك�نها يف مرحلة 
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التاأ�سي�س. واملفارقة اأن خمرجات ال�سركة وم�ساهمتها يف االقت�ساد ال�طني ال تعك�س هذا 

الذي  املايل  والنم�ذج  ال�سركة  تاأ�سي�س  ظروف  اإن  الق�ل  وميكن  الفرتة.  تلك  يف  االإنفاق 

اعتمدته عند االإن�ساء كان وراء هذا االإنفاق الكبري، بالرغم من امتالك ال�سركة اأ�س�اًل 

راأ�سمالية تعّد جزءًا من االإنفاق امل�سار اليه.

قام ال�سندوق مب�ساعدة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س على ت�سغيل ن�سبة من العمالة ال�طنية   .6

منخف�سة  بتكاليف  عمالة  لت�سغيل  مدخاًل  كان  ذلك  لكّن  معها،  االتفاقيات  �سروط  وفق 

نتيجًة الإ�سهام ال�سندوق يف دفع اأج�ر العمال.

هناك بع�س التباط�ؤ يف االإنفاق، مما اأدى اإلى ف�ائ�س مالية �سن�ية زادت يف قيمتها عّما كان   .7

ُينَفق فعاًل، ومت ا�سرتدادها ل�سالح وزارة املالية، بينما املفرَت�س اإنفاقها لتط�ير م�ؤ�س�سات 

جتعل  ب�س�رة  الت�سريعات  تعديل  ذلك  وي�ستدعي  والتدريب.  والتقني  املهني  التعليم 

ي�ؤديها دون تدويرها  التي  االأن�سطة واخلدمات  لالإنفاق على  م�ّجهة  ال�سندوق  اإيرادات 

ل�زارة املالية. 

ويحتاج تط�ير عمل �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، اإلى:

اإعادة النظر يف نظام ال�سندوق مبا يحقق ا�ستقاللية عمله، واأن يك�ن قادرًا على مت�يل   .1

»الت�سغيل«،  مهمة  عن  ف�سله  يتم  واأن  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  م�ؤ�س�سات  ودعم 

الأن هناك �سندوقًا للتنمية والت�سغيل، اأو اأن ُيدمج ال�سندوقان معًا لي�سّكال هيئة حك�ميًة 

واحدًة تق�م على الت�سغيل والتنمية.

ل�سالح  ال�سركات  يف  للت�زيع  القابلة  ال�سافية  االأرباح  من  ن�سبة  باقتطاع  العمل  اإعادة    .2

اأكرب من  اأن تك�ن هذه الن�سبة  اإ�سافة ملا يتم حت�سيله من ت�ساريح العمل. على  �سندوق، 

الن�سبة التي كانت تقتَطع والبالغة %1. 

اأكرث  ب�س�رة  يعمل  اأن  على  واحلر�س  وجلانه،  ال�سندوق  اإدارة  يف  امل�سالح  ت�سارب  ب  جتنُّ  .3

ا�ستقاللية.
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والتعليم  الرتبية  وزارة  للتعليم/  الوطنية  اإلسرتاتيجيات  سابعاً: 

)2022-2003(

التح�ل  خطة  اإلى  ا�ستندت  اإ�سرتاتيجية  خطط  ثالث  والتعليم  الرتبية  وزارة  و�سعت 

االجتماعي واالقت�سادي التي �ساغتها وزارة التخطيط عام 2003 والتي عّدتها خطًة حاكمة 

بيانات  كل  ترتجم  التي   )2008-2003( العام  التعليم  اإ�سرتاتيجية  االأولى  التح�ل.  لهذا 

الروؤية ووثائق التخطيط اإلى خطة خم�سية ت�سمل امل�ؤ�س�سة الرتب�ية بعنا�سرها ومفرداتها. 

 )ERFKE( املعرفة  اقت�ساد  نح�  التعليم  تط�ير  برنامج  ميثلها   )2016-2006( والثانية 

الثالثة  اأما  لة.  ومم�ِّ مانحة  جهات  وم�ساندة  الدويل  البنك  من  بدعم  ال�زارة  نفذته  الذي 

)2018-2022( فهي مبادرة التعليم االأردنية )Jordan Education Initiative( التي 

املعل�مات واالت�ساالت  ون�سر تكن�ل�جيا  االإلكرتوين  التعليم  لتط�ير  بناء من�ذج  اإلى  تهدف 

التي تدعم التط�ير الرتب�ي من خالل اإيجاد �سراكة بني القطاعني العام واخلا�س وبدعٍم 

من املنتدى االقت�سادي العاملي. 

باملرونة.   ،)2022-2018( االأردن  يف  التعليم  لتط�ير  االإ�سرتاتيجية  اخلطة  م�سّ�دة  تت�سم 

وتت�سمن اخلطة التي اأُطلقت يف 2018/3/13 �ستة حماور رئي�سية، منها حم�ر التعليم املهني 

الذي ي�ستدعي تط�يره وفقًا للم�سّ�دة:

والربامج. املناهج  تط�ير  	•

املعلمني. تدريب  	•

التجهيزات. حتديث  	•

االأبنية. �سيانة  	•

القطاع اخلا�س. مع  ال�سراكة  	•

العمل. م�اقع  يف  التدريب  	•
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خطة  عن  )املنبثقة  الثانوي  املهني  التعليم  إسرتاتيجية  ثامناً: 

وزارة الرتبية والتعليم 2016-2006(

ت�سمنت هذه االإ�سرتاتيجية االأهداف االآتية:

العمل  �س�ق  ملتطلبات  لال�ستجابة  االجتماعي  للن�ع  املراعية  واخلطط  الربامج  تط�ير   .1

والتغريات التكن�ل�جية.

اعتماد روابط عملية بني اخلطط ال�طنية وخطط تط�ير امل�ارد الب�سرية والتدريب.  .2

تط�ير كفاءات ومعارف املعلمني والطلبة يف جمال ال�سالمة املهنية.  .3

ن�سر ال�عي لدى الطلبة ح�ل الفر�س املهنية يف جمم�عة وا�سعة من�عة من احلق�ل دون   .4

تقّيد بال�س�ر النمطية لالأعمال.

متكني الطلبة من اختيار امل�سارات املهنية املنا�سبة لهم.  .5

زيادة رغبة الطلبة يف االلتحاق بالتعليم املهني.  .6

اإقامة �سراكة فعالة بني امل�ؤ�س�سة الرتب�ية وعامل االأعمال، لزيادة اإ�سهام القطاع اخلا�س   .7

يف التعليم والتدريب.

زيادة ا�ستخدام املرافق املهنية من جانب القطاع اخلا�س واملجتمعات املحلية.  .8

ت�سجيع انخراط القطاعات االإنتاجية يف �سيا�سات التعليم املهني وبراجمه وخطط تدريب   .9

املعلمني، لالرتقاء باملعايري املهنية.

10. تط�ير �سراكات التدريب العملي وبرامج الت�اأمة مع القطاع اخلا�س.

- االإجنازات والتحديات:

�سهد التعليم الثان�ي املهني يف وزارة الرتبية والتعليم تراجعًا كبريًا �سمل معظم مك�ناته، ومع 

اأن خططه الدرا�سية ومناهجه وم�اده التعليمية كانت متميزة، اإال اأن حاكمية هذا التعليم 

والقرارات غري امل�ستقرة لل�زارة ب�ساأنه كانت اأحد اأ�سباب تراجعه. 

وبالنظر يف اإ�سرتاتيجية التعليم )2006-2016(، وب�جه خا�س التعليم املهني، ميكن مالحظة 

التعليم، لكن عدم  امل�سار من  اإيجابيًا على هذا  �سُتحدث تغيريًا  اأن هناك ج�انب مهمة كانت 

تنفيذها اأدى اإلى تراجعه ب�ترية م�ستمرة، فهناك نق�س مزمن يف الك�ادر الفنية واالإدارية 

املتخ�س�سة بالتعليم املهني، يف مديريات الرتبية والتعليم ويف املدار�س املهنية الثان�ية على 

حد �س�اء. 
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70% من االإ�سرتاتيجية املذك�رة يف جمال التعليم املهني، مل يتم العمل عليه،  اإن ما ن�سبته 

لذلك ميكن االإ�سارة اإلى االآتي:

ل�ن التعليم االأكادميي يف الغالب. ظّل التعليم املهني خيارًا اأخريًا للطلبة الذين يف�سّ  .1

حمالت  ذ  تنفَّ ومل  املهني،  واالإر�ساد  للت�جيه  ناجحة  بخطط  املهني  التعليم  يحَظ  مل   .2

اإعالمية ت�ع�ية ب�ساأنه ي�سارك فيها اأ�سحاب العمل.

ال ي�سمل التعليم املهني يف م�سامني براجمه، تدريبًا عمليًا يف م�اقع العمل.  .3

َ مناذج  ُتبنْ امل�سانع وال�سركات ال�ستخدام مرافقها وجتهيزاتها، ومل  ُتعقد �سراكات مع  مل   .4

للت�اأمة.

اأ�سبح االلتحاق بالتعليم املهني هدفًا لل��س�ل اإلى اجلامعات يف �س�ء تعليمات ال�زارة التي   .5

تن�س على فتح م�سارين؛ اأحدهما للجامعة، واالآخر ل�س�ق العمل.

يف  الطالب  عالمات  مك�نات  من  مك�نًا  لي�س  ك�نه  باالهتمام،  العملي  التدريب  يحظى  ال   .6

الثان�ية العامة.

التجهيزات وبناء  املهني �سحيحة، وبخا�سة يف جمال حتديث  للتعليم  املالية  املخ�س�سات   .7

القدرات الفنية واالإدارية لك�ادره.

مت ت�ستيت م�اقع التعليم املهني، بحيث اأ�سبحت �سمن اأق�سام �سغرية يف مدار�س اأكادميية   .8

�ساملة لي�س الإدارتها خربة يف التعليم املهني.

وتدريب  واالأجندة  وامل�ساغل  املباين  ي�سمل  وهذا  املهني،  للتعليم  التحتية  البنى  �سعف   .9

املدربني وتط�ير املناهج.

وميكن معاجلة التعليم الثان�ي املهني وتط�يره بتنفيذ ما اأو�ست به االإ�سرتاتيجية ال�طنية 

لتنمية امل�ارد الب�سرية، وذلك باأن تدير هذا التعليم وت�سرف عليه امل�ؤ�س�سُة املقرتحة لبناء 

املهارات.
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تاسعاً: إسرتاتيجية التشغيل الوطنية للتعليم والتدريب املهني 

والتقني )2014 - 2020(

هناك افرتا�س باأن هذه االإ�سرتاتيجية هي لقطاع التعليم املهني والتقني والتدريب مب�ؤ�س�ساته 

املمثلة يف وزارة العمل، ووزارة الرتبية والتعليم، وجامعة البلقاء التطبيقية )كليات املجتمع(، 

اأنها  ومع  اخلا�سة،  اإ�سرتاتيجيتها  امل�ؤ�س�سات  هذه  من  لكّل  اأن  مع  املهني،  التدريب  وم�ؤ�س�سة 

تتبع جمال�س متعددة: جمل�س الرتبية والتعليم، وجمل�س التعليم العايل، وجمل�س الت�سغيل 

والتدريب والتعليم املهني والتقني.

القطاع  مل�ؤ�س�سات  اأنها م�ّجهة  االإ�سرتاتيجية على  لهذه  النظر  املراجعة، ميكن  ولغايات هذه 

جميعًا، مع التن�يه اإلى اأن االإ�سرتاتيجية ال�طنية لتنمية امل�ارد الب�سرية )2025-2016( 

بني  عديدة  تقاطعات  هناك  اأن  مبعنى  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  قطاَع  �سملت 

االإ�سرتاتيجيتني خالل الفرتة )2020-2016(.

املهني والتقني )2014- للتعليم والتدريب  الت�سغيل ال�طنية  اإ�سرتاتيجية  اإعداَد  وقد �سبق 

2020(، و�سُع اإ�سرتاتيجية لالأع�ام )2008-2013( ا�ستملت على ت�سعة حماور وعلى النح� 

االآتي:

الت�سغيل.  .1

التخطيط للت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.  .2

التم�يل.  .3

نظم املعل�مات.  .4

الت�سنيف واملعايري املهنية.  .5

و�سع قطاع الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وحالته.  .6

التدريب والتعليم املهني والتقني غري النظامي.  .7

دور القطاع اخلا�س وغري احلك�مي يف الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.  .8

البعد االإقليمي الدويل.  .9

وقد انبثقت ت�جهات هذه االإ�سرتاتيجية )2008-2013( من االأجندة ال�طنية التي اقرتحت 

جمم�عة من االآليات للتط�ير هي:
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1. اإن�ساء املجل�س االأعلى لتنمية امل�ارد الب�سرية.

اإعادة هيكلة جمل�س التعليم املهني والتقني.  .2

اإعادة هيكلة م�ؤ�س�سة التدريب املهني.  .3

اإن�ساء هيئة م�ستقلة ل�سبط اجل�دة.  .4

اإن�ساء �سندوق للت�سغيل والتدريب.  .5

ما ُنّفذ من االإ�سرتاتيجية:  -

بالنظر اإلى الت��سيات املف�سلية ال�سابقة، يالَحظ االآتي:

مقرتح  وهناك   ،2018 عام  حتى  الب�سرية  امل�ارد  لتنمية  االأعلى  املجل�س  اإن�ساء  يتم  مل   .1

قّدمته وزارة العمل الإن�ساء جمل�س اأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني، لكنه مل يتحقق 

بعد.

اأعيدت هيكلة جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني، لي�سبح »جمل�س الت�سغيل والتدريب   .2

والتعليم املهني والتقني« )قان�ن رقم 46 ل�سنة 2008(، اأي حتققت الت��سية باإ�سافة مهمة 

»الت�سغيل« للمجل�س. ووفقًا مل�سروع قان�ن املجل�س االأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني، 

�سيتم ف�سل مهمة »الت�سغيل« عن عمل املجل�س. اأي اأن اإعادة الهيكلة مل حتقق اأهدافها.

البنك  قّدمه  مت�يل  خالل  من  املهني  التدريب  م�ؤ�س�سة  هيكلة  الإعادة  درا�سة  تقدمي  مت   .3

الدويل، وا�ستغرقت الدرا�سة عاَمني، ومت تقدمي مقرتحات وت��سيات ومناذج للعمل، منها 

ذ الأ�سباب  من�ذج االأعمال، ومن�ذج التدريب، والنم�ذج املايل. اإال اأن اإعادة الهيكلة مل تنفَّ

ت�سريعية ومالية بالرغم من مرور �سن�ات على اإعداد الدرا�سة.

مت تاأ�سي�س مركز االعتماد و�سبط اجل�دة، الذي اأدخل اإ�سافات ن�عية على قطاع التعليم   .4

املهني والتقني والتدريب، لكن هذا املركز لي�س م�ستقاًل، وي�اجه �سع�بات يف تاأمني امل�ارد 

الب�سرية واملخ�س�سات املالية الالزمة.

ا�سم  فيه  اأ�سبح  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  دعم  ل�سندوق  معدل  نظام  اإ�سدار  مت   .5

ال�سندوق  وحقق  والتقني«.  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  »�سندوق  ال�سندوق: 

اإجنازات متعددة رغم التحديات التي واجهها. وتق�م وزارة العمل باالإجراءات الالزمة 

الإدماجه مع �سندوق التنمية والت�سغيل لي�سّكال معًا �سندوقًا واحدًا للت�سغيل.



796

حماور االإ�سرتاتيجية:  -

احلاكمية  .1

املظلة  ه�  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  جمل�س  اأن  االإ�سرتاتيجية  افرت�ست 

املرجعية للقطاع، وراأت اأهمية اإيجاد االإدارة واالأدوات التي تدعم هذه احلاكمية، وبالرغم 

وقراراتها  اإدارتها  يف  االإ�سرتاتيجية  اأن  اإال  املجل�س،  يف  التدريب  ملزودي  ممثلني  وج�د  من 

ي�سكل حاكمية  املجل�س مل  فاإن  وبالتايل  املتعددة،  واأنظمتها  اإلى جمال�سها وق�انينها  حتتكم 

تتمتع بالكفاءة والفعالية.

2. ارتباطية التعليم والتدريب بقابلية الت�سغيل

وبداأت  ال�س�ق،  وحاجات  الطلب  على  تعتمد  برامج  وتنفيذ  لتعميم  جادة  حماوالت  هناك 

تتاأ�س�س �سراكات مع القطاع اخلا�س الإجناز هذا الهدف، وقامت جتارب ناجحة يف قطاعات 

اخلريجني  يف  نق�سًا  هناك  اأن  اإال  وغريها،  املالب�س  وت�سنيع  واالأدوية  واالإن�ساءات  الفندقة 

يف بع�س التخ�س�سات من حيث الكّم والن�ع، كما ازدادت ن�سبة البطالة مما ي�سري اإلى ا�ستئثار 

العمالة ال�افدة بن�سبة كبرية من فر�س العمل التي يتم ا�ستحداثها �سن�يًا.

3. زيادة �سم�لية منظ�مة التعليم والتدريب املهني والتقني

وفقًا لتقرير املركز ال�طني لتنمية امل�ارد الب�سرية )2013(، بلغت ن�سبة امل�ستغلني من ال�سكان 

يف �س�ق العمل 32.4% يف العام نف�سه. ويف ما يتعلق بامل�ساركة االقت�سادية للمراأة فلم تتعدَّ 

العمل،  �ساعات  ط�ل  منها:  الأ�سباب  ذلك  يع�د  وقد  العامل،  يف  الن�سب  اأدنى  من  وهي   ،%14

اأما  امل�ا�سالت، وتدين االأج�ر.  املبكرة، و�سع�بة  ونق�س احل�سانات ومراكز رعاية الطف�لة 

ذوو االحتياجات اخلا�سة، فاإن االهتمام باإحلاقهم بالعمل ظل حمدودًا. ي�ساف اإلى ذلك اأن 

معايري و�سروط العمل يف القطاع غري النظامي مل تتح�سن.

4. حت�سني اأداء نظام الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني

والن�عية  الكمية  امل�ؤ�سرات  باإعداد  قام  الب�سرية  امل�ارد  لتنمية  ال�طني  املركز  اأن  رغم 

وم�ؤ�س�ساته،  القطاع  اأداء  لقيا�س  اأ�سا�سًا  لتك�ن  االأردن،  يف  والتدريب  والتقني  املهني  للتعليم 

باإعداد تقرير  املهني والتقني تق�م  الت�سغيل والتدريب والتعليم  اأمانة �سر جمل�س  اأن  ورغم 

�سن�ي للمتابعة والتقييم للقطاع وم�ؤ�س�ساته، اإال اأن ذلك كله ال ي�ستفاد من خمرجاته ب�سكل 
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جيد، وال تتم م�ساءلة امل�ؤ�س�سات ح�ل حتقيق االأهداف وامل�ؤ�سرات اخلا�سة بها. كما اإن مت�يل 

�س  الربامج وامل�ؤ�س�سات ال يتم وفق معايري االأداء، ويظهر ذلك من حجم امل�ازنات التي تخ�سَّ

�سن�يًا ملك�نات القطاع. 

اأداء  قيا�س  عملية  اإحكام  ت�ستطع  مل   )2020-2014( ال�طنية  الت�سغيل  اإ�سرتاتيجية  اإن 

م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني.

وعملياته  مبدخالته  للقطاع  متكامل  معل�مات  نظام  لبناء  �سرورة  هناك  تقدم،  ما  �س�ء  يف 

وخمرجاته، والت�سبيك مع دائرة االإح�ساءات العامة ل��سع برنامج خا�س بذلك. كما يتطلب 

تط�ير  الإحداث  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  جمل�س  �سر  اأمانة  دعم  االأمر 

ق على تقارير املتابعة والتقييم التي يتم اإعدادها �سن�يًا. معمَّ

5. فاعلية التم�يل وا�ستدامته

املهني والتقني والتدريب من م�ازنة الدولة، ومن الدعم الذي  التعليم  يتم مت�يل م�ؤ�س�سات 

الدولية  امل�ساريع  ومن  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  �سندوق  من  تتلقاه 

وال�كاالت املانحة.

وت�سري البيانات اإلى اأن وزارة الرتبية والتعليم اأنفقت على التعليم املهني يف عام 2017 مبلغ 22 

ملي�ن دينار، ا�ستاأثرت النفقات الت�سغيلية واالأج�ر والرواتب مبا ن�سبته 90% من هذا املبلغ.

العام  يف  دينار  ملي�ن   13.5 بلغت  املهني  التدريب  م�ؤ�س�سة  م�ازنة  اأن  اإلى  البيانات  ت�سري  كما 

نف�سه، واأن 84% من هذه امل�ازنة ُخ�س�ست للنفقات الت�سغيلية.

وقد اأو�سحت هذه املراجعة مهام �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، وامل�ساريع 

التي مّ�لها، غري اأن امل�سكلة تكمن يف اأن مت�يل م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب ال يتم 

بناء على اأداء تلك امل�ؤ�س�سات وخمرجاتها، االأمر الذي يتطلب اإعداد معايري �سفافة لالإنفاق.

نح�  االأخرية،  ال�سن�ات  يف  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  �سندوق  اجته  وقد 

اإبرام اتفاقياٍت مع امل�ستثمرين الإن�ساء م�سانع وفروع اإنتاجية تق�م بت�سغيل العمالة ال�طنية، 

دفع  يف  واأ�سهمت  الراأ�سمالية،  والنفقات  االأبنية  تكاليف  من  جزءًا  االتفاقيات  هذه  ووّفرت 

�سيغة  وبداأت  للم�ستثمرين.  حافزًا  �سكل  مما  ت�سغيلهم،  مت  الذين  العاملني  اأج�ر  من  جزء 

م مع اأهداف ال�سندوق. ع، وه� ما ي�ستدعي درا�سة مدى ان�سجام الدعم املقدَّ الدعم هذه بالت��سُّ
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- مت�يل امل�ؤ�س�سات ال�سغرى وامليكروية

ت�سكل امل�ؤ�س�سات ال�سغرى وامليكروية ما ن�سبته 98% من حجم امل�ؤ�س�سات االأردنية االإجمالية، 

وتق�م بت�سغيل 37% من العاملني يف القطاع اخلا�س.

وال تتلقى هذه امل�ؤ�س�سات دعمًا من �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، ولي�س 

ت�اجه  اأنها  اإلى  اإ�سافة  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  جمل�س  يف  متثيل  لها 

حتّديات عديدة يف جمال التم�يل واالإنتاج واال�سترياد والت�سدير وامل�ست�ى املهارّي.

- تقييم اإجنازات اإ�سرتاتيجية الت�سغيل ال�طنية للتعليم والتدريب املهني والتقني )2014-

)2020

لتنفيذ  املحددة  الفرتة  ثلَثّي  ح�ايل  انق�سى  قد  يك�ن  املراجعة،  هذه  اإعداد  وقت  حتى 

مت  ما  اإلى  ت�ساف  املتبقية  الفرتة  خالل  اإجنازات  حتقيق  اإمكانية  يعني  ما  االإ�سرتاتيجية، 

حتقيقه. 

وميكن ا�ستق�ساء االإجنازات تبعًا ملحاور االإ�سرتاتيجية وعلى النح� االآتي:

املح�ر االأول: احلاكمية

مل تت��سع �سالحيات جمل�س الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، لت�سمل وتن�ّسق   -

جميع ال�سيا�سات املتعلقة بالقطاع مبا يف ذلك امل�ست�ى التقني، فما زالت م�ؤ�س�سات التعليم 

املهني والتقني تق�م باأعمالها وفق ق�انينها واأنظمتها وجمال�سها ب�سكل فردي.

ي�سارك القطاع اخلا�س يف اأعمال جمل�س الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، غري   -

اأن م�ساركته على م�ست�ى االأن�سطة االأخرى �سعيفة.

مل يتم اإن�ساء هيئة وطنية للتن�سيق يف قطاع امل�ارد الب�سرية.  -

امل�سارات االأفقية والعم�دية مفت�حة بني م�ست�يات التعليم املهني والتقني والتدريب، قبل   -

اإعداد هذه االإ�سرتاتيجية.

مل يتم تط�ير واعتماد االأطر الت�سريعية مل�ؤ�س�سات القطاع.  -
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املح�ر الثاين: ارتباطية التعليم والتدريب بقابلية الت�سغيل
من  عدد  يف  جديدة  مهن  على  والتدريب  والتقني  املهني  التعليم  م�ؤ�س�سات  بع�س  ركزت   -

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  غري  واالإلكرتونيات،  واملياه  املتجددة  الطاقة  منها  املجاالت 

قّل�ست تخ�س�ساتها للتعليم الثان�ي املهني اإلى 15 تخ�س�سًا بداًل من 25 تخ�س�سًا، الأ�سباب 

التقلي�س  هذا  اأ�سبح  وقد  وغريها،  واالمتحانات  املدر�سية  والكتب  املناهج  بكلف  تتعلق 

مطلبًا ل�س�ق العمل لتزويد املتدربني بقاعدة عري�سة من املهارات متكنهم من اإيجاد فر�س 

عمل لهم بعد تخرجهم. 

ا�ستحدثت جامعة البلقاء التطبيقية برناجمًا للدبل�م الفني، كما اأعادت هيكلة الربامج   -

والتخ�س�سات وتط�ير املناهج.

ال تق�م جميع امل�ؤ�س�سات بدرا�سات �سن�ية ملتابعة اخلريجني.  -

ال ت�جد جلان ا�ست�سارية للتخ�س�سات كما اّت�سح من االإ�سرتاتيجية.  -

مت اإعداد معايري مهنية للعديد من املهن اأجنزها مركز االعتماد و�سبط اجل�دة.  -

مل يتم دعم املعهد ال�طني لتدريب املدربني التابع جلامعة البلقاء التطبيقية، اأو معاهد   -

للتط�ير  اإعدادها  مت  تقارير  هنالك  اأن  غري  املهني،  التدريب  مل�ؤ�س�سة  التابعة  التدريب 

امل�ستقبلي من ِقبل الي�ن�سك� وم�ؤ�س�سات فنية دولية اأخرى.

املح�ر الثالث: زيادة �سم�لية منظ�مة التعليم والتدريب املهني والتقني
ت�سّكل االإناث ما ن�سبته 37% من جمم�ع امللتحقني بالتعليم املهني والتقني، ويرتّكز ح�س�رهن 

على  لذلك  انعكا�س  اأّي  يالَحظ  مل  اأنه  غري  والتجميل،  كاخلياطة  املنزيل  االقت�ساد  مهن  يف 

معدل م�ساركة املراأة يف الن�ساط االقت�سادي، اإذ ال تتعدى ن�سبة هذه امل�ساركة 14%، بح�سب 

ما ك�سفه تقرير م�ؤ�سرات التنمية الب�سرية )املركز ال�طني(.

العك�س-  ال�افدة، بل -على  العمالة  ال�طنية حمّل  العمالة  اإحالل  كما مل تنجح اجله�د يف 

ارتفعت ن�سبة البطالة بني االأردنيني، مب�ازاة ارتفاع عدد العمال ال�افدين الذين يعمل %60 

منهم دون ت�ساريح من وزارة العمل.

من  اال�ستق�سائية  والدرا�سات  االإلكرتوين  ال�طني  الت�سغيل  نظام  العمل  وزارة  اأجنزت  وقد 

حيث العر�س والطلب، وقام املركز ال�طني لتنمية امل�ارد الب�سرية باإعداد درا�سات م�سحية 

بلغ عددها حتى وقت اإعداد هذه املراجعة 12 درا�سة، لتحديد الفج�ة بني العر�س والطلب، 

وو�سع اإ�سرتاتيجيات لقطاعات العمل املختلفة.
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العمل  ملمار�سة  تراخي�س  على  للح�س�ل  اخلا�س  القطاع  يف  التدريب  مراكز  حتفيز  مت  كما 

واعتماد براجمها التدريبية، وكانت تلك خط�ة مهمة لتعزيز ج�دة التدريب املهني.

املح�ر الرابع: حت�سني اأداء نظام الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني
مل يتم ا�ستكمال خطة للتن�سيق وجمع البيانات واإدارتها ل�سمان ت�فري قاعدة بيانات مركزية 

واحدة جلميع معل�مات القطاع، كما مل ُت�ستكمل عملية اإعداد م�ؤ�سرات حمددة لتعزيز اأداء 

و�سندوق  املجل�س،  �سر  واأمانة  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  جمل�س  من  كّل 

الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، ومركز االعتماد و�سبط اجل�دة.

وهناك حاجة ملّحة لبناء ودعم قدرات مزودي التدريب يف املجاالت اخلا�سة باإعداد املناهج 

واالختبارات واإعداد امل�اد التعليمية. 

املح�ر اخلام�س: فاعلية التم�يل وا�ستدامته 
ما تزال امل�ازنة هي م�سدر مت�يل م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب، كما اإن �سندوق 

الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ينفق على امل�ساريع اخلا�سة بالتدريب والت�سغيل، 

التعليم  مل�ؤ�س�سات  ت�سمح  ت�سريعات  اإلى  الت��سل  يتم  مل  املراجعة  هذه  اإعداد  وقت  وحتى 

والتدريب اال�ستفادَة من اأعمالها االإنتاجية واخلدمية لتط�ير ت�سهيالتها وم�ساغلها. 

م من  كما اإن اإنفاق القطاع اخلا�س على التدريب ما يزال مت�ا�سعًا ويعتمد على الدعم الذي يقدَّ

�سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني. وقد جنحت جامعة البلقاء التطبيقية 

يف الت�ا�سل مع القطاع اخلا�س، حيث اأمّدها بالدعم املايل لتحديث خمترباتها وجتهيزاتها. 

وميكن ت�سجيل املالحظات على االإ�سرتاتيجيات ال�سابقة:

التداخل الزمني لفرتات االإ�سرتاتيجيات، ومثال ذلك:  .1

االأجندة ال�طنية )2015-2006(.  -  

االإ�سرتاتيجية ال�طنية للت�سغيل والتدريب والتعليم املهني )2013-2008(.  -  

االإ�سرتاتيجية ال�طنية للت�سغيل والتدريب )2020-2014(.  -  

االإ�سرتاتيجية ال�طنية للت�سغيل )2020-2011(.  -  

االإ�سرتاتيجية ال�طنية لتنمية امل�ارد الب�سرية )2025-2016(.  -  

التداخل الزمني، تتبع االأن�سطة والنتائج وامل�ؤ�سرات، وهذا ي�سع م�س�ؤولية  وي�سعب مع هذا 
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على اجلهة املرجعية احلك�مية التي تتابع اإعداد هذه االإ�سرتاتيجيات وتنفيذها.

امل�ساعدات الفنية واملنح وامل�ساريع الدولية، والتي حتاول دعم جه�د احلك�مة يف تنفيذ   .2

دومنا  لالأن�سطة  واالزدواجية  التكرار  من  ن�ع  يحدث  ذلك  خالل  لكن  االإ�سرتاتيجيات، 

تن�سيق كاٍف بني اجلهات التنفيذية، فمثاًل يف م��س�ع تدريب املدربني املهنيني يالَحظ اأن 

هناك اأكرث من جهة تقدم الدعم لهذا امللف.

د حتى االآن املعايري الفنية واالإدارية التي يجب ت�فرها  اإن�ساء مراكز التميز، حيث مل حتدَّ  .3

يف مراكز التميز، وال امل�اقع املقرتحة لها وال اخت�سا�ساتها، االأمر الذي يجب حتديده من 

خالل اجلهة احلك�مية املخت�سة. 

عارشاً: اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية )2025-2016(

ال�زراء  رئي�س  �سّكلها  التي  الب�سرية  امل�ارد  تنمية  الإ�سرتاتيجية  ال�طنية  اللجنة  در�ست 

اجل�انب  جميع   ،2015/3/24 بتاريخ  الثاين  اهلل  عبد  امللك  وجهها  التي  للر�سالة  ا�ستجابة 

وانتهاء  املبكرة  الطف�لة  من  ابتداء  التعليم  نظام  واأهمها  الب�سرية،  امل�ارد  بتنمية  املتعلقة 

بالتعليم العايل، ومنها بطبيعة احلال قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب. كما ا�ستعانت 

بعدد كبري من اخلرباء للعمل كمجم�عات تركيز قّدمت مقرتحاتها لّلجنة.

ويف ما يلي االأهداف االإ�سرتاتيجية التي و�سعتها اللجنة:

اأ�سكال  جلميع  الرتويج  اأجل  من  وا�ستثمارها  التط�ير  عملية  من  تعّجل  م�ساقات  تاأ�سي�س   .1

العمل،  و�س�ق  التعليمية  املنظ�مة  �سمن  بها  واالعرتاف  املهارات،  وتط�ير  املهني  التعليم 

باالإ�سافة اإلى ت�فري خيارات جديدة للتعليم والتدريب املهني والتقني ذات م�ست�ى عاٍل.

املهني والتقني والتدريب من خالل معايري ثابتة، لتعيني وتدريب  التعليم  2. حت�سني ج�دة 

م�ست�ى  ورفع  امل�ؤ�س�سات،  اأداء  يف  اجل�دة  و�سمان  املعايري،  وم�اءمة  القطاع،  يف  املدربني 

التن�سيق مع القطاع اخلا�س.

يف  وتطبيقها  امل�ساءلة  اإجراء  ل�سمان  القطاع،  حلاكمية  وا�سحة  تنظيمية  هياكل  و�سع   .3

املهني  للتعليم  م�ستقلة  جديدة  هيئة  وتاأ�سي�س  ت�سميم  خالل  من  القطاع،  مك�نات  جميع 

والتقني والتدريب يق�دها القطاع اخلا�س.

4. تن�يع طرق مت�يل قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب، مبا يف ذلك ت�سجيع ال�سراكات 

التغيري  على  ت�سّجع  بطرق  االأم�ال  ا�ستخدام  و�سمان  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ما 
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االإيجابي يف النظام.

5. الرتويج للتعليم املهني والتقني والتدريب ب��سفه »فر�سة ذهبية« للتعّلم منذ �سّن مبكرة، 

وعلى نح� ي�سمل النظام باأكمله.

وقد راأت اللجنة ال�طنية منح االأول�ية لق�سايا رئي�سة من �ساأنها تط�ير قطاع التعليم املهني 

والتقني والتدريب، وهي:

ت�سميتها  اقرُتح  القطاع  م�ستقلة الإدارة وتخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم  اإن�ساء هيئة   .1

»م�ؤ�س�سة بناء املهارات« تك�ن مظلة حاكمة لهذا القطاع.

2. بناء ودعم ال�سراكة امل�ؤ�س�سية بني م�ؤ�س�سات القطاع احلك�مية والقطاع اخلا�س.

3. تط�ير البنى التحتية للقطاع، والتاأ�سي�س لنهج م�ستدام لتم�يل متطلباته.

63 ملي�ن دينار  بلغت  العامة، والتي  امل�ازنة  للقطاع من  املخ�س�سات  اللجنة تدين  والحظت 

لعام 2016، اأي ما يعادل 0.3% من الناجت املحلي االإجمايل، اأو 20% مما يتم اإنفاقه يف الدول 

املتقدمة، حيث تبلغ الن�سبة يف تلك الدول 1.5-2% من الناجت املحلي االإجمايل.

املقرتحات التي قدمتها اللجنة ال�طنية الإعداد االإ�سرتاتيجية ال�طنية لتنمية امل�ارد   -

الب�سرية والتي ت�سّكل خطة عمل الإ�سالح القطاع:

1.  اعتماد اإطار للم�ؤهالت.

2.  و�سع برامج للتعليم املهني والتقني والتدريب مُتَنح بدرجة اأكادميية.

3.  حتقيق امل�ساواة يف رواتب خريجي القطاع مع مراعاة امل�ست�يات املهنية.

4.  اإ�سدار رخ�س مزاولة املهنة للحرفيني والتقنيني.

5.  و�سع معايري ومتطلبات تدريب املدربني/ املدر�سني يف القطاع.

6.  و�سع اآليات خا�سة باعتماد املدربني وتقييمهم.

7.  تاأ�سي�س م�ؤ�س�سة بناء املهارات.

8.  نقل مركز االعتماد و�سبط اجل�دة اإلى م�ؤ�س�سة بناء املهارات.

الت�سغيل  اإ�سرتاتيجية  اأهداف  مع  يتما�سى  مبا  والتدريب  والتقني  املهني  التعليم  تط�ير    .9

ال�طنية )2014-2020(، و»روؤية االأردن 2025«.االلتزام باالعتماد على بيانات م�ثقة 

عند و�سع ال�سيا�سات واتخاذ القرارات.
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10. تاأ�سي�س �سندوق لتط�ير املهارات برعاية القطاع اخلا�س.

11. اإن�ساء �سراكات جديدة بني القطاعني العام واخلا�س تتما�سى مع االأول�يات املحددة يف 

»روؤية االأردن 2025«.

12. الت��سع يف برامج التلمذة املهنية.

الت�سميم  على  للتعرف  الطلبة  وت�جيه  املدار�س،  م�ست�ى  على  للمهن  دليل  اإ�سدار   .13

والتكن�ل�جيا احلديثة.

14. م�ساركة الطلبة يف م�سابقة املهارات العاملية.

ربطه  وعدم  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املهني  التعليم  م�سار  على  اإ�سالحات  اإجراء   .15

بالتح�سيل الدرا�سي منخف�س االأداء.

وحددت اللجنة لتلك امل�ساريع خم�سة اأهداف اإ�سرتاتيجية هي:

اإتاحة الفر�س.  .1

اجل�دة.  .2

امل�ساءلة.  .3

االبتكار.  .4

اأمناط التفكري.  .5

اإن�ساء  اقرتحت  التي  الت��سية  خالل  من  للقطاع  ت�حيد  كاأداه  احلاكمية  دور  اإظهار  وميكن 

التط�ير  اإ�سرتاتيجيات  ل��سع  منا�سبًا  امل�ؤ�س�سة  هذه  من�ذج  ويعّد  املهارات«.  بناء  »م�ؤ�س�سة 

للتم�يل،  معايري  واعتماد  املرجعيات،  وتعدد  املجال�س  ازدواجية  على  والتغلب  والتح�سني، 

و�سمان اجل�دة، والت�ا�سل مع القطاع اخلا�س وامل�ؤ�س�سات الدولية.

املرجعيات، واعتماد معايري للتم�يل، و�سمان اجل�دة، والت�ا�سل مع القطاع اخلا�س وامل�ؤ�س�سات 

الدولية.

اإن التفكري يف اإن�ساء جمل�س اأعلى للتدريب والتعليم املهني والتقني كنهٍج للحاكمية، لن يحقق 

وم�ؤثرة،  فاعلة  2001 مل تكن  منذ عام  للمجل�س  املختلفة  النماذج  اأن  املن�س�د، ذلك  التغيري 

من  بفردانية وفق مرجعياتها وجمال�سها، مع قدر حمدود  القطاع تعمل  امل�ؤ�س�سات يف  وظّلت 

التن�سيق ومن االرتباط باحتياجات الت�سغيل الوطنية.
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حادي عرش: خطة إصالح قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني 

الوطنية  اإلسرتاتيجية  ضوء  يف   )2017( العمل  وزارة  أعّدتها  كام 

لتنمية املوارد البرشية

�سملت االإ�سرتاتيجية ال�طنية لتنمية امل�ارد الب�سرية التي اأطلقها امللك عبداهلل الثاين ي�م 

2016/9/6، حماور عدة هي: الطف�لة املبكرة،  2016/9/5 واعتمدها جمل�س ال�زراء ي�م 

والتعليم العام، والتعليم املهني والتقني والتدريب، والتعليم العايل. 

واأو�ست االإ�سرتاتيجية باعتماد 16 م�سروعًا الإ�سالح قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب، 

مت�سمنًة ا�سم كل م�سروع، واأهدافه، واالأن�سطة واالإجراءات وال��سائل اخلا�سة به، وامل�س�ؤولية، 

واالإطار الزمني، وم�ؤ�سرات االأداء. 

 كما اأو�ست باإن�ساء »م�ؤ�س�سة بناء املهارات« لتك�ن املظلة الت�سريعية والتنفيذية لدمج م�ؤ�س�سات 

التعليم املهني والتقني والتدريب القائمة، �سمن هيكلها، وبالتايل فاإن امل�ساريع �سابقة الذكر 

ت�سكل خطة تنفيذية الإ�سالح القطاع وتط�يره دومنا حاجة الإعداد خطط اأخرى. 

ورغم اأن هذه امل�ساريع اقرتحتها اللجنة ال�طنية لتنمية امل�ارد الب�سرية مب�ساعدة اأكرث من 

50 خبريًا وخمت�سًا، اإال اأن وزارة العمل عادت و�سّكلت عددًا من اللجان الإعداد خطة اأخرى 

واالأدوات  االآليات  من  جمم�عة  تتبعها  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  الإ�سالح 

من�ذج اأويل مل�ؤ�س�سة تنمية املهارات / اأو الهيئة العامة للتعليم املهني والتقني والتدريب
بداًل من التعليم الثان�ي املهني يف وزارة الرتبية والتعليم وم�ؤ�س�سة التدريب املهني والتعليم الفني 

والتدريب يف كليات املجتمع

م�ؤ�س�سة تنمية املهارات اأو الهيئة العامة 
للتعليم املهني والفني والتدريب

)يتم االتفاق على الت�سمية(

جمل�س اأمناء بداًل من جمل�س 
الت�سغيل والتدريب والتعليم 

املهني والتقني

براآ�سة القطاع اخلا�س

مكتب تنفيذي / اأمانة ال�سر الرقابة الداخلية
املتابعة والتقييم

املكتب القان�ين
املكتب االإعالمي

اإدارة التعليم املهني 
والفني والتدريب

ق�سم

ق�سم

ق�سم

اإدارة الربامج واملناهج 
االإدارة املالية واالإداريةواالختبارات

اإدارة ال�سراكة مع 
القطاع اخلا�س

اإدارة التخطيط 
والتعاون الدويل

ويعد  لها،  التنظيمي  الهيكل  اإعداد  يتم  وهكذا 
والفني  املهني  التعليم  ولقطاع  لل�ؤ�س�سة  قان�ن م�حد 
 / والتعليم  الرتبية  م�س�ؤوليات  يلغي  والتدريب 

م�ؤ�س�سة التدريب املهني.

اإدارة التزويد واخلدمات
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القائمة حاليًا، حيث مت رفع م�سروع القان�ن اخلا�س باملجل�س االأعلى للتعليم والتدريب املهني 

والتقني اإلى جمل�س ال�زراء واإلى دي�ان الت�سريع ملراجعته وتدقيقه.

وبالنتيجة، مّر عاٌم ون�سف العام على اعتماد االإ�سرتاتيجية ال�طنية لتنمية امل�ارد الب�سرية، 

ومل تظهر بعد خمرجات حقيقية لها.

- خطة اإ�سالح القطاع املعتَمدة لدى وزارة العمل

ي�م  الب�سرية  امل�ارد  لتنمية  ال�طنية  االإ�سرتاتيجيَة  ال�زراء  جمل�س  اعتمد  اأن  بعد 

2016/9/6، مت تكليف ال�زارات وامل�ؤ�س�سات املعنية باإعداد خطط تنفيذية لالإ�سرتاتيجية، 

فت�ّلت وزارة العمل قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب، و�سّكلت جلانًا فنية الإعداد خطط 

تنفيذية يف هذا امل�سمار، ومنها خطة اإ�سالح للقطاع.

وحددت اخلطة مرحلتني لتنفيذها: االأولى ق�سرية املدى )2018/2017(؛ والثانية مت��سطة 

املدى )ال��سع النهائي( لالأع�ام )2020-2018( 

وراأت اخلطة اأن هناك اأربعة عنا�سر �سرورية لنجاح برامج التعليم املهني والتقني والتدريب: 

الطلبة )املتدرب�ن(، املدرب�ن، القطاع اخلا�س، املناهج وامل�ساغل. مع اأن هناك عنا�سر اأخرى 

�سرورية مل يتم ذكرها.

عة للمرحلة االأولى )2017 /2018( بـ: وتتمثل النتاجات املت�قَّ

لة قبل نح� 5 �سن�ات،  اإعادة اإحياء فكرة ت�سكيل املجال�س القطاعية، علمًا اأنها كانت م�سكَّ  .1

ثم تدّنت م�ساركة هذه املجال�س خالل تلك الفرتة الأ�سباب عديدة، من اأبرزها �سعف الدعم 

م لها. املقدَّ

اإعداد م�س�دات االتفاقيات مع القطاع اخلا�س.  .2

ت�سكيل املجل�س االأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني.  .3

اإجراء م�سح لالإمكانيات واالأ�س�ل الفنية والبنى التحتية للم�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع.  .4

تعديل نظام مركز االعتماد و�سبط اجل�دة.  .5

عة للمرحلة الثانية )2018-2020( فهي: اأما النتاجات املت�قَّ

تعديل الت�سريعات الإيجاد مظلة واحدة للقطاع.  .1

2. ر�سد املخ�س�سات املالية ال�سن�ية الالزمة لتنفيذ اخلطة.
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والتعليم  التدريب  اأن  حيث  التنفيذية،  اخلطة  يف  ال�اردة  العمل  وبرامج  م�ساريع  تنفيذ   .3

-2016( الب�سرية  امل�ارد  وتنمية  تط�ير  اإ�سرتاتيجية  حماور  اأحد  ه�  والتقني  املهني 

.)2025

ومع اأن االإطار الزمني لتنفيذ املرحلة االأولى انتهى يف 2017/11/30، اإال اأّن اأيًا من النتاجات 

مل يتم اإجنازه با�ستثناء م�س�دة م�سروع قان�ن املجل�س االأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني 

والتي تخ�سع للتدقيق واملراجعة يف دي�ان الت�سريع ووزارة العمل التي تق�م مبتابعتها، غري اأن 

وزارة العمل قامت م�ؤخرًا ب�سحب م�سروع القان�ن واأعدت م�سروعًا اآخر الإن�ساء م�ؤ�س�سة تنمية 

وتط�ير املهارات املهنية حيث مت رفعه لل�سري باالإجراءات الد�ست�رية الإقراره. 

وهناك �سع�بات متعددة ت�اجه تنفيذ خطة االإ�سالح امل�سار اإليها ومنها: 

ي�ساحب  وما  الغم��س،  ي�س�به  ومهامها،  للقطاع  كحاكمية  املرجعية  املظلة  على  الت�افق   .1

ذلك من وجهات نظر خا�سة تعّزز ت�ستُّت القطاع.

�سع�بات اإدارية وفنية ح�ل ت�سكيل املجال�س القطاعية واالإطار القان�ين الذي يحكمها   .2

ومتثيل هذه املجال�س.

املخ�س�سات املالية الالزمة للتنفيذ مل يتم تخ�سي�سها بعد.  .3

غياب اإطار املتابعة للتنفيذ.  .4

القناعة باأن املجل�س االأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني بال�سيغة املقرتحة ملهامه،   .5

لتنظيم  اأُن�سئا  اللذين  ال�سابَقني  املجل�َسني  عن  خمتلفًا  يك�ن  لن  كما  االأهداف،  يحقق  لن 

والذي  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  جمل�س  ت�سكيل   2001 عام  �سهد  حيث  القطاع. 

اأعيد ت�سكيله يف عام 2008 لي�سبح جمل�سًا للت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني. 

ومن ال�ا�سح اأن كاّلً من م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب �ستظل تعمل منفردًة، وفق 

ق�انينها واأنظمتها وجمال�سها، اإاّل اإذا ت�سكلت مظلة وا�سحة املهام ت�سع كل هذه امل�ؤ�س�سات حتت 

ادارة واإ�سراف جهة واحدة.
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ثاين عرش: املؤرشات النوعية والكّمية املأمولة لقطاع التعليم 

املهني والتقني والتدريب

�سعت جميع االإ�سرتاتيجيات وخطط التط�ير لهذا القطاع، اإلى حتقيق م�ؤ�سرات ن�عية وكمية 

يك�ن تاأثريها على �س�ق العمل واالقت�ساد اإيجابيًا وم�ؤثرًا.

وقد جنحت االإ�سرتاتيجيات يف حتقيق بع�س االإجنازات، غري اأن الفج�ة بني م�ست�ى املخرجات 

ومتطلبات ال�س�ق يف ات�ساع، االأمر الذي تبدو معه امل�ؤ�سرات اأهدافًا ُي�سعى لتحقيقها. واملاأم�ل 

اأن يحقق القطاع امل�ؤ�سرات االآتية:

عام  يف  لت�سل  والتعليم  الرتبية  ب�زارة  الثان�ي  املهني  التعليم  يف  امللتحقني  ن�سبة  زيادة   .1

2025 اإلى 35% من جمم�ع طلبة املرحلة الثان�ية.

زيادة الطاقة اال�ستيعابية يف معاهد م�ؤ�س�سة التدريب املهني مبعدل 5% �سن�يًا.  .2

زيادة ن�سبة امللتحقني بالتعليم التقني والكليات التقنية لت�سل اإلى 35% من الناجحني يف   .3

الثان�ية العامة.

تاأ�سي�س م�ؤ�س�سة تنمية املهارات واأن ت�سبح يف و�سع الت�سغيل عام 2018.  .4

اإعداد املعهد ال�طني لتدريب املدربني ليك�ن قادرًا على تدريب 1000 مدرب �سن�يًا.  .5

اال�ستقاللية  مينحه  مبا  اجل�دة،  و�سبط  االعتماد  مبركز  املتعلقة  الت�سريعات  حتديث   .6

اإعداد املعايري املهنية، وترخي�س مراكز التدريب للقطاع اخلا�س واعتمادها، واإ�سدار  يف 

�سهادات ممار�سة املهنة.

تطبيق االإطار ال�طني للم�ؤهالت وفق ت�سريعات فاعلة.  .7

اإن�ساء �سندوق لتنمية املهارات عام 2018.  .8

بناء عالقات م�ؤ�س�سية مع القطاع اخلا�س، ومنح هذا القطاع دورًا قياديًا.   .9

10. اإعداد التجهيزات واخلطط الدرا�سية واملناهج الالزمة، وو�سع اختبارات معتمدة.

حتديثها  ويتم  اإليها  ال��س�ل  ي�سهل  والطلب،  بالعر�س  خا�سة  بيانات  قاعدة  اإن�ساء   .11

با�ستمرار.

12. و�سع نظام للمتابعة والتقييم وامل�ساءلة يعمل وفق معايري واقعية.

13. ت�سميم برامج ن�عية للكليات اجلامعية التقنية ال�ستقطاب ن�عية ممتازة من الطلبة.

14. و�سع �سيا�سات للت�جيه املهني واالإر�ساد ومتابعة اخلريجني.
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15. فتح القن�ات اأفقيًا وعم�ديًا بني م�سارات التدريب والتعليم املهني والتقني.

16. الت�جه نح� التدريب والتعليم املهني والتقني االإلكرتوين.

17. ت�فري التدريب والتعليم املهني والتقني للجميع ومدى احلياة.

18. تن�سيق امل�ساعدات وامل�ساريع الدولية امل�جهة للقطاع.

19. تهيئة املجمعات ال�سناعية التابعة للقطاع اخلا�س لتعمل كمعاهَد للتدريب.

ثالث عرش: مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني

ظلت فكرة اإن�ساء جمل�س ي�سرف على التعليم املهني والتقني والتدريب حلمًا يراود العاملني يف 

هذا القطاع، وذلك لدعم برامج القطاع واأن�سطته، وو�سعه يف امل�قع املنا�سب، وكذلك لتنمية 

الدونية  املجتمعية  والنظرة  القطاع  اإدارة  ت�ستت  �سلبيات  من  والتخل�س  الب�سرية،  امل�ارد 

مل�ؤ�س�ساته وبراجمه.

وبناء عليه مت اإن�ساء جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني عام 2001، وتلقى املجل�س دعمًا 

منا�سبًا من امل�ؤ�س�سات الدولية لتعزيز قدراته االإدارية والفنية وتق�ية اأمانة �سر املجل�س.

وزيادة  البطالة،  ن�سبة  ارتفاع  عنها  نتج  العمل،  �س�ق  يف  متعددة  تط�رات  مع  ذلك  وتزامن 

العمالة ال�افدة، فربزت حاجة ملّحة لتح�سني اأداء القطاع بحيث ي�سمل ت�سغيَل اخلريجني، 

الت�سغيل  جمل�س  تاأ�سي�س  اإلى  دعا  ما  وه�  ال�افدة،  العمالة  حمل  ال�طنية  العمالة  واإحالل 

وزير  برئا�سة   2008 ل�سنة   )46( رقم  القان�ن  مب�جب  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب 

العمل.

وي�ؤدي املجل�س مهام عدة خلدمة القطاع، اإال اأن ما حَتّقق مل يكن كافيًا ملعاجلة �سلبيات القطاع، 

املهني  والتدريب  للتعليم  اأعلى  جمل�سًا  لي�سبح  املجل�س  بتغيري  للتفكري  احلك�مة  دفع  ما  وه� 

والتقني، اأو اإن�ساء م�ؤ�س�سة تنمية املهارات وفقًا ملا اأو�ست به االإ�سرتاتيجية ال�طنية لتنمية 

امل�ارد الب�سرية )2025-2016(.

من  العديد  خالل  من  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  جمل�س  دعم  حماوالت  اإّن 

امل�ساريع الدولية لتط�ير القطاع، مل تنجح يف جعل هذا املجل�س مظلة مرجعية بحيث تت�حد 

وتتكامل معه جه�ُد امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع ومبا ُيحدث التح�سني املاأم�ل على خمرجاته 

كّميًا ون�عيًا.
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من نقاط القوة للمجل�س:  -

اأنه ي�ستند اإلى ت�سريع قان�ين.  .1

اإدارته وزيُر العمل، باعتبار وزارة العمل تعنى بالق�سايا العمالية وت�سّغل  يراأ�س جمل�َس   .2

العمالة ال�طنية وتنّظم اأم�ر العمالة ال�افدة.

والتقني  املهني  التعليم  بقطاع  تعنى  التي  امل�ؤ�س�سات  من  العديُد  اإدارته  جمل�س  يف  تتمثل   .3

نقابات  واحتاد  والتجارة  ال�سناعة  كغرف  االجتماعيني  ال�سركاء  جانب  اإلى  والتدريب، 

العمال، اإ�سافة جلهات اأخرى ذات عالقة كنقابة املهند�سني.

وج�د اأمانة �سر للمجل�س تعمل على تنظيم االجتماعات وحما�سرها ومتابعة تنفيذ القرارات.  .4

ينبثق عن املجل�س مركز االعتماد و�سبط اجل�دة، و�سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم   .5

املهني والتقني.

من املخاطر والتحديات التي ت�اجه عمل املجل�س:  -

والتي  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  مل�ؤ�س�سات  واملجال�س  والق�انني  املرجعيات  تعدد   .1

التعليم  وجمل�س  والتعليم،  الرتبية  جمل�س  مثل:  مهامها،  امل�ؤ�س�سات  هذه  ت�ؤدي  مب�جبها 

العايل، وجامعة البلقاء التطبيقية.

متثيل امل�ؤ�س�سات واملجال�س التي تعنى بالتعليم املهني والتقني والتدريب، يف ع�س�ية جمل�س   .2

املهني  التعليم  املختارين يف قطاع  املجل�س، جاء دون مراعاة خربات االأع�ساء  اإدارة هذا 

والتقني والتدريب والت�سغيل.

عدم ا�ستقاللية بع�س االإدارات التابعة للمجل�س، مثل �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم   .3

املهني والتقني، ومركز االعتماد و�سبط اجل�دة.

تاأثرٍي  من  ال�سندوق،  يف  املمّثلة  امل�ؤ�س�سات  متار�سه  ما  خالل  من  َم�سالح«،  »ت�ساُرب  وج�د   .4

للح�س�ل على دعمه مل�ساريعها. وه� ما ينطبق اأي�سًا على القطاع اخلا�س.

تط�ير  ح�ساب  على  بالت�سغيل  املرتبطة  الق�سايا  على  واملجل�س  ال�سندوق  اأن�سطة  ز  تركُّ  .5

التدريب والتعليم املهني والتقني.

ومل  كاملة،  اأهدافهما  حتققا  مل  و)2020-2014(   )2013-2008( القطاع  اإ�سرتاتيجّيتا   .6

اأهداف عري�سة مل تلتزم بها م�ؤ�س�سات القطاع  تتبّنيا م�ساريع لتنفيذها، واقت�سرتا على 

ب�س�رة كاملة.
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جمل�س  اأداء  �سعَف  يعك�س  والتدريب  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  واقع  اإّن  الق�ل  وميكن 

الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.

والتقني  املهني  التعليم  لقطاع  القوة  نقاط  عرش:  عرش  رابع 

والتدريب

حّقق هذا القطاع العديد من نقاط القوة التي جعلته امل�سدَر الرئي�س الإعداد القوى العاملة 

براجمه  تط�ير  ا�ستطاع  اأنه  اإال  والتحديات،  املع�قات  من  الكثري  ي�اجه  اأنه  ورغم  املدرَّبة، 

الت�سنيع  وتكن�ل�جيا  العمل  ل�س�ق  املتغرية  االحتياجات  لت�اكب  التدريبية  وت�سهيالته 

واالإنتاج.

فهذا القطاع:

ع يف اإن�ساء املراكز واملعاهد والكليات والتي انت�سرت يف املحافظات كافة. ت��سَّ  .1

�س�ق  يطلبها  متعددة  مهنية  م�ست�يات  لتاأهيل  والربامج  التخ�س�سات  ا�ستحداث  يف  ع  ت��سَّ  .2

العمل.

تعمل م�ؤ�س�ساته وفق ت�سريعات وق�انني واأنظمة وتعليمات.  .3

يحظى بالعناية واالهتمام على امل�ست�يات املتعددة يف الدولة.  .4

والتم�يل  اخلرباء  ت�فري  جمال  يف  وبخا�سة  واملانحة،  الدولية  امل�ؤ�س�سات  دعم  يتلقى   .5

وامل�ساعدات الفنية.

تدعمه م�ازنة الدولة، وت�سارك يف تط�يره م�ؤ�س�ساُت القطاع اخلا�س.  .6

وعملياته  مبدخالته  والتدريب  والتقني  املهني  للتعليم  النظامي  النهج  وفق  ُيدار   .7

وخمرجاته.

يتمتع ببنية حتتية قابلة للتط�ير والتح�سني.  .8

النم�  على  لت�ساعده  واالآليات  واالأدوار  املراكز  من  العديد  تقّدمه  دعٍم  على  يعتمد   .9

والتط�ير، ومنها:

مركز االعتماد و�سبط اجل�دة. اأ.   

�سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني. ب.   

معاهد تدريب املدربني. ت.   

تعاون ال�سركاء االجتماعيني ودعمهم. ث.   
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 التوصيات

تاليًا جمم�عة من الت��سيات التي ي�ؤَمل درا�ستها من �سانعي القرار، واالأخذ بها يف ال�سيا�سات 

التعليم  قطاع  يف  العاملة  امل�ؤ�س�سات  اأن�سطة  على  ون�عي  كّمي  حت�سني  الإحداث  والت�سريعات 

املهني والتقني والتدريب. 

وميكن تق�سيم الت��سيات اإلى م�ست�يات عدة:

على م�ست�ى ال�سيا�سات والت�سريعات:  -

االإنتاجية واخلدمية  القطاعات  ال�طني مبا يخدم  امل�ست�ى  القطاع على  اأهداف  حتديد   .1

واإحداث تاأثري وا�سح على هيكل العمالة واالقت�ساد ال�طني.

التعليم  لقطاع  العامة  املظلَة  لتك�َن  ي�سابهها،  ما  اأو  املهارات  بناء  م�ؤ�س�سة  اإن�ساء  ت�سريع   .2

د لهذا القطاع يلغي  ها واأن�سطَتها قان�ٌن م�حَّ املهني والتقني والتدريب، على اأن يحدد مهامَّ

التعليم  اأداء  عن  م�س�ؤولة  امل�ؤ�س�سة  هذه  تك�ن  وبحيث  فيه،  املرجعيات  وتعدد  الت�ستت 

وال�سركة  املجتمع،  كليات  والتدريبي يف  الفني  والتعليم  املهني،  والتدريب  املهني،  الثان�ي 

ال�طنية للت�سغيل والتدريب، يف ظّل تعاون وثيق مع القطاع اخلا�س.

ت�سكيل جمل�س اأمناء لهذه امل�ؤ�س�سة برئا�سة القطاع اخلا�س اأو م�ؤ�س�سة ويل العهد بذراعها/   .3

جامعة احل�سني التقنية. 

املهارات،  تنمية  �سندوق  الرئي�سة:  م�سادره  تك�ن  بحيث  القطاع  مت�يل  يف  النظر  اإعادة   .4

وامل�ازنة العامة، واالأعمال االإنتاجية واخلدمية، واخلدمات التدريبية للقطاع، والقطاع 

واإحلاقها  عنه  »الت�سغيل«  مهمة  ف�سل  يتم  واأن  الدولية.  وامل�ساعدات  واملنح  اخلا�س، 

ب�سندوق التنمية والت�سغيل.

ت�سكيل املجال�س القطاعية والتي يعنى كلٌّ منها بتط�ير قطاع معني كما هي القطاعات يف   .5

غرف ال�سناعة والتجارة.

اإجراء تعديالت على قان�ن تنظيم العمل املهني رقم )27( ل�سنة 1999، مبا يتنا�سب مع   .6

التط�رات يف �س�ق العمل والتغريات التكن�ل�جية املت�سارعة ومبا يلزم كّل من ميار�س عماًل 

مهنيًا اأن يحمل اإجازة ممار�ستها. 

العمل على ماأ�س�سة ال�سراكة بني م�ؤ�س�سات التدريب احلك�مية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س،   .7

مبا ي�سمن ال��س�ل اإلى برامج تدريبية تعتمد على الطلب ولي�س العر�س، واأن يتم الت��ّسع 
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يه الكّمي والن�عي، يف برامج التعليم املهني والتقني والتدريب مبا يحفز ال�سباب على  ب�سقَّ

االلتحاق بربامج القطاع.

على امل�ست�ى الفني:  -

حتديث اخلطط الدرا�سية والتدريبية واملناهج وامل�اد التعليمية مبا يعزز التدريب العملي   .1

حتليالت  �س�ء  يف  م  ت�سمَّ واأن  العمل،  م�اقع  ويف  والكليات  واملدار�س  واملعاهد  امل�ساغل  يف 

دقيقة الحتياجات �س�ق العمل، واأن يتم اعتماد اأحادية املنهاج وتعددية امل�اد التعليمية.

دعم خطط تط�ير املعهد ال�طني لتدريب املدربني لعقد دورات ق�سرية يف اأ�ساليب وطرق   .2

التدريب، واالحتياجات الفنية وامل�سلكية للمدربني واإدارات معاهد التدريب ومراكزه.

ا�ستحداث برنامج جامعي الإعداد املدّر�سني واملدربني املهنيني قبل اخلدمة.  .3

املختربات،  وحتديث  والتجهيزات،  لالأبنية  ال�ساملة  وال�سيانة  التحتية  البنى  تط�ير   .4

واالإدارة املثلى مل�ؤ�س�سات التدريب والتعليم املهني والتقني.

تط�ير نظام املتابعة والتقييم مبفه�مه ال�سم�يل مبا يتنا�سب مع طبيعة القطاع ومب�ساركة   .5

القطاع اخلا�س، وب�سكل خا�س اأداء املتدربني، وتعزيز نظم االإ�سراف واالإدارة وامل�ساءلة 

واملراقبة والتقييم الأداء امل�ؤ�س�سات، واعتماد نظام م�ؤ�س�سي ل�سبط و�سمان اجل�دة.

امل�ستدامة  والتنمية  احلياة،  مدى  امل�ستمر  املهني  والتط�ير  التدريب  نظام  اعتماد   .6

واالعرتاف باخلربة ال�سابقة، وتنفيذ اختبارات للراغبني باالنتقال من م�ست�ى مهني اإلى 

م�ست�ى اأعلى.

غري  ِقَبل  من  املهني  العمل  ممار�سة  من  للحّد  اجل�دة،  و�سبط  االعتماد  مركز  مهام  دعم   .7

�س لهم، وملنع قيام َمن مل ُتعتَمد براجُمه باأن�سطة التدريب. املرخَّ

تاأ�سي�س جلنة ا�ست�سارية من املجتمع املحلي والفعاليات االقت�سادية يف كل معهد تدريبي اأو   .8

مدر�سة مهنية اأو كلية، الإثراء برامج التدريب.

التدريب  م�اقع  على  تقت�سر  ال  بحيث  العملية،  للمهارات  االختبارات  نظم  مراجعة   .9

واملدربني العاديني، واإمنا تتم اأي�سًا مب�ساركة فنيني من القطاع اخلا�س.

الربامج وتط�ير  ا�ستحداث  والطلب يف  العر�س  م�سحّية جلانَبي  درا�سات  10. االعتماد على 

املناهج، مع بناء قاعدة للبيانات واملعل�مات يف هذا ال�سياق.
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على م�ست�ى التعاون الدويل واالإقليمي:  -

االطالع على اأف�سل املمار�سات واخلربات الدولية يف مك�نات القطاع كافة، وتبادل املناهج   .1

وامل�اد التعليمية واخلربات االإدارية.

والتدريب، على  والتقني  املهني  بالتعليم  املعنية  والفنية  الدولية  امل�ؤ�س�سات  الت�سبيك مع   .2

للتعاون  االأملانية  وامل�ؤ�س�سة  االأوروبية،  التدريب  وهيئة  الدولية،  العمل  منظمة  غرار 

الدويل، وال�كالة االأمريكية للتعاون، واملنظمة الدولية للرتبية والعل�م والثقافة.

امل�ساركة يف برامج امل�سابقات الدولية واالإقليمية وال�طنية للمهارات، مبا يخدم تط�ير   .3

الربامج واملناهج التدريبية، ومبا يكفل م�اكبة التط�رات العاملية يف هذا امل�سمار.

اأن تت�لى وزارة التخطيط والتعاون الدويل مهمة االإعداد مل�ساريع التط�ير الدولية لدعم   .4

ب ازدواجية  القطاع، بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات ال�طنية، ل�سمان عدم تكرار امل�ساريع ولتجنُّ

االأن�سطة.

ال�سعي لالعرتاف الدويل مب�ست�يات التعليم املهني والتقني والتدريب يف االأردن، مبا ي�سهم   .5

يف تعزيز تناف�سية خريجي القطاع يف �س�ق العمل املحلي و�س�ق العمل االإقليمي.

على امل�ست�ى االإداري والتنظيمي:  -

مبا  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  يف  للعاملني  والرواتب  لالأج�ر  نظام  اعتماد   .1

ي�سمن منح ح�افز كافية للمدربني والعاملني لتط�ير كفاياتهم، وي�سّهل من عملية ا�ستقطاب 

امل�ؤهلني فنيًا يف القطاع اخلا�س للدخ�ل اإلى مهنة التدريب يف امل�ؤ�س�سات احلك�مية والقطاع 

اخلا�س.

م�ست�ى  على  االحتياجات  بتحديد  ت�سمح  القطاع  ل�س�ؤون  المركزية  اإدارات  تاأ�سي�س   .2

املحافظات وتعزز عمليات تنفيذ القرارات وال�سيا�سات املت�سلة بعمل القطاع.

اأ�سحاب العمل  اعتماد نظام للت�جيه واالإر�ساد املهني واإ�سرتاتيجية وا�سحة للتعاون مع   .3

وم�ؤ�س�سات االإعالم، للت�عية بحقائق القطاع وخمرجاته وفر�س العمل املت�فرة. واإ�سدار 

مطب�عات ت�جيهية اإر�سادية تعّرف باملهن ومتطلباتها وفر�س الت�سغيل فيها.

وقد مت اإعداد اإ�سرتاتيجية وطنية للت�جيه واالإر�ساد املهني عام 2014، وجتري االآن عملية 

مراجعتها وحتديثها يف �س�ء امل�ستجدات. 
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وب�س�رة  والتقني  املهني  التعليم  وبرامج  م�سارات  بني  والعم�دية  االأفقية  القن�ات  فتح   .4

ت�سمح باالنتقال من م�سار اإلى اآخر وباإعطاء خريجي القطاع فر�سة للتعليم العايل وفق 

معايري حمددة.

ت�حيد احل�افز املالية التي ت�سهم يف زيادة ن�سبة امللتحقني ببع�س برامج قطاع التعليم   .5

َمن  كّل  لدى  والقدرات  واال�ستعداد  الرغبة  مع مراعاة ع�امل  والتدريب،  والتقني  املهني 

يرغب يف االلتحاق بهذه امل�سارات التعليمية.

تعزيز مهمة التدريب وتنمية امل�ارد الب�سرية يف القطاع اخلا�س، بحيث ميّكنهم ذلك من   .6

املبادرة والقيادة الأن�سطة التعليم املهني والتقني.

يف  كتدريب  ذلك  ال�ستخدام  االإنتاجية،  التدريبية  اجلمعيات  م�سروع  اإجناز  على  العمل   .7

م�اقع العمل وحتقيق ع�ائد مالية ت�سهم يف تط�ير اأن�سطة القطاع.
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القت�ش�دي  املورد  الب�شرية  املوارد  متثل  الط�قة،   وم�ش�در  الطبيعية  املوارد  ندرة  ظل  يف 

حيث  الطبيعية،   نظريته�  ندرة  ملواجهة  فيه  وال�شتثم�ر  عليه  البن�ء  ميكن  الذي  الرديف 

ا�شتط�عت الكثري من الدول حتقيق معدلت منو اقت�ش�دي ومعدلت دخل مرتفعة،  اأدت اإلى 

الو�شول اإلى تنمية اجتم�عية واقت�ش�دية م�شتدامة،  وذلك من خالل ال�شتثم�ر يف راأ�ص امل�ل 

التدريب  �شي��ش�ت  ودعم  م�شتوي�ته�  اختالف  على  التعليم  قط�ع�ت  بتطوير  ممثاًل  الب�شري 

ب�شكل ع�م،   الوظ�ئف  اإلى خلق  للو�شول  الع�ملة  الأيدي  و�شوية  رفع كف�ءة  والت�أهيل بهدف 

والوظ�ئف ذات الأجر املرتفع،  ب�شكل خ��ص. 

وعلى الرغم من اأن الأردن يعد واحدًا من اأفقر البلدان يف جم�ل املوارد الطبيعية،  وحتديدًا 

يف جم�ل م�ش�در الط�قة وامل�ش�در امل�ئية،  اإل اأنه ا�شتط�ع اأن يحقق يف ال�شنوات امل��شية تنمية 

من  الطبيعية،   ب�ملوارد  الغنية  البلدان  من  ب�لعديد  مق�رنة  �ش�ملة  واجتم�عية  اقت�ش�دية 

وامل�شتدامة،   ال�ش�ملة  التنمية  مفهوم  يف  اأ�ش��شية  كركيزة  الب�شري  ب�لعن�شر  الهتم�م  خالل 

الهبة  وا�شتثم�ر  اإجن�زه،   مت  م�  على  للبن�ء  كبرية  م�ش�حة  هن�لك  زالت  م�  ف�إنه  ذلك،   ومع 

الدميغرافية،  التي ميكن اأن تنقل الأردن اإلى النم�ذج الرائدة يف ال�شتثم�ر الأمثل للموارد 

الب�شرية مثل دول جنوب �شرق اآ�شي� والي�ب�ن وكوري� اجلنوبية،  حيث اأنه ل بديل عن تنفيذ 

اخلطط والربامج اله�دفة اإلى اإعداد قدرات ب�شرية تت�شم ب�لإنت�جية والكف�ءة يف م�شتوي�ت 

العملية التعليمية ك�فة.

�شنة   24-15 العمرية  ال�شريحة  ت�شكل  حيث  �ش�ب،   جمتمع  ب�أنه  الأردين  املجتمع  ويت�شف 

اإليه�  امل�ش�ر  ال�شريحة  ا�شتمرار ارتف�ع ن�شبة  اإلى  ال�شك�ن. وت�شري الدرا�ش�ت  نحو ربع جمموع 

من اإجم�يل ال�شّك�ن يف العقدين الق�دمني،  الأمر الذي قد ي�شكل عبئً� اإ�ش�فيً� على املجتمع يف 

غي�ب التخطيط ال�شليم ل�شتثم�ر هذه الط�ق�ت وتوجيهه�،  يف الوقت الذي ي�شهد فيه مفهوم 

�شوق العمل حتولت عميقة وكبرية اأفرزته� جملة من عوامل التطور والبتك�ر التكنولوجي. 

املطلوبة  وامله�رات  اجلغرافية  ونط�ق�ته  الإنت�ج  اأ�ش�ليب  يف  تغريات  اإلى  العوملة  اأّدت  فقد 

تقدمي
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لتحقيقه،  حيث يوؤكد هذا التحول يف مفهوم �شوق العمل وطبيعته اإلى احل�جة امل��ّشة لنفت�ح 

الأنظمة التعليمية على املع�يري الدولية ومتطلب�ت �شوق العمل خ�رج الإط�ر املحلي.

للأردنيني،  وخا�صة بني  الن�صاط االقت�صادي  بانخفا�ض معدالت  االأردنية  العمل  �صوق  وتت�صف 

الهيكلية،   الجتم�عية-القت�ش�دية  العوامل  من  �شل�شلة  اإلى  اأ�ش��شّي  �شكل  ذلك  ويعود  الإن�ث،  

منه�:

كبري،   ب�شكل  الفتية  العمرية  الفئ�ت  نحو  متيل  التي  الأردن  ل�شك�ن  العمرية  الرتكيبة   -

غري  اجل�مع�ت  وطلبة  الث�نوية  املدار�ص  طلبة  من  ن�شبيً�  كبرية  اأعداد  ظهور  اإلى  اأدى  م� 

الن��شطني اقت�ش�ديً�. وت�شري البي�ن�ت اإلى اأنه م� بني ع�مي 1979 و2014،  ارتفعت ن�شبة 

الطلبة الأردنيني الذين تقدموا لمتح�ن�ت الث�نوية الع�مة )التوجيهي( من 14.7% اإلى 

38%. كم� ت�ش�عفت ن�شبة ح�ملي �شه�دة البك�لوريو�ص مب� يزيد على ثالث مرات خالل 

الفرتة الزمنية نف�شه�.

وكلي�ت  اجل�مع�ت  اأو  الث�نوية  املدار�ص  يف  �شواء  الدرا�شة،   مق�عد  على  الطلبة  ُي�شّكل   -

اقت�ش�ديً� بح�شب  الن��شطني  فئة  الفئة �شمن  وتقع هذه  به،   ي�شته�ن  ل  املجتمع،  عددًا 

الت�شنيف�ت الع�ملية للم�ش�ركة القت�ش�دية،  حيث ت�شري البي�ن�ت اإلى اأن الطلبة ي�شكلون 

م� يزيد على ثلث الأردنيني غري الن��شطني اقت�ش�ديً�،  الأمر الذي يف�شر،  ب�شكل جزئي،  

العزوف عن امل�ش�ركة القت�ش�دية يف �شوق العمل.

عن  تغنيهم  بديلة  دخل  م�ش�در  بوجود  يتمتعون  الذين  الأردنيني  من  املرتفعة  الن�شبة   -

  ،2014 10% يف ع�م  العمل،  حيث و�شلت ن�شبتهم بح�شب الإح�ش�ءات الر�شمية اإلى نحو 

وتعود اأ�شب�ب ارتف�ع هذه الن�شبة اإلى ال�شتخدام الوا�شع النط�ق من قبل موظفي القط�ع 

60 �شنة للرج�ل و55  45 �شنة،  بدًل من   :2010 الع�م لنظ�م التق�عد املبكر )حتى ع�م 

�شنة للن�ش�ء(،  اإ�ش�فة اإلى امل�شتفيدين من الدعم اأو التحويالت النقدية التي ت�شلهم من 
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اأق�ربهم الع�ملني يف دول اخلليج.

اإلى  البي�ن�ت  ت�شري  حيث  املنزلية؛  للواجب�ت  املتفّرغ�ت  الأردني�ت  الن�ش�ء  ن�شبة  ارتف�ع   -

ّنفن على  اأن م� يزيد على ن�شف اإجم�يل الأردنيني غري الن��شطني اقت�ش�ديً� هن اإن�ث،  �شُ

اأنهن »رب�ت بيوت«. ولقد اأ�ش�رت العديد من الدرا�ش�ت اإلى العوامل الجتم�عية والثق�فية 

التي ل ُتوؤخذ يف العتب�ر يف عملي�ت الإح�ش�ء الر�شمية،  والتي م� زالت توؤثر �شلبيً� على 

الأول  املق�م  يف  مرتبطً�  للن�ش�ء  الجتم�عي  الو�شع  زال  م�  ن�حية،   فمن  املراأة.  توظيف 

التي تعرقل قدرتهن على  الثق�فية  القيود  ا�شتمرار  اإلى  اإ�ش�فة  واأمه�ت؛  بكونهن زوج�ت 

التنقل خ��شة يف املن�طق الريفية،  وميل تلك القيود اإلى ح�شر دور املراأة يف وظ�ئف معينة 

كمعلمة اأو ممر�شة. وجتدر الإ�ش�رة اإلى اأن انعدام وجود و�ش�ئل النقل الكفوؤة والالئقة،  

اإلى  التنقل  من  احلد  يف  حموري  ب�شكل  �ش�هم  العمل  و�ش�ع�ت  الأجور،   م�شتوي�ت  وتدين 

اأم�كن العمل،  وب�لت�يل الت�أثري �شلبيً� على معدلت امل�ش�ركة القت�ش�دية. 

�شوق  اإلى  املراأة  دخول  اأم�م  عقبة  ي�شكل  الزواج  اأن  اإلى  ملمو�ص  ب�شكل  الإح�ش�ءات  وت�شري 

العمل،  ففي ع�م 2014،  ُوجد اأن نحو 13% فقط،  من اإجم�يل الن�ش�ء املتزوج�ت اأو الالتي 

�شبق لهن الزواج،  كّن ن��شط�ت اقت�ش�ديً�،  يف حني بلغت ن�شبة الن��شط�ت اقت�ش�ديً�،  من غري 

اأن هذه العالقة ال�شببية تنعك�ص مت�مً�  20%. وعلى اجلهة املق�بلة،  جند  املتزوج�ت،  نحو 

عند الرج�ل،  كونهم يعيلون ع�ئالتهم،  حيث ُوجد اأن 74.5% من الرج�ل املتزوجني اأو الذين 

51.3% بني  نحو  اإلى  الن�شبة  اقت�ش�ديً�،  يف حني تنخف�ص هذه  ن��شطون  الزواج،   لهم  �شبق 

الرج�ل الذين مل يتزوجوا من قبل.

النمو  مف�رقة  الول  الق�شم  ي�شتعر�ص  رئي�شية؛  اأق�ش�م  خم�شة  يف  املراجعة  هذه  وتنتظم 

والبط�لة يف القت�ش�د الأردين،  فيم� ي�شتعر�ص الق�شم الث�ين النت�ئج املتحّققة لالإ�شرتاتيجي�ت 

اأوجه  الث�لث،   ق�شمه�  يف  املراجعة،   وت�شتعر�ص  الب�شرية.  واملوارد  العمل  ب�شوق  اخل��شة 

�شعف املواءمة يف �شوق العمل ب�شبب اعتب�رات اجلغرافي�،  و»مه�رات و�شلوكي�ت« بيئة العمل،  

وتوقع�ت الب�حثني عن العمل. ويبحث الق�شم الرابع يف ال�شي��ش�ت املقرتحة يف ج�نب الطلب 

على العمل،  مع الرتكيز على من�خ ال�شتثم�ر والتج�رة و�شي��ش�ت العمل،  اأم� الق�شم اخل�م�ص،  

فيتجه اإلى ج�نب العر�ص من اليد الع�ملة،  والذي يبحث يف جودة التعليم والتدريب املهني،  

واإدم�ج املراأة ب�لقوى الع�ملة،  وُتختتم املراجعة مبجموعة من ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت.
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أوالً: مفارقة سوق العمل األردنية: النمو االقتصادي ومعدل البطالة

الربع  خالل  الع�مة  الإح�ش�ءات  دائرة  نفذته  الذي  والبط�لة  العم�لة  م�شح  نت�ئج  اأ�ش�رت 

نقطة   2.6 مقداره  ملحوظً�  ارتف�عً�  �شجل  قد  البط�لة  معدل  اأن  اإلى   2017 ع�م  من  الث�لث 

مئوية عن م�شتواه خالل الربع املم�ثل من ع�م 2016 ليبلغ 18.5% خالل الربع الث�لث من ع�م 

2017. وت�أتي هذه النت�ئج يف الوقت الذي ت�شري فيه بي�ن�ت احل�ش�ب�ت القومية اإلى ا�شتقرار 

ع�م  من  الث�لث  الربع  خالل  متدنية،   م�شتوي�ت  عند  ك�نت  واإن  القت�ش�دي،   النمو  معدلت 

حقيقيًا  منوًا  االقت�صادي  الن�صاط  لي�صجل  ال�صابق،   العام  من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة   2017

ال�ش�بق،   الع�م  1.8%،  خالل الفرتة نف�شه� من  ن�شبته  1.9% مق�رنة مع منو  ن�شبته  متوا�شعً� 

القت�ش�د  يف  النمو  ومعدل  البط�لة  معدل  بني  العالقة  مدى  حول  ت�ش�وؤًل  يثري  الذي  الأمر 

الأردين.

يبلغ عدد املتعطلني الأردنيني عن العمل نحو 250 األف متعطل،  اأو م� يع�دل 18.5% من القوى 

الع�ملة،  ويف الوقت نف�شه،  يعمل م� ل يقل عن 400 األف ع�مل غري اأردين يف اململكة،  بح�شب 

الإح�ش�ءات الر�شمية،  يف حني تذهب بع�ص التقديرات لأعداد العم�لة الوافدة اإلى م� يزيد 

الأردنية،   العمل  �شوق  يف  حرجة  مف�رقة  اإلى  البي�ن�ت  هذه  وت�شري  العدد.  هذا  �شعف  على 

مف�ده� اأن هن�لك طلبً� حقيقيً� على الأيدي الع�ملة،  لكن الوظ�ئف ال�ش�غرة ت�شغله� العم�لة 

الوافدة اأو م� تزال �ش�غرة،  يف حني يقبع العديد من الأردنيني كع�طلني عن العمل ولفرتات 

طويلة يف كثري من الأحي�ن. وت�شري التوقع�ت الأخرية اإلى اأن عدد الأردنيني الداخلني اجلدد 

حجم  يف  ال�شنوي  النمو  هذا  ويعك�ص  �شنويً�.  األفً�  و75   50 بني  م�  �شيرتاوح  العمل  �شوق  اإلى 

القوى الع�ملة بنحو 3%. وعلى افرتا�ص اأن حوايل 20% من الوظ�ئف �شوف يتم اإ�شغ�له� من 

قبل العم�ل الأج�نب،  ف�إن القت�ش�د الوطني �شيحت�ج اإلى خلق م� بني 60 و90 األف وظيفة كل 

ع�م،  وذلك لالإبق�ء على معدلت البط�لة عند م�شتوي�ته� احل�لية.

ت�شري  حيث  الأردن،   يف  الإع�قة  ذوي  بني  البط�لة  معدلت  ارتف�ع  اإلى  الإ�ش�رة  جتدر  كم� 

التقديرات غري الر�شمية اإلى اأنه� ترتاوح بني 80%-90%،  من اإجم�يل الأ�شخ��ص ذوي الإع�قة،  

م� يحّتم اللتف�ت اإلى هذه امل�ش�ألة،  والت�أكيد على اأهمية التوعية والتثقيف لالأ�شخ��ص ذوي 

الإع�قة ملعرفة حقوقهم،  واإلغ�ء اأ�شك�ل التمييز جميعه� �شدهم،  حيث ي�شتحق اأفراد هذه 

ال�شريحة من املجتمع اأن يندجموا اندم�جً� ك�ماًل يف املجتمع،  واأن يتمتعوا بفر�ص متك�فئة يف 

التعليم والعمل،  حيث يواجه هوؤلء حتدي�ت كبرية يف احل�شول على الوظ�ئف،  م� ي�شتدعي 

التع�ون بني املنظم�ت احلكومية وموؤ�ش�ش�ت املجتمع املدين،  لتب�دل اخلربات يف جم�لت بن�ء 

الأ�شخ��ص  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�ص  وميثل  الإع�قة.  لذوي  عمل  و�شوق  �ش�مل  تعليمي  نظ�م 

املعّوقني املظلة الر�شمية لهذه الفئة من املجتمع،  وعلى الرغم من اجلهود املبذولة جت�ه هذه 
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الفئة،  اإل اأنه� م� زالت تع�ين من اإدم�جه� يف �شوق العمل والتعليم على حد �شواء،  نظرًا لغي�ب 

البنية التحتية والت�شهيالت البيئية املالئمة يف كثري من الأحي�ن.

وميكن القول اإن جزءًا كبريًا من هذه التحدي�ت،  يرتبط مب�ش�كل تتعلق بعدم وجود موازنة 

يف  اخلدم�ت  وتوفري  املالئمة،   واملب�ين  ك�لنقل  البيئية،   الت�شهيالت  لتوفري  حتديدًا  ك�فية 

املدار�ص واجل�مع�ت كمرتجمي لغة الإ�ش�رة وغريه�. وعلى الرغم من اأن الأردن اتخذ عددًا 

التف�قية  على  وامل�ش�دقة  الإع�قة،   ذوي  الأ�شخ��ص  حلقوق  ق�نون  ك�إقرار  اخلطوات،   من 

الدولية حلقوق ذوي الإع�قة،  اإل اأن الإ�شك�لية تكمن يف عدم تطبيق تلك الت�شريع�ت ب�شكله� 

الأكمل،  وتع�ين معظم دول الع�مل،  بدرج�ت متف�وتة،  من هذه التحدي�ت.

وتكمن الإ�شك�لية اأي�شً�،  يف اأن احلكوم�ت ع�دة م� تتع�مل مع ق�ش�ي� ذوي الإع�قة من منطلق 

رد الفعل،  الأمر الذي يدفع هذه الفئة اإلى اأن تتحرك بنف�شه� للمط�لبة بحقوقه� والتبليغ عن 

اأي انته�ك�ت اأو متييز �شده�. وللتعريف بحقوقه�،  ف�إن ذلك يتطلب حمالت توعية وتثقيف 

ب�حلقوق لذوي الإع�قة واأ�شرهم،  حتى يتمكنوا من نيل بع�ص حقوقهم. وميكن اأن ي�شكل نظ�م 

الكوت� يف العمل مدخاًل جيدًا لزي�دة ن�شبة متثيل ذوي الإع�قة يف �شوق العمل،  على األ تكون 

هي الق�عدة،  ف�لأ�شل اأن يح�شل كل كفوؤ وموؤهل على فر�شته يف ال�شوق.

وميكن القول اإن موؤ�شرات �شوق العمل يف الأردن قد اكت�شت ط�بعً� من اجلمود،  وب�تت تو�شف 

النظر عن ح�لة  ب�شرف  اإيج�بيً�  املوؤ�شرات تطورًا  �شهدت هذه  م�  ن�درًا  ب�أنه� هيكلية،  حيث 

ملعدالت  االإجمايل  املحلي  الناجت  حتقيق  من  الرغم  فعلى  الكلي.  االقت�صادي  الن�صاط  وترية 

منو مرتفعة ن�شبيً� خالل الفرتة 2000-2008، حيث تراوحت معدلت النمو احلقيقي م� بني 

5%-8%،  و�شوًل اإلى الفرتة التي اأعقبت اندلع الأزمة القت�ش�دية وامل�لية الع�ملية،  والتي 

اأدت اإلى تب�طوؤ كبري يف معدلت النمو احلقيقي،  حيث ك�نت موؤ�شرات �شوق العمل،  وم� زالت 

يف  املعدلت  اأدنى  من  واحدًا  الأردنيني  م�ش�ركة  ن�شبة  معدل  ظل  فقد  ب�خلطر.  ُتنذر  اأي�شً�،  

ن�شبة  ا�شتقرت  كم�    ،%40 ن�شبته  م�  العمل  �شوق  يف  الأردنيني  م�ش�ركة  بلغت  حيث  الع�مل،  

البط�لة عند معدلت مرتفعة ن�شبيً� تراوحت م� بني 12%-15% حتى ع�م 2008،  قبل اأن 

الن�صاط  امللحوظ يف وترية  التباطوؤ  ب�صبب  العمل  �صوق  ال�صغوط على  نتيجة  ارتفاعًا  حتلق 

القت�ش�دي،  وا�شتمرار انعك��ص اأزم�ت النزوح اإلى الأردن بفعل التطورات اجليو�شي��شية التي 

تع�شف ب�لإقليم،  لت�شل وفق اأحدث البي�ن�ت اإلى %18.5. 

وت�شري البي�ن�ت وال�شين�ريوه�ت اإلى اأنه على الرغم من اجت�ه�ت املوؤ�شرات الدميغرافية نحو 

النخف��ص،  ف�إن حتدي�ت �شوق العمل املحلية �شتظل م�ثلة خالل العقد الق�دم ب�شبب احلجم 

الكبري ن�شبيً� للفئة العمرية 15-24 �شنة،  حيث تتوقع دائرة الإح�ش�ءات الع�مة اأنه بحلول 

ع�م 2020 �شيكون اأكرث من ثلثي ال�شك�ن �شمن نط�ق �شن العمل. 
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وتك�شف البي�ن�ت يف ال�شنوات الأخرية على اأن اأف�شل اأداء خللق فر�ص العمل ك�ن يف ع�م 2007،  

والذي رافقه ارتف�ع معدل منو الن�جت املحلي الإجم�يل بن�شبة 7.6%،  حيث مت ا�شتحداث نحو 

56 األف فر�شة عمل،  ك�نت ق�درة فقط على ا�شتيع�ب الداخلني اجلدد،  وقد �ش�همت معدلت 

النمو املرتفعة يف احليلولة دون ارتف�ع معدلت البط�لة فقط،  حيث ا�شتقرت معدلت البط�لة 

عند م�شتوي�ت مرتفعة ن�شبيً� ن�هزت حدود 13.5% اآنذاك. وميكن القول اإن العمل،  يف ظل 

ك�فيً�  يكون  لن  رمب�  جديدة  وظ�ئف  خللق  ال�شتثم�رات  من  املزيد  جذب  على  احل�لة،   هذه 

مع�جلة  اأجل  من  اأخرى  خطوات  اتخ�ذ  اإلى  احل�جة  تربز  وب�لت�يل  البط�لة،   م�شكلة  لعالج 

اأوجه عدم املواءمة بني الوظ�ئف املت�حة والب�حثني عن العمل يف �شوق العمل الأردنية.

اأبرز الآلي�ت التي يتم من خالله� حتقيق معدلت النمو  وُيعّد الدخل املت�أتي من العمل اأحد 

ال�شتهالكي  ب�شقيه  املحلي  الطلب  ج�نب  الدخول  تلك  متثل  حيث  الإيج�بية،   القت�ش�دي 

على  رئي�شي،   ب�شكل  يعتمدون،   الأردنيني  اأن  اإلى  املت�حة  البي�ن�ت  وت�شري  وال�شتثم�ري. 

اأ�شولهم من قوة العمل،  للح�شول على دخولهم لتمويل ح�ج�تهم الأ�ش��شية. وُتظهر ح�ش�ب�ت 

الدخل القومي اأن اأغنى 20% من ال�شك�ن واملتمثلة بــ )q5( على املحور العمودي،  يتح�شلون 

على حوايل 50% من دخولهم من اأجور العمل الواقعة على املحور الفقي،  يف حني اأن اأفقر 

20% من ال�شك�ن )q1( يتح�شلون على م� ن�شبته 25% من دخولهم،  من اأجور العمل )ال�شكل 

رقم 1(.

ال�شكل رقم )1(: الدخل من ح�ش�ب�ت التوظيف ملعظم دخل الأ�شرة

امل�شدر: دائرة الإح�ش�ءات الع�مة،  م�شح نفق�ت ودخل الأ�شرة،  2013.
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تواجه  التي  الرئي�شية  التحدي�ت  من  واحدًا  هي  الدميغرافية«  »الهبة  من  ال�شتف�دة  اإن 

الأردن. ففي الوقت الذي يدخل فيه الأردن املرحلة الث�لثة من التحول الدميغرايف،  ف�إنه 

اإجم�يل  من  ال�شن  وكب�ر  الأطف�ل  بعدد  مق�رنة  العمل  �شن  يف  ال�شك�ن  عدد  ارتف�ع  من  يع�ين 

عدد ال�شك�ن. ويف حني ك�ن اأقل من ن�شف ال�شك�ن يف ع�م 1979 يف �شن العمل،  ف�إن اأكرث من 

ثلثي ال�شك�ن �شيكونون يف �شن العمل بحلول ع�م 2020 )ال�شكل رقم 2(. وت�شري الأدبي�ت اإلى 

وال�شتثم�ر،   الدخ�ر  معدلت  لرتف�ع  حقيقية  فر�شة  للدول  تتيح  الدميغرافية  الهبة  اأن 

فيم� تنقلب الهبة الدميغرافية لت�شبح لعنة يف ح�ل بق�ء هذا العدد من ال�شك�ن يف �شن العمل 

ع�طاًل عن العمل اأو خ�رج القوى الع�ملة. 

ال�شكل رقم )2(: التغري يف التوزيع العمري لل�شك�ن

امل�شدر: الإح�ش�ءات الع�مة،  التعداد الع�م لل�شك�ن،  2015.

ونظرًا لعتب�ر الدخل من اأجور العمل،  من املوارد الرئي�شية ب�لن�شبة للرف�ه امل�يل ل�شريحة 

تبنت  البط�لة،  حيث  من  اأولوي�ته� احلد  �شلم  ت�شع على  ف�إن احلكومة  ال�شك�ن،   من  وا�شعة 

اإ�شرتاتيجية الت�شغيل بدًل من التوظيف،  من خالل دعم احلكومة لقط�ع  احلكومة موؤخرًا 

التدريب املهني ومتويل امل�ش�ريع الذاتية املدّرة للدخل. وعلى الرغم من اأهمية هذه ال�شي��شة 

للحكومة  الرئي�شية  الإ�شرتاتيجية  اأن يرتافق ذلك مع  العمل،  يجب  ودوره� يف خلق فر�ص 

العمل.  فر�ص  وتوليد  القت�ش�دي،   النمو  وحفز  الأجنبية،   ال�شتثم�رات  اجتذاب  يف 

معدل  لرتف�ع  حد  لو�شع  ع�م  كل  املطلوبة  اجلديدة  الوظ�ئف  لعدد  التقديرات  وتختلف 

البط�لة،  ولقيمة ال�شتثم�ر الالزم ونوعيته ل�شتحداث تلك الوظ�ئف. وعلى اأي ح�ل،  ف�إن 

الإ�شرتاتيجية الرئي�شية هي نف�شه�؛ الرتكيز القوي على ال�شتثم�ر والنمو �شيخف�ص البط�لة. 
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املرتفعني،  فقد ل تكون هن�لك فر�ص  النمو وال�شتثم�ر  اإلى حقبة  ف�إنه وب�لنظر  ومع ذلك 

عمل ك�فية للحد من البط�لة،  لالأ�شب�ب املبينة يف هذه املراجعة.

وب�لعودة اإلى البي�ن�ت الت�ريخية من حيث ال�شتثم�ر ومعدلت منو الن�جت املحلي الإجم�يل،  

حجم  ارتفع  حيث  امل��شية.  ال�شنوات  خالل  جيدًا  اأداء  الوطني  القت�ش�د  حقق  فقد 

وانعك��ش�ته  النفط  اأ�شع�ر  نتيجة لرتف�ع    ،2001 املب��شرة منذ ع�م  الأجنبية  ال�شتثم�رات 

على ع�ئدات دول اخلليج. وقد اأدى ذلك اإلى ارتف�ع معدل النمو للن�جت املحلي الإجم�يل من 

رقم  )ال�شكل   2008-2000 الفرتة  خالل   %7.6 نحو  اإلى   2000-1996 الفرتة  خالل   %3.5
خالل  ال�ش�ملة  الهيكلية  الإ�شالح�ت  من  بجملة  مدفوعً�  القوي  الأداء  هذا  ج�ء  وقد   .)3

الت�شعين�ت،  م� اأدى اإلى حت�شني بيئة ال�شتثم�ر اخل��ص،  ودعم برامج اخل�شخ�شة،  وال�شروع 

يف و�شع الأطر التنظيمية واملوؤ�ش�شية امل�شتدامة. 

ال�شكل رقم )3(: النمو والبط�لة

امل�شدر: الإح�ش�ءات الع�مة،  احل�ش�ب�ت القومية،  وم�شح العم�لة والبط�لة،  2017. 

وتك�شف البي�ن�ت يف تلك الفرتة،  عن اأن العديد من الوظ�ئف التي مت ا�شتحداثه� مت اإ�شغ�له� 

م�شح  اإلى  امل�شتندة  التقديرات  وتبني  الأردنيني.  قبل  من  ولي�ص  الوافدة  العم�لة  قبل  من 

ونتيجة  اأج�نب.  عم�ل  �شغله�  قد  امل�شتحدثة  الوظ�ئف  تلك  من   %63 اأن  والبط�لة  العم�لة 

لهذا التوجه،  فقد و�شل عدد العم�ل الأج�نب يف الأردن ح�ليً� اإلى نحو �شعف عدد الع�طلني 

ارتف�ع  ا�شتمرار  مع  امل�شتحدثة  الوظ�ئف  يف  النمو  مف�رقة  وت�شري  الأردنيني.  من  العمل  عن 

معدلت البط�لة بني الأردنيني اإلى وجود ح�لة من عدم املواءمة يف �شوق العمل.

2003 2007 2011 20152005 2009 2013 20172004 2008 2012 20162006 2010 2014
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ال�شكل رقم )4(: مق�رنة قوة العمل يف الدول متو�شطة الدخل

امل�شدر: جمموعة البنك الدويل،  ق�عدة بي�ن�ت البنك الدويل،  2017.

ثانياً: إسرتاتيجيات سوق العمل واملوارد البرشية

اأ-الإ�شرتاتيجية الوطنية للت�شغيل 2020-2011 
اأولت كتب التكليف امللكية للحكوم�ت الأردنية اهتم�مً� كبريًا ومتكررًا ملع�جلة م�شكلتي الفقر 

على  ب�لت�أثري  احلكوم�ت،   اأهداف  املختلفة،   احلكومية  الوث�ئق  كم�  وحددت،   والبط�لة،  

نوعية حي�ة الأردنيني من خالل خلق فر�ص عمل مدرة للدخل،  وحت�شني م�شتوي�ت املعي�شة،  

و�شم�ن الرع�ية الجتم�عية للطبق�ت الفقرية وذوي الدخل املحدود. وقد ج�ء العمل على 

اإعداد الإ�شرتاتيجية الوطنية للت�شغيل يف ع�م 2011،  لتمثل اإط�رًا ن�ظمً� لل�شي��ش�ت جميعه� 

املتعلقة ب�لعم�لة و�شوق العمل،  ان�شج�مً� مع روؤية احلكوم�ت املختلفة للتنمية الجتم�عية 

والقت�ش�دية ال�ش�ملة. وقد ُطّورت الإ�شرتاتيجية اآنذاك بجهد ت�ش�ركي من اجله�ت احلكومية 

م�شكورًا،   والجتم�عي،   القت�ش�دي  املجل�ص  واحت�شن  اخل��ص.  والقط�ع  املختلفة  والأهلية 

عملية تطوير هذه الإ�شرتاتيجية على مدار اأكرث من ع�م. وقد حددت الإ�شرتاتيجية حم�ور 

مع�جلة اخللل الق�ئم يف ثالثة اأطر زمنية: املدي�ن الق�شري واملتو�شط واملدى الطويل،  حيث 

اأُعدت خطة وبرن�مج عمل زمني حمدد،  ا�شتمل على العديد من الإجراءات الواجبة التطبيق 

يف جم�لت رئي�شية ت�شمنت اجلوانب املوؤ�ش�شية واإط�ر ال�شي��ش�ت،  وج�نبي الطلب والعر�ص. 

يف  املحرز  والتقدم  الإ�شرتاتيجية  هذه  م�شمون  عن  ع�مة  ملحة  الف�شل  هذا  يف  ون�شتعر�ص 

تنفيذه�،  ب�لعتم�د على املعلوم�ت والبي�ن�ت املتوفرة،  وعلى الدرا�ش�ت ذات العالقة،  وخ��شة 
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درا�شة موؤ�ش�شة التدريب الأوروبية،  كم� ين�ق�ص هذا الف�شل،  بع�ص �شي��ش�ت العم�لة الأخرى 

املرتبطة ب�إ�شرتاتيجية الت�شغيل الوطنية.

وحّددت الإ�شرتاتيجية التي اأُطلقت ر�شميً� يف حزيران 2012،  الهدف الإمن�ئي الذي ت�شعى 

لتحقيقه على اأنه: »حت�شني م�شتوي�ت معي�شة الأردنيني من خالل زي�دة فر�ص العمل والأجور 

يقوم  متك�مل  نهج  خالل  من  الإ�شرتاتيجية  هذه  ُطّورت  وقد  الإنت�جية«.  وحت�شني  واملن�فع 

الع�يل،   والتعليم  والتعليم،   والنقدية،   امل�لية  وال�شي��ش�ت  ال�شتثم�ر،   �شي��ش�ت  درا�شة  على 

والتدريب املهني والتقني،  والرع�ية الجتم�عية من منظور العمل. وحّددت الإ�شرتاتيجية 

اإلى حتقيق  الأهداف الق�شرية واملتو�شطة والطويلة الأجل،  وكذلك الإجراءات التي تقود 

هذه الأهداف،  على الرتتيب،  وذلك على النحو الت�يل:

1. البدء يف ا�شتيع�ب الع�طلني عن العمل )2014(،  وذلك من خالل جمموعة اإجراءات،  اأبرزه�؛

اللتزام ب�شي��شة واإدارة وا�شحة للعم�لة الأجنبية.  -

تو�شيع فر�ص احل�شول على القرو�ص للموؤ�ش�ش�ت املتن�هية ال�شغر،  وال�شغرية،  واملتو�شطة.  -

تقييم برامج �شوق العمل الن�شطة وتو�شيع نط�ق الربامج الن�جحة منه�.   -

تقلي�ص فر�ص العمل يف القط�ع الع�م ومواءمة هيكل الأجور وم�شتوي�ته.  -

2. حت�شني التوافق يف امله�رات،  والنمو يف املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة )2017(،  وذلك من 

خالل جمموعة الإجراءات الت�لية؛

تو�شيع نط�ق برامج النتق�ل من الدرا�شة اإلى العمل.  -

اإ�شالح قط�ع التعليم والت�شغيل والتدريب املهني والتقني.   -

للموؤ�ش�ش�ت  الجتم�عي  ال�شم�ن  تغطية  نط�ق  وتو�شيع  ال�شحي  الت�أمني  مزاي�  اإدخ�ل   -

ال�شغرية واملتو�شطة.

3. زي�دة الإنت�جية من خالل اإع�دة هيكلة راأ�ص امل�ل الب�شري والقت�ش�دي )2020(،  وذلك 

من خالل جمموعة الإجراءات الت�لية؛

ال�شتثم�ر يف امل�شتقبل من خالل التعليم املبكر لالأطف�ل.  -

ب��شتحداث  املقرتن  القت�ش�دي  للنمو  م�شتدامة  ونقدية  م�لية  �شي��ش�ت  وتطبيق  انته�ج   -

فر�ص العمل.

املقرتن  القت�ش�دي  النمو  اإلى  اله�دفة  وال�شتثم�رية  ال�شن�عية  ال�شي��ش�ت  تطوير   -

ب��شتحداث فر�ص العمل.
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نط�ق  على  العمل،   �شوق  لتحدي�ت  الدقيق  حتليله�  لالإ�شرتاتيجية  ُيح�شب  اإنه  القول  وميكن 

وا�شع،  وو�شع خريطة طريق �شمن اإط�ر زمني حمدد،  تبني كيفية مع�جلة هذه التحدي�ت،  

اإل اأن تنفيذ الإ�شرتاتيجية بدا وك�أنه ينطوي على م�ش�كل عديدة وذلك لأ�شب�ب �شي�شتعر�شه� 

هذا الق�شم.

1. الإط�ر املوؤ�ش�شي.

ا�شتملت خطة العمل لتنفيذ الإ�شرتاتيجية الوطنية على ق�ئمة من الإجراءات،  بلغت نحو 

الإجراءات  جمموع  من   %25 ن�شبته  م�  تنفيذ  مب�شوؤولية  العمل  وزارة  ت�شطلع  اإجراء،    70

توجيهية  جلنة  �ُشّكلت  وقد  الوثيقة،   لهذه  الإ�شرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  املطروحة 

ثالثية تت�ألف من �شتة اأع�ش�ء تقع عليه� م�شوؤولية الدفع ب�لإ�شرتاتيجية قدمً� على م�شتوى 

على  الإ�شراف  بهدف  العمل  وزير  برئ��شة  الوطني  التنفيذي  املجل�ص  �ُشّكل  كم�  ال�شي��ش�ت. 

تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  ملت�بعة  �شهريً�  املجل�ص  يجتمع  حيث  الإ�شرتاتيجية،   حم�ور  تنفيذ 

خطة العمل. وتقدم الهيئت�ن تق�ريرهم� مب��شرة اإلى جمل�ص الوزراء،  ولحقً� يف ع�م 2016،  

مت اإلغ�ء اللجنة التوجيهية،  وت�شكيل جلنة علي� لالإ�شرتاتيجية برئ��شة رئي�ص الوزراء.

وب�لإ�ش�فة اإلى ذلك،  فقد اأُن�شئت وحدة تنفيذ الإ�شرتاتيجية يف اإط�ر وزارة العمل،  ومب�ش�عدة 

فنية من منظمة العمل الدولية ملت�بعة تنفيذ الإ�شرتاتيجية وتقييم اأثر الإجراءات. غري 

اإ�ش�فة  ذلك،   �ش�هم  وقد  مرة،   من  لأكرث  املوؤ�ش�ش�ت  بني  لالنتق�ل  تعّر�شت  الوحدة  هذه  اأن 

عن  املنبثقة  وامل�ش�ريع  الأن�شطة  تنفيذ  ت�أخري  يف  اخلربات،   ونق�ص  املرجعي�ت  تعدد  اإلى 

العوائق  تلخي�ص  وميكن  للتنفيذ.  الع�م  الأداء  على  �شلبيً�  اأثر  الذي  الأمر  الإ�شرتاتيجية،  

املوؤ�ش�شية التي اأ�شعفت كف�ءة التنفيذ مب� يلي: 

عدم تخ�شي�ص اأي موارد للعديد من عن��شر خطة العمل.   -

وتعود  التنفيذ.  مت�بعة  عن  امل�شوؤول  التنفيذي  املجل�ص  يف  الوزارات  ممثلي  التزام  �شعف   -

اأ�شب�ب الف�شل يف هذا اجل�نب،  بح�شب الدرا�شة،  اإلى افتق�ر الإدارات احلكومية امل�شوؤولة 

عن التنفيذ اإلى ال�شعور ب�مللكية،  حيث يت�شكل النطب�ع لدى املوظفني ب�أنهم يقومون بتنفيذ 

خطة عمل خ�رج موؤ�ش�ش�تهم ول�ش�لح موؤ�ش�ش�ت وهيئ�ت اأخرى،  عندم� يتطلب الأمر جهدًا 

ت�ش�ركيً� من جمموعة من املوؤ�ش�ش�ت لتنفيذ بع�ص عن��شر الإ�شرتاتيجية. اإ�ش�فة اإلى ذلك،  

التي تتطلب  للقط�ع�ت  ال�ش�ملة  الربامج  املوظفني احلكوميني يف تنفيذ  ف�إن نق�ص خربة 

التن�شيق والتع�ون الوثيقني بني عدد من الوزارات،  وعدم قدرتهم على التكّيف بفع�لية 

مع هذا النوع من العمل،  اأدى ب�صكل ملحوظ اإلى التاأثري �صلبيًا على �صري العمل يف تنفيذ 

اخلطة. 
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ك�ن للتغيريات امل�شتمرة يف احلكومة،  وتعديالت جمل�ص الوزراء،  والتغيريات امل�شتمرة يف   -

م�شتوي�ت الإدارة العلي� اأثر �شلبي على عمل املجل�ص التنفيذي الوطني،  حيث كثريًا م� ك�ن 

يقوم الوزراء اجلدد بتغيري ممثليهم يف املجل�ص عند توليهم مه�مهم.

يف  امللمو�ص  والت�أخري  الإ�شرتاتيجية،   تنفيذ  بوحدة  اخل��ص  املوؤ�ش�شي  الإط�ر  �شعف   -

املوؤهلة والق�درة على تنفيذ الإجراءات املقرتحة،  ن�هيك  ا�شتحداثه� ورفده� ب�لكوادر 

عن عدم ا�شتقرار هذه الوحدة خالل فرتة عمله�،  حيث تنقلت الإ�شرتاتيجية لأكرث من 

موقع؛ ابتداء بتواجده� يف �شندوق امللك عبد اهلل الث�ين للتنمية،  وانتق�له� يف م� بعد 

ل�شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني،  ومن ثم انتق�له� بعد ذلك اإلى وزارة 

العمل. وقد ك�ن ل�شعف كف�ءات مديري امل�ش�ريع التي انبثقت عن الإ�شرتاتيجية،  الأثر 

الأكرب يف ت�أخري تنفيذه�. 

حيث  وحتديده�،   العمل  خطة  يف  الواردة  املب�درات  اختي�ر  يف  الوا�شحة  املع�يري  غي�ب   -

مت اقرتاح امل�ش�ريع فقط من ج�نب ممثلي القط�ع الع�م،  والتي ك�نت يف كثري من الأحي�ن 

م�ش�ريع ومب�درات ق�ئمة يف موؤ�ش�ش�تهم.

البط�لة،   امل�شبوق يف معدلت  اإلى الرتف�ع غري  والتي ت�شري  املت�حة،   البي�ن�ت  اإلى  وب�لنظر 

ب��شتيع�ب  واملتمثل  الق�شري  املدى  على  الإ�شرتاتيجية لأهدافه�  حتقيق  اإن  القول  ميكن  ف�إنه 

الداخلني اإلى �شوق العمل،  ي�شوبه الكثري من الق�شور،  حيث حددت الإ�شرتاتيجية ع�م 2014،  

بع�ص  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  من  وب�لرغم  الأجل.  ق�شرية  الأهداف  لتحقيق  زمني  ك�إط�ر 

الأن�شطة وامل�ش�ريع،  اإل اأن ذلك ل يوفر اأي معلوم�ت عن نت�ئج تلك الأن�شطة واآث�ره� املرجوة،  

وب�لت�يل ف�إنه يبقى من ال�شعب تقييم التقدم املحرز نحو تنفيذ الإ�شرتاتيجية الوطنية. 

2. اإط�ر ال�شي��ش�ت

الع�م القط�ع  ووظ�ئف  الأجور  • �شي��ش�ت 

التنفيذية  اخلطة  حّددت  التنموية،   اأهدافه�  لتحقيق  الإ�شرتاتيجية  من  م�شعى  يف 

�ش�بقً�،   ال�شي��ش�ت،  ت�شمنت،  كم� ورد  لالإ�شرتاتيجية جمموعة من الإجراءات على م�شتوى 

�شي��ش�ت الأجور،  والت�شغيل يف القط�ع الع�م،  و�شي��ش�ت الهجرة،  اإ�ش�فة اإلى اأدوات ال�شي��شة 

املالية والنقدية الهادفة اإلى حفز الن�صاط االقت�صادي وحتقيق النمو والت�صغيل امل�صتدامني.

ففي م� يتعلق ب�شي��ش�ت الأجور والت�شغيل يف القط�ع الع�م،  حّددت اخلطة التنفيذية مواءمة 

هيكل الأجور وم�شتوي�ته يف القط�عني الع�م واخل��ص ك�أحد الأهداف الرئي�شية. وقد خل�شت 

اأنه يف  اإلى  الع�م واخل��ص  القط�عني  الأجور يف  مق�رنة  الدولية حول  العمل  ملنظمة  درا�شة 

ح�لة الأفراد الذين يتلقون تعليمً� ث�نويً� اأو اأقل )ذوي امله�رات املتدنية(،  ف�إن القط�ع الع�م 



830

يدفع يف املتو�شط   اأعلى مم� يدفعه القط�ع اخل��ص،  عالوة على اأن العمل يف القط�ع الع�م يعترب 

ويف  اأق�شر.  عمل  �ش�ع�ت  ويوفر  ال�شحي،   والت�أمني  الوظيفي  الأمن  حيث  من  ج�ذبية  اأكرث 

املق�بل،  ف�إن الأفراد الذي يتلقون تعليمً� ج�معيً� اأو اأكرث،  ف�إن القط�ع اخل��ص يدفع لهم اأعلى 

من املتو�شط   يف القط�ع الع�م،  وخ��شة يف م� يتعلق ب�لذكور.

وب�لت�يل،  ف�إن البيئة احل�لية ل�شوق العمل ت�شكل ح�فزًا �شلبيً� لدى الكثري من العم�ل ذوي 

امله�رات املتدنية يف البحث عن فر�ص العمل يف القط�ع اخل��ص. وعلى ج�نب الت�شغيل يف القط�ع 

الع�م،  ف�إن ا�شتمرار ديوان اخلدمة املدنية بقبول طلب�ت التوظيف،  ملختلف الفئ�ت،  من دون 

انطب�ع م�شلل  ت�شكيل  اإلى  يوؤدي  �شوف  الع�م،   القط�ع  املن��شبة يف  ال�شواغر  م�شبقً�  اأن تتوفر 

ينتهي  الذي  الأمر  الع�م،   القط�ع  يف  وظيفة  على  احل�شول  على  بقدرتهم  الفئة،   هذه  لدى 

هيكل  ف�إن  الطريقة،   وبهذه  الع�م،   القط�ع  وظ�ئف  انتظ�ر  ق�ئمة  اإلى  الفئة  تلك  ب�ن�شم�م 

امل�ش�ركة  معدلت  وانخف��ص  البط�لة  معدلت  ارتف�ع  يف  ت�شهم  الت�شغيل  و�شي��ش�ت  الأجور 

القت�ش�دية. ويف املق�بل،  ف�إن ارتف�ع الأجور املقدمة خلريجي اجل�مع�ت يف القط�ع اخل��ص 

يجعل من ال�شعب على القط�ع الع�م جذب املوظفني ذوي الكف�ءات،  من جهة،  كم� ينتهي الأمر 

ب�لفئة الأقل كف�ءة،  ب�لن�شم�م اإلى قوائم انتظ�ر وظ�ئف القط�ع الع�م.

وميكن القول اإن �شي��شية ت�شحيح ت�شوه�ت الأجور يف �شوق العمل،  تنطوي على خم�طر كبرية،  

اأن التكلفة ال�شي��شية لرت�شيد الأجور يف القط�ع الع�م �شتكون مرتفعة جدًا. ويف هذا  حيث 

اخل��ص،   القط�ع  يف  الأجور  ارتف�ع  ت�شمن  �شي��شة  انته�ج  اإلى  احلكومة  جل�أت  فقد  الإط�ر،  

ن�شبته�  190 دين�رًا،  بزي�دة  اإلى   150 2012،  من  حيث مت رفع احلد الأدنى لالأجور يف ع�م 

26.7%. كم� طراأت زي�دة ث�نية على احلد الأدنى لالأجور يف �شهر اآذار من ع�م 2017 لي�شل 
احلد الأدنى لالأجور اإلى 220 دين�رًا،  ب�رتف�ع ن�شبته 15.8% عن م�شتواه ال�ش�بق. بذلك،  ف�إن 

ن�شبة الرتف�ع يف احلد الأدنى لالأجور م� بني ع�مي 2012 و2015 قد بلغ م� ن�شبته %46.7. 

وميكن  واخل��ص.  الع�م  القط�عني  اأجور  بني  الفجوة  جت�شري  اإلى  الإجراءات  هذه  اأدت  وقد 

القول اإن الإ�شرتاتيجية قد جنحت،  ولو ب�شكل جزئي،  يف ردم فجوة الأجور.

الع�ملة الأيدي  هجرة  • �شي��ش�ت 

حددت وثيقة الإ�شرتاتيجية هدفه� يف �شي��ش�ت الهجرة بخلق بيئة �شوق العمل التي يتك�مل 

على  والعمل  عنه�،   بدياًل  يكون  اأن  من  بدًل  الأردنية  الع�ملة  والقوى  الأج�نب  العم�ل  فيه� 

البدائل  توفر  مراع�ة  مع  تدريجي  ب�شكل  الأج�نب  العم�ل  مك�ن  الأردنيني  العم�ل  اإحالل 

العم�لة املحلية،  وقد حددت الإ�شرتاتيجية جمموعة من الإجراءات لتحقيق  املم�ثلة من 

اإ�ش�فة  �شنويً�،   ر�شوم جتديده�  وزي�دة  الت�ش�ريح،   ر�شوم  اأبرزه�: توحيد  من  الغ�ية،   هذه 

اإلى توفري احلم�ية الجتم�عية للعم�ل الأج�نب مثل الت�أمني ال�شحي وال�شم�ن الجتم�عي. 
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وقد مت تفعيل الإجراءات املتعلقة بزي�دة ر�شوم ت�ش�ريح العمل،  وحتديد الوظ�ئف التي ل 

ي�شمح للعم�لة الأجنبية ب�إ�شغ�له�. ويف املق�بل،  ف�إنه مل يتم تفعيل اأي من التو�شي�ت املتعلقة 

مب�ش�ئل احلم�ية الجتم�عية للعم�ل الأج�نب التي من �ش�أنه� اأن توفر بيئة العمل املالئمة،  

من جهة،  وتعمل على زي�دة تكلفة العم�ل الأج�نب والتي تلعب دورًا ب�رزًا يف جتنب ت�شغيل 

العم�ل الأردنيني،  من جهة اأخرى. 

ويف ال�شي�ق نف�شه،  فقد اقرتحت وثيقة الإ�شرتاتيجية اإعداد نظ�م داخلي لتنظيم العم�لة 

ووفق�  بتطبيقه.  والبدء  عليه  للموافقة  الوزراء  جمل�ص  على  عر�شه  يتم  بحيث  الوافدة،  

للنظ�م الداخلي املقرتح،  ينبغي اأن يت�شمن:

اأ- جمموعة من التعليم�ت اخل��شة بت�شنيف القط�ع�ت القت�ش�دية،  واملهن اأو امله�رات على 

اإلى  للمن�ف�شة لي�ش�ر  للتداول،  وب�لت�يل تعر�شه�  القط�ع�ت  اأ�ش��ص ق�بلية منتج�ت هذه 

الت�أثري  عدم  بهدف  املع�يري،   هذه  بح�شب  الأجنبية  العم�لة  ا�شتخدام  �شي��ش�ت  تطوير 

�شلبيً� على منتج�ت تلك القط�ع�ت يف ح�ل تغيري هيكل العم�لة لديه�. 

اأو  اأو امله�رات التي يتمتع به� العم�ل الأردنيون ح�ليً�  ب- التعليم�ت اخل��شة بت�شنيف املهن 

تلك التي يرغب العم�ل الأردنيون ب�ل�شتحواذ عليه�. 

ت�شمح  اأن  �ش�أنه�  من  لقط�ع�ت ومهن حمددة  امل�شممة خ�شي�شً�  ال�شي��ش�ت  بن�ء م�شفوفة  ت- 

العمل  وظروف  وب�لأجور  حمددة،   اأطر  وفق  الأج�نب  العم�ل  بتوظيف  العمل  لأ�شح�ب 

نف�شه� التي يتمتع به� العم�ل الأردنيون؛ وزي�دة ر�شوم ت�ش�ريح العم�لة الوافدة تدريجيً� 

ر�شوم  بزي�دة  البدء  الإ�شرتاتيجية  وثيقة  اقرتحت  حيث  �شنوات.  ت�شع  مدى  وعلى 

ت�ش�ريح العمل يف القط�ع�ت غري الق�بلة للتداول،  ول تتطلب تدريبً� يذكر،  والتي �شيكون 

والفن�دق،   واملط�عم،   املحروق�ت،   بيع  حمط�ت  مثل  لإ�شغ�له�  ا�شتعداد  على  الأردنيون 

والتج�رة. 

املتو�شط   والطويل،  وذلك  الت�ش�ريح على املديني  اأ�شع�ر  ث- و�شع جدول زمني ملزم لتعديل 

لت�شجيع مزودي خدم�ت التدريب واأرب�ب العمل على ال�شتثم�ر يف تدريب العم�ل الأردنيني 

ليحلوا حمل العم�ل الأج�نب يف خمتلف القط�ع�ت واملهن الواعدة. 

ج- و�شع اإجراءات اإنف�ذ النظ�م وتطبيقه،  مب� يف ذلك ا�شتخدام بط�ق�ت اإلكرتونية للعم�ل 

العقوب�ت  اإنف�ذ  وكذلك  فيه�،   ب�لعمل  لهم  ي�شمح  التي  واملهن  القط�ع�ت  حتدد  الأج�نب 

املفرو�شة على اأرب�ب العمل الذين ي�شتخدمون عم�ًل اأج�نب بطرق غري �شرعية. 

وعلى الرغم من اأن النظ�م املقرتح مل ي�شدر بجميع تف��شيله،  اإل اأن التعليم�ت املتعلقة بزي�دة 

ر�صوم ت�صاريح العمل،  قد اأُقرت ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من منت�صف �صباط 2017،  يف 
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حني اأُدرجت ق�ئمة ب�ملهن املغلقة اأم�م العم�لة الوافدة يف التعليم�ت الن�ظمة للعم�لة الوافدة. 

ويف املق�بل،  مل يتم و�شع جدول زمني لتعديل هذه الر�شوم،  والذي من �ش�أنه اأن يحفز القط�ع 

ويف  املحلية.  العم�لة  واإحالل  لتدريب  التخطيط  على  وي�ش�عدهم  العمل  واأ�شح�ب  اخل��ص 

م� يتعلق ب�إنف�ذ الأنظمة وتطبيقه�،  ف�إن وزارة العمل تقوم منذ ع�م 2012 بحمالت تفتي�ص 

مكثفة ل�شبط العم�لة الوافدة غري املرخ�شة،  وترحيله� ومع�قبة اأ�شح�ب عملهم. ونتيجة 

لذلك،  فقد اأُغلقت العديد من املوؤ�ش�ش�ت املخ�لفة،  كم� اأُدرجت مئ�ت من املوؤ�ش�ش�ت على الق�ئمة 

ال�شوداء التي يحظر عليه� ا�شتخدام العم�لة الأجنبية،  فيم� تلقت اآلف املوؤ�ش�ش�ت اإنذارات 

ب�ش�أن خم�لفته� لأنظمة العم�لة الوافدة. 

3. قط�ع التعليم والتدريب املهني والتقني

واملهني،   التقني  والتدريب  التعليم  لقط�ع  وا�شعة  م�ش�حة  الإ�شرتاتيجية،   وثيقة  اأفردت 

ح�ج�ت  وفق  وتوجيهه�  الع�ملة  القوى  مه�رات  تطوير  يف  ودوره  القط�ع  هذا  لأهمية  نظرًا 

�شوق العمل. وو�شفت الإ�شرتاتيجية هذا القط�ع ب�أنه قط�ع �شعيف وجمزاأ،  ل ي�شتجيب اإلى 

احتي�ج�ت القط�ع اخل��ص. واأو�شت الإ�شرتاتيجية ب�شرورة اإ�شالح هذا القط�ع على امل�شتوى 

املوؤ�ش�شي والفني اأي�شً�. و�شنح�ول ت�ليً� اإلق�ء ال�شوء على دور هذا القط�ع،  وتقييم جتربته 

باالنخراط يف خدمات التوظيف.

فقد اقت�شر دور احلكومة الأردنية يف امل��شي،  من خالل وزارة العمل،  على تنظيم بيئة �شوق 

الع�شر  ال�شنوات  العمل. وخالل  ل�شوق  املختلفة  الن�ظمة لالأطراف  الت�شريع�ت  العمل وو�شع 

ارتف�ع  من  عنه�  نتج  وم�  الأردين  القت�ش�د  له�  تعر�ص  التي  لل�شغوط�ت  ونتيجة  املنق�شية،  

معدلت البط�لة ب�شكل كبري،  وتقلي�ص حجم العم�لة يف القط�ع الع�م،  فقد انتهجت احلكومة 

نهجً� جديدًا يف امل�ش�ركة يف توفري خدم�ت التوظيف لت�شهيل العم�لة يف القط�ع اخل��ص،  وذلك 

من خالل بع�ص املوؤ�ش�ش�ت وخ��شة �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني. 

4. جمل�ص و�شندوق الت�شغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني

ت�أ�ش�ص جمل�ص التعليم والتدريب املهني والتقني،  و�شندوق التعليم والتدريب املهني والتقني 

يف ع�م 2001،  واأعيد لحقً� يف ع�م 2008،  هيكلة ه�تني املوؤ�ش�شتني بهدف دعم اإ�شالح قط�ع 

العم�لة والتعليم والتدريب التقني واملهني. ومبوجب اإع�دة هيكلة املوؤ�ش�شتني،  فقد مت تغيري 

الإط�ر املوؤ�ش�شي لتنح�شر ع�شوية املجل�ص يف وزير واحد،  هو وزير العمل،  الذي تراأ�ص املجل�ص 

برامج  على  ب�لإ�شراف  يقوم  الذي  املجل�ص  مظلة  حتت  ال�شندوق  وان�شوى  احلني.  ذلك  منذ 

واإ�شرتاتيجي�ت وزارة العمل يف جم�ل التدريب. يف حني وا�شل جمل�ص التعليم وجمل�ص التعليم 

الع�يل و�شع اإ�شرتاتيجي�ت التعليم املهني على م�شتوى املدار�ص واملجتمع املحلي مبعزل عن وزارة 
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العمل. وقد �شكل هذا التغيري ع�ئقً� كبريًا يف م� يتعلق بتنفيذ اإ�شرتاتيجي�ت التعليم والتدريب 

التقني واملهني ال�ش�ملة،  وذلك بخالف م� اأو�شت به وثيقة الإ�شرتاتيجية لتعديل مقرتح نظ�م 

املهني  والتدريب  التعليم  اأ�ش�ف ق�نون جمل�ص  الب�شرية. وقد  املوارد  لتنمية  الأعلى  املجل�ص 

والتعليم  الت�شغيل  جمل�ص  املجل�ص،   ا�شم  لي�شبح  »الت�شغيل«  م�شطلح  احلني  ذلك  يف  والتقني 

والتدريب املهني والتقني،  وكذلك ال�شندوق. 

2005 و2016،  م� ين�هز  اأنفق يف الفرتة م� بني ع�مي  ال�شندوق قد  اأن  اإلى  البي�ن�ت  وت�شري 

ح�جز 200 مليون دين�ر كمنح ملقدمي التدريب واأرب�ب العمل لتمويل التدريب،  ودعم جزئي 

لالأجور يف قط�ع�ت القوة الع�ملة املختلفة. وقد ذهبت الغ�لبية العظمى من اأموال �شندوق 

التي  والتدريب  للت�شغيل  الوطنية  ال�شركة  اإلى  والتقني  املهني  والتدريب  والتعليم  الت�شغيل 

تديره� القوات امل�شلحة الأردنية. وخل�ص تقييم اأجراه مكتب العمل الدويل موؤخرًا لربامج 

ال�شركة الوطنية مرتفعة  اأن تكلفة برامج  اإلى  الن�شطة املمولة من ال�شندوق،   العمل  �شوق 

7700 دين�ر. وتعود هذه التكلفة  للغ�ية،  حيث بلغ متو�شط   تكلفة اخلريجني الفنيني نحو 

املرتفعة اإلى ارتف�ع تكلفة احلوافز التي تقدمه� ال�شركة للمتدربني،  والتي تت�شمن الإق�مة 

ملدة �شتة اأ�شهر،  والوجب�ت،  والنقل،  والأجور،  وال�شم�ن الجتم�عي،  والت�أمني ال�شحي خالل 

فرتة الدورة التدريبية. 

وعلى الرغم من ارتف�ع تكلفة التدريب،  اإل اأن الدرا�ش�ت اأ�ش�رت اإلى انخف��ص ر�ش� اأرب�ب العمل 

عن هذا الربن�مج،  حيث يعتقد اأ�شح�ب العمل ب�فتق�ر اخلريجني اإلى اأخالقي�ت العمل،  واأن 

م�ش�ركتهم بتوظيف بع�ص اخلريجني ك�نت فقط للح�شول على ت�ش�ريح عمل للعم�ل الأج�نب. 

ويف ال�شي�ق نف�شه،  ف�إن اإنف�ق ال�شندوق على متويل امل�ش�ريع الأخرى،  مل تكن نت�ئجه� ب�أف�شل 

ح�ًل من نت�ئج برامج ال�شركة الوطنية،  حيث ي�شتقبل ال�شندوق طلب�ت متويل امل�ش�ريع من 

الأفراد واجلمعي�ت وموؤ�ش�ش�ت املجتمع املدين والقط�ع اخل��ص،  ويف بع�ص الأحي�ن املوؤ�ش�ش�ت 

من  الرغم  وعلى  عليه�.  للموافقة  امل�ش�ريع  هذه  درا�شة  التمويل  جلنة  وتتولى  احلكومية،  

اجلهود التي تبذله� جلنة التمويل يف اإقرار امل�ش�ريع الواعدة،  اإل اأن اإقرار العديد من امل�ش�ريع 

قد يخ�صع العتبارات اأخرى متعددة. وي�صرتط ال�صندوق اأن يت�صمن امل�صروع ت�صغيل االأردنيني 

اأو  املمولة،   امل�صاريع  العديد من  اإلى تعرث  ال�صندوق  بيانات  للتمويل. وت�صري  اأ�صا�صي  ك�صرط 

وقف متويلها لعدم حتقيقها ل�صروط التمويل وبخا�صة �صرط الت�صغيل. 

ال�شندوق  يقوم  حيث  جن�حً�،   الأكرث  هي  الإنت�جية،   الفروع  م�ش�ريع  جتربة  تكون  وتك�د 

من خالل هذه املب�درة بدعم الأجور وتوفري اأم�كن للم�ش�نع وبن�ء الهن�جر،  وعلى الرغم من 

النت�ئج املتحققة من خالل هذا املنهج،  اإل اأنه ميكن القول اإن هذا الدعم ال�شخي ينظر اإليه 

كفر�شة لدعم الإنت�ج بدًل من تطوير مه�رات القوى الع�ملة.
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اإن  القول  ميكن  الأجور،   دعم  عملي�ت  تقييم  ب�شرورة  الإ�شرتاتيجية  تو�شي�ت   وبخالف 

اأو يف عدد  اإلى حد كبري يف برامج دعم الأجور،  �شواء يف قيمة الدعم،   ال�شندوق قد ب�لغ 

امل�ش�ريع املمولة بهذا النهج. وقد اأدى ذلك اإلى ت�شويه عملي�ت التدريب واجتذاب ال�شرك�ت 

الأجور  ف�إن دعم  الأحي�ن،   للح�شول على عم�لة مدعومة. ويف كثري من  اأ�ش��شً�  ت�شعى  التي 

امل�شتمر،   ب�لتوظيف  تقوم  التي  ال�شرك�ت  اإلى  يذهب  ك�ن  ال�شندوق  ينتهجه  الذي  ال�شخي 

املوظفني،   بني  املرتفع  الدوران  معدل  ب�شبب  وذلك  لالأجور،   دعم  وجود  عن  النظر  ب�شرف 

اإلى  يوؤدي  الذي  الأمر  الدعم،   من  النوع  مث�ًل على هذا  ال�شريعة  الوجب�ت  �شرك�ت  وتعترب 

انخف��ص الع�ئد على الإنف�ق ب�شكل كبري. وتعود اأ�شب�ب ال�شتهداف اخل�طئ،  �شواء للمتدربني 

اأو ال�شرك�ت،  اإلى افتق�ر الربامج املمولة من ال�شندوق اإلى مع�يري حمددة لكلت� الفئتني،  حيث 

ل تتوفر اإجراءات ا�شتهداف الفقراء اأو اأولئك املعر�شني خلطر الفقر،  مثل امل�شتفيدين من 

املت�شربني من  اأو  العمل،   الع�طلني عن  اأو  الفقر،   اأو �شك�ن جيوب  املعونة الوطنية،   �شندوق 

املدار�ص.

وعلى الرغم من اأن ال�شندوق ميّول مئ�ت امل�ش�ريع،  اإل اأنه يع�ين من عدم وجود نظ�م مت�بعة 

وجدت.  اإن  الأخط�ء  وت�شويب  املمولة،   امل�ش�ريع  يف  العمل  �شري  تقدم  على  للوقوف  وتقييم 

املت�بعة،  و�شعوبة احل�شول  اإلى �شعف عملي�ت  للمت�بعة والتقييم  ويوؤدي عدم وجود نظ�م 

على البي�ن�ت اخل��شة ب�ملتدربني واخلريجني،  و�شعوبة ت�شميم الربامج لغ�ي�ت تقييم الأثر. 

وت�شري الوق�ئع اإلى عدم توفر بي�ن�ت موثقة ل�شتخال�ص ا�شتنت�ج�ت ذات مغزى ب�ش�أن نت�ئج 

من  اأي  يحتفظ  ومل  والتقني.  املهني  والتدريب  والتعليم  الت�شغيل  �شندوق  لربامج  التوظيف 

الربامج ب�شجالت موثقة عم� حدث للمتدربني بعد اإكم�ل الربن�مج. وعالوة على ذلك،  ف�إنه 

ل يتم اإجراء درا�ش�ت التتبع املنهجي لأي من امل�ش�ريع املمولة،  بهدف اإع�دة توجيه وتكييف 

امل�ش�ريع بن�ء على نت�ئج حمددة وموثقة. 

ب. الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية 2025-2016
بهدف تطوير التعليم مبراحله وقط�ع�ته املختلفة وحت�شينه مب� يتوافق مع اأحدث املع�يري 

املوارد  لتنمية  ووا�شحة  �ش�ملة  اإ�شرتاتيجية  لإعداد  وطنية  جلنة  �ُشّكلت  فقد  الدولية،  

الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  وتعد   .2025-2016 للفرتة  الب�شرية 

ترجمة لروؤية ملكية،  لتكون بداية لتنمية �ش�ملة للموارد الب�شرية،  بحيث تعمل على اإعداد 

الأجي�ل الق�دمة يف املراحل التعليمية ك�فة منذ التعليم املبكر،  مرورًا ب�ملدر�شة والث�نوية 

التنمية  للم�ش�همة يف  الع�يل،  وذلك  والتعليم  والتقني،   املهني  والتدريب  والتعليم  الع�مة،  

الإ�شرتاتيجية  ر�شمت  املتع�قبة،  حيث  للحكوم�ت  ث�بتً�  نهجً�  وامل�شتدامة،  وت�شبح  ال�ش�ملة 

مراحله  يف  التعليمي  النظ�م  يف  والت�أهيل  الإ�شالح  لأولوي�ت  املعنيني  اأم�م  طريق  خريطة 
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اإلى  ودعت  وا�شحة،   قي��ص  وموؤ�شرات  للتطبيق،   ق�بلة  وخطط  برامج  وو�شعت  جميعه�،  

تفعيل الدور الت�ش�ركي مع موؤ�ش�ش�ت القط�ع اخل��ص التعليمية وحتديد �شبل التمويل املت�حة،  

وخطوات تطوير اآلي�ت العر�ص والطلب ل�شوق العمل. كم� اأُدرجت الإ�شرتاتيجية ك�أحد اأهم 

م�شرية  على  اإيج�بيً�  لتنعك�ص   2022-2018 لالأعوام  القت�ش�دي  النمو  حتفيز  خطة  حم�ور 

التنمية والتطوير يف اململكة.

ت�شمنت الإ�شرتاتيجية ثالثة قط�ع�ت رئي�شية،  هي: 

وحمور  لالأطف�ل،   املبكر  التعليم  حمور  الت�لية:  املح�ور  وي�شمل  الع�م،   التعليم  قط�ع   .1

الع�مة )التوجيهي(،  وحمور  الث�نوية  �شه�دة  امتح�ن  الدرا�شية،  وحمور  املن�هج  تطوير 

تدريب املعلمني واأ�ش�ليب التدري�ص،  وحمور اإدم�ج التكنولوجي� يف التعليم،  وحمور املت�بعة 

والتقييم مل�ش�ريع تطوير التعليم الع�م. 

اأ�ش�ص  وتعديل  احل�كمية،   اأبرزه�  املح�ور  من  عددًا  ت�شمن  والذي  الع�يل  التعليم  قط�ع   .2

القبول يف اجل�مع�ت الر�شمية،  وتنظيم ا�شتثن�ءات القبول اجل�معي،  والربن�مج املوازي. 

احل�كمية،   حمور  الآتية:  املح�ور  �شمل  والذي  والتقني،   املهني  والتدريب  التعليم  قط�ع   .3

حمور تطوير البنية التحتية،  حمور بن�ء �شراكة موؤ�ش�شية مع القط�ع اخل��ص،  وحمور 

التعليم التقني. كم� ت�شمنت الإ�شرتاتيجية عددًا من املح�ور ذات العالقة،  كمحور العم�لة 

وتنظيم �شوق العمل،  وحمور تعليم الالجئني ال�شوريني،  وحمور تنمية املوارد الب�شرية يف 

القط�ع الع�م،  وحمور رع�ية ال�شب�ب،  واأخريًا حمور مت�بعة تنفيذ الإ�شرتاتيجية.

قط�ع  اإ�شالح  نحو  متقدمة  روؤية  الب�شرية،   املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  متثل 

من  بد  ل  وب�لت�يل  الفعلي.  والواقع  النظرية  اخلطط  بني  الختاللت  ومع�جلة  التعليم،  

املعنية  املدين  املجتمع  موؤ�ش�ش�ت  مع  ب�لتعليم  املعنية  القط�ع�ت  بني  الت�ش�ركية  منهج  تفعيل 

بتطوير قط�ع التعليم،  وذلك لال�شتف�دة من اخلربات والتج�رب ك�فة لالإ�شه�م يف حل م�شكلة 

البط�لة وامل�ش�كل الجتم�عية املرافقة له�. وعلى الرغم من �شمولية حم�ور الإ�شرتاتيجية 

وتو�شي�ته�،  اإل اأن بع�ص هذه التو�شي�ت قد ي�شعب تطبيقه� يف الوقت احل��شر،  وحتت�ج اإلى 

درا�شة عميقة قبل تنفيذه�،  وذلك ملعرفة الأثر املب��شر وغري املب��شر لتلك التو�شي�ت ومدى 

انعك��شه� على واقع منظومة التعليم يف الأردن.

ب�شكل تدريجي،   املوازي  التعليم  برن�مج  ب�إلغ�ء  الإ�شرتاتيجية  اأو�شت  الإط�ر،  فقد  ويف هذا 

للج�مع�ت  اأ�ش��شً�،   امل�شتقر  امل�يل،  غري  املركز  اأن ت�شعف  الإ�شالح�ت  تلك  �ش�أن  من  اأن  حيث 

وب�لت�يل ميكن اأن يكون ملثل هذه الإ�شالح�ت انعك��ش�ت �شلبية على خطط اجل�مع�ت يف �شعيه� 

لل�شروع يف عملية التطوير والتحديث التي تتطلبه� املرحلة،  والتي هي جزء من الإ�شرتاتيجية 
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متويل  م�ش�در  توفري  اإلى  حتت�ج  وم�ش�ريع  برامج  الإ�شرتاتيجية  ت�شمنت  كم�  التنفيذ.  قيد 

ك�فية لإمت�مه�. ويف ظل الظروف امل�لية التي تع�ين منه� املوازنة الع�مة،  وال�شي��ش�ت امل�لية 

اإيج�د م�ش�در متويل بديلة ل�شم�ن تنفيذ تلك امل�ش�ريع والربامج وفق  التق�شفية،  ل بد من 

الإط�ر الزمني املحدد لذلك. 

لتكون متج�ن�شة ومكملة  الإ�شرتاتيجية متت �شي�غته�  الواردة يف  التو�شي�ت  اأن  ب�لرغم من 

لبع�شه� بع�شً�،  اإل اأن التطبيق الفعلي لهذه التو�شي�ت يتم ب�شكل انتق�ئي واجته�دي،  ن�جت عن 

�شعف التن�شيق بني اجله�ت ذات العالقة،  والذي اأدى بدوره اإلى فقد هذه التو�شي�ت القيمة 

احلقيقية التي و�شعت من اأجله�. 

 حُتظى الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية،  مبت�بعة ملكية لالطالع على نت�ئج 

تقدم �شري العمل يف تنفيذ تو�شي�ت الإ�شرتاتيجية منذ اإطالقه� يف اأيلول من ع�م 2016،  وذلك 

التنمية  حتقيق  على  ق�درة  لتكون  الب�شرية  الأردن  ملوارد  للنهو�ص  عليه�  املتفق  الآلية  وفق 

البدء  للبلد. و�شمن هذا الإط�ر،  عملت احلكومة على  النمو القت�ش�دي  امل�شتدامة وحتقق 

والتقني  والفني  واجل�معي  املدر�شي  التعليم  مب�شتوى  للنهو�ص  اله�دفة  التو�شي�ت  بتنفيذ 

واملهني،  وتوظيف �شبل التعليم املبتكرة والتكنولوجية لالرتق�ء مب�شتوى نوعي متقدم للتعليم 

ملع�جلة  خطة  احلكومة  اأعّدت  كم�  الأردن.  ملوارد  وتن�ف�شية  ن�شبية  ميزة  اأهم  يعترب  الذي 

اإ�شراك  خالل  من  والتقني،   املهني  التعليم  بقط�ع  النهو�ص  فر�ص  من  حتد  التي  التحدي�ت 

املن�هج،  كم�  لتطوير  الوطني  املركز  واأُن�شئ  والتنفيذ.  التخطيط  القط�ع اخل��ص يف عملية 

يليق  مب�  الالزمة  الكف�ءات  وتطوير  املعلم  وظيفة  ملهننة  الرامية  اخلطط  تنفيذ  يجري 

مب�شتوى اخلدمة املقدمة للطلبة واأجي�ل امل�شتقبل،  اإ�ش�فة اإلى اإ�شالح�ت وا�شعة يف ت�شريع�ت 

وموؤ�ش�ش�ت التعليم الع�يل واخلدم�ت والربامج التي تقدمه� اجل�مع�ت.

ملع�جلة  خطة  تنفيذ  على  احلكومة  تعمل  والتقني،   املهني  التعليم  مبج�ل  يتعلق  م�  ويف   

املحلية  العمل  �شوق  احتي�ج�ت  مواكبة  ل�شم�ن  وذلك  املج�ل،   هذا  يف  الهيكلية  الختاللت 

واأ�شواق املنطقة،  وتوفري فر�ص العمل الالئق لل�شب�ب. كم� تعمل احلكومة على بلورة خي�رات 

حتى  تنفيذه�  مراحل  وفق  الإ�شرتاتيجية  اأولوي�ت  لتنفيذ  الالزم  التمويل  ل�شم�ن  مبتكرة 

ملكي.  ب�رتي�ح  الأولوي�ت  تلك  تنفيذ  يف  العمل  �شري  تقدم  م�شتوى  قوبل  وقد    ،2025 ع�م 

الع�يل  التعليم  وزارة  م�أ�ش�شت  الع�يل،  فقد  التعليم  الب�شرية يف قط�ع  املوارد  وبهدف تنمية 

عملية تقييم اجل�مع�ت واأداء روؤ�ش�ئه�،  اإ�ش�فة اإلى خطط الوزارة لتفعيل احل�كمية الن�جعة 

الث�نوية وتوجيههم  للج�مع�ت،  والت�شدي بحزم للعنف اجل�معي،  واإر�ش�د خريجي املرحلة 

نحو التخ�ش�ش�ت التي تتوافق مع متطلب�ت �شوق العمل. ويف م� يتعلق بق�نون املجل�ص الأعلى 

اإلى رفع م�شتوى التدريب املهني  2018،  والذي يهدف  للتعليم والتدريب املهني والتقني لع�م 
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وزارة  وحققت  والراأي.  الت�شريع  ديوان  يف  املراجعة  قيد  الق�نون  ف�إن  اململكة،   يف  والتقني 

الرتبية والتعليم اإجن�زًا متقدمً� يف جم�ل ن�شر ال�شتف�دة من تكنولوجي� املعلوم�ت يف قط�ع 

مل� فيه� من فر�ص كبرية لتطوير قدرات الطلبة على الربجمة،  كم� حققت تقدمً�  التعليم،  

ملحوظً� يف م�شروع ربط املدار�ص ب�شبكة الإنرتنت،  ب�لإ�ش�فة اإلى بدء تنفيذ اخلطط والربامج 

لتطوير امتح�ن �شه�دة الدرا�شة الث�نوية الع�مة )التوجيهي(.

1. اأوجه عدم املواءمة يف العمل

النمو  التع�ي�ص م� بني  التي تف�شر ح�لة  تقدم الأدبي�ت القت�ش�دية العديد من الفر�شي�ت 

املرتفع ومعدلت البط�لة املرتفعة،  وكذلك ح�لة �شعف املواءمة م� بني الوظ�ئف امل�شتحدثة 

واملتعطلني الأردنيني. وت�شمل جمموعة املح�ور التي قدمته� الأدبي�ت القت�ش�دية ل�شرح هذه 

الظ�هرة،  حم�ور اجلغرافي�،  وامله�رات غري الك�فية واملالئمة،  و�ش�ع�ت العمل غري املقبولة،  

وانعدام الأمن الوظيفي،  وم�شتوي�ت الأجور ال�ش�ئدة والتي ل توفر امل�شتوى املعي�شي املعقول،  

اإ�ش�فة اإلى ثق�فة العيب ال�ش�ئدة يف املجتمع الأردين. غري اأن اجلدل حول هذه الفر�شي�ت قّل 

م� ي�شتند اإلى اأدلة ث�بتة. ونح�ول يف هذا اجلزء من املراجعة،  ال�شتع�نة ب�لبي�ن�ت املتوفرة 

على امل�شتوى التف�شيلي،  والدرا�ش�ت امليدانية ال�ش�بقة،  لتف�شري مف�رقة �شوق العمل من حيث 

�شعف املواءمة ومعدلت البط�لة املرتفعة،  والتي نوجزه� يف ثالثة حم�ور رئي�شية،  هي: 

اجلغرافي�،  وق�بلية التوظيف،  والتوقع�ت.

2. اجلغرافي�: امل�ش�فة بني الوظ�ئف امل�شتحدثة واملتعطلني عن العمل

اأن غ�لبية الوظ�ئف التي ُت�شتحدث،  تبتعد جغرافيً� عن  اإلى  ت�شري الإح�ش�ءات الر�شمية،  

اأم�كن اإق�مة العديد من املتعطلني. وبتحليل التوزيع الن�شبي لفر�ص العمل امل�شتحدثة بح�شب 

املح�فظ�ت،  جند اأن حم�فظة الع��شمة التي ت�شم م� ن�شبته 38% من املتعطلني الأردنيني،  قد 

ا�شت�أثرت بنحو 55% من اإجم�يل فر�ص العمل امل�شتحدثة بني ع�مي 2015 و2016. ويف الوقت 

الذي تفوق فيه فر�ص العمل امل�شتحدثة يف عّم�ن،  ح�شة الع��شمة من اإجم�يل عدد املتعطلني،  

ف�إنن� جند اأن معظم املح�فظ�ت الأخرى،  ل تتن��شب ح�شته� من اإجم�يل الفر�ص امل�شتحدثة،  

11% فقط من اإجم�يل الوظ�ئف امل�شتحدثة،  ب�لرغم  اإربد بنحو  حيث ا�شت�أثرت حم�فظة 

من اأنه� ت�شم نحو 17% من اإجم�يل املتعطلني كم� هو مبني يف ال�شكل رقم )5(. ونتيجة لعدم 

التط�بق اجلغرايف،  فقد ارتفعت معدلت البط�لة،  ب�شكل ملمو�ص،  يف معظم حم�فظ�ت اململكة 

خالل ع�م 2016.
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ال�شكل رقم )5(: ن�شب البط�لة يف املح�فظ�ت

امل�شدر: الإح�ش�ءات الع�مة،  م�شح العم�لة والبط�لة،  2016. 

ويف حم�ولة لتف�شري هذه الظ�هرة،  فقد اأ�ش�رت بي�ن�ت التعداد الع�م الأخري لل�شك�ن وامل�ش�كن،  

ل�شك�ن  اجلغرايف  التوزيع  ا�شتقر  حيث  املح�فظ�ت،   بني  العم�لة  انتق�ل  حركة  جمود  اإلى 

بني  العمل  �شن  يف  لل�شك�ن  التنقل  حركة  جمود  اإن  القول  وميكن  العمل.  �شن  يف  املح�فظ�ت 

املحافظات،  رمبا يكون نابعًا من املوروث االجتماعي والثقايف االأردين يف ما يتعلق باالرتباط 

بب�قي  مق�رنة  الع��شمة  والإيج�رات يف  املن�زل  اأ�شع�ر  وارتف�ع  واملنزل،   ال�شكن  القوي مبك�ن 

املح�فظ�ت. كم� ل ميكن اإغف�ل دور انعدام و�ش�ئل النقل الفّع�لة والالئقة على جمود حركة 

حركة  انخف��ص  اأن  اإلى  الإ�ش�رة  وجتدر  امل�شتحدثة.  العمل  فر�ص  لأم�كن  العم�ل  انتق�ل 

التنقل عند االإناث تفوق ب�صكل ملحوظ مثيلتها عند الرجال،  حيث خل�صت درا�صة ميدانية 

ملركز الدرا�ش�ت الإ�شرتاتيجية يف ع�م 2006،  بعنوان )درا�شة حول العم�لة يف الأردن( اإلى 

هذه  وتبدو  العمل.  عرو�ص  املتعطالت  الن�ش�ء  لرف�ص  اأهمية  الأكرث  ال�شبب  هي  امل�ش�فة  اأن 

النتيجة مت�شقة مع درا�ش�ت لدول خمتلفة اأ�ش�رت اإلى اأن لدى الن�ش�ء ق�بلية اأقل للتنقل بحثً� 

عن العمل مق�رنة ب�لرج�ل.

تقدمي  �شي��ش�ت  الأردن  نّفذ  فقد  املح�فظ�ت،   يف  الوظ�ئف  ا�شتحداث  فر�ص  تعزيز  وبهدف 

احلوافز ال�شريبية لال�شتثم�رات وال�شرك�ت يف من�طق حمددة،  حيث ُا�شتحدثت فر�ص عمل 

يف بع�ص املن�طق ال�شن�عية يف املح�فظ�ت،  وقد حققت هذه ال�شي��شة جن�حً� جزئيً�،  غري اأنه 

ا�شتحدثت فر�ص العمل اأقل يف مراكز التجمع�ت ال�شك�نية لتلك املح�فظ�ت. وترتكز �شي��ش�ت 

اإ�شرتاتيجية الت�شغيل بدًل من التوظيف،  مع منح  احلد من البط�لة يف الوقت الراهن على 

بع�ص احلوافز النوعية وامل�لية من خالل برامج التدريب والت�أهيل ودعم الأجور. ومع اأهمية 
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هذه الربامج ودوره� يف خلق فر�ص العمل،  ف�إنه ل بديل عن ت�شجيع الع�طلني عن العمل على 

النتق�ل اإلى املن�طق التي يكون فيه� الطلب مرتفعً� على اليد الع�ملة. 

3. ق�بلية العمل: امله�رات الفنية واخلربة ال�ش�بقة،  يف مق�بلة امله�رات ال�شلوكية وال�شخ�شية 

وم�شتوى الإنت�جية

التعليم  من  الكمي  امل�شتوى  حيث  من  الوافدين  العم�ل  على  الأردنيون  املتعطلون  يتفوق 

والتدريب املهني،  كم� اإن غ�لبية املتعطلني الأردنيني يحملون موؤهالت تعليمية تتط�بق ب�شكل 

كبري مع موؤهالت العم�ل الأج�نب. وت�شري الدرا�ش�ت اإلى اأن امل�شتغلني من الأردنيني يتمتعون 

ب�لعم�ل الأج�نب،  حيث يبلغ عدد  �شنوات اخلربة،  مق�رنة  ن�شبية من حيث عدد  ب�أف�شلية 

�شنوات اخلربة احل�لية للعم�ل الأردنيني يف مك�ن العمل نحو 5.1 �شنة،  مق�بل 3.9 �شنة للعم�ل 

الأج�نب. يف حني تبلغ عدد �شنوات اخلربة ال�ش�بقة نحو 4.1 �شنة،  مق�بل 3.8 �شنة للعم�ل 

الأج�نب. وتعترب هذه احلق�ئق غ�ية يف الأهمية،  ب�لنظر اإلى الت�شور الوا�شع النت�ش�ر يف اأن 

الأردنيون على  العم�ل  الأج�نب ح�مل� يح�شل  العم�ل  اأن يحلوا حمل  الأردنيني ميكن  العم�ل 

التدريب املالئم واجليد.

اأرب�ب  ف�إن  الأردنيني،   الأج�نب ل يتمتعون مبيزة تعليمية على  العم�ل  اأن  الرغم من  وعلى 

العمل غ�لبً� م� يف�شلون توظيفهم لأن العم�ل الأج�نب،  بح�شب اأ�شح�ب العمل،  يعتربون اأكرث 

اأكرث م�شوؤولية وموثوقية ومالءمة واهتم�م  العم�ل الأج�نب  اأن  للتوظيف«؛ مبعنى  »ق�بلية 

يف  الإ�شرتاتيجية  الدرا�ش�ت  مركز  اأجراه�  التي  الدرا�شة  وبح�شب  الأردنيني.  نظرائهم  من 

61% من اأ�شح�ب العمل يعتقدون اأن العم�ل الأردنيني اأقل نفعً� من العم�ل  2006،  ف�إن  ع�م 

الأج�نب لأنهم ع�دة م� يكونون اأقل جهدًا وبذًل،  واأقل م�شوؤولية،  واأقل عماًل،  واأكرث غي�بً� 

من العم�ل الأج�نب.

اإنت�جية  اأكرث  اأ�شح�ب العمل يعتقدون ب�أن العم�ل الأج�نب  اأن  اإلى  وت�شري الدرا�شة كذلك،  

من العم�ل الأردنيني. كم� ت�شري البي�ن�ت اإلى اأن العم�ل الأج�نب يتق��شون اأجورًا اأقل مق�رنة 

ب�لعم�ل الأردنيني. وجتدر الإ�ش�رة هن�،  اإلى اأنه لو ك�ن العم�ل الأج�نب يح�شلون على اأجور 

العم�ل الأردنيني،  ف�إنهم م� يزالون اأقل تكلفة ب�لن�شبة لوحدة الإنت�ج،  حيث ي�شري العديد 

اأن العم�ل الأردنيني  اإلى  اأ�شح�ب العمل،  وخ��شة يف قط�ع �شن�عة املالب�ص واملن�شوج�ت  من 

العم�ل  اأن  يعني  هذا  ف�إن  احلقيقة،   بهذه  الت�شليم  مت  م�  واإذا   .%50 بن�شبة  اأقل  ينتجون 

الأج�نب �شيكونون اأقل تكلفة لكل وحدة من الن�جت،  م� مل يح�شلوا على �شعف الأجر املدفوع 

للعم�ل الأردنيني.
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4. التوقع�ت: تف�وؤل م�شلل يف اقت�ش�د متغري

اأولوي�ت الب�حثني عن العمل يف حتديد طبيعة الوظ�ئف الراغبني  على الرغم من اختالف 

ب�إ�شغ�له� وموا�شف�ت وخ�ش�ئ�ص تلك الوظ�ئف،  اإل اأن معظمهم يتفقون على اأن وجود ع�ئد 

م�دي مقبول،  قد يدفعهم للتخلي عن نوعية الوظ�ئف وموا�شف�ته� التي يرغبون ب�إ�شغ�له�،  

ونوعيته�.  املت�حة  فيه�  املرغوب  غري  الوظ�ئف  مبيزات  املرتفع  الأجر  مق�ي�شة  تتم  حيث 

الأردنية يف  الإ�شرتاتيجية يف اجل�معة  الدرا�ش�ت  اأجراه� مركز  التي  الدرا�شة  وقد خل�شت 

مرغوب  غري  وظ�ئف  لقبول  ا�شتعداد  على  �شيكونون  الأردنيني  املتعطلني  اأن  اإلى   2006 ع�م 

اأحوالهم  وي�شهم يف حت�شني  الأ�ش��شية،   ي�شد احتي�ج�تهم  اأجر جمٍز  اإذا ح�شلوا على  فيه�،  

املعي�شية. ون�شتخل�ص من هذه النت�ئج،  ب�أنه ل وجود »لثق�فة العيب« ب�ملعنى املطلق،  نظرًا 

اأجر  على  احل�شول  ح�ل  يف  املرغوبة  غري  ب�لوظ�ئف  القبول  الأردنيني  املتعطلني  ل�شتعداد 

مالئم. وب�لت�يل ف�إن معظم املتعطلني الأردنيني �شيكونون على ا�شتعداد لقبول الوظ�ئف التي 

مت ا�شتحداثه� على مدى ال�شنوات اخلم�ص امل��شية يف قط�ع�ت ال�شن�عة والزراعة والت�شييد. 

املت�حة  الوظ�ئف  لقبول  م�شتعدون  الأردنيون  املتعطلون  هل  املطروح:  ال�شوؤال  يبقى  ولكن 

ب�لأجور ال�ش�ئدة؟ من خالل ا�شتعرا�ص نت�ئج الدرا�شة املبينة يف الفقرة ال�ش�بقة والإح�ش�ءات 

الع�ملة،   القوى  م�شوح�ت  خالل  من  املختلفة  للمهن  ال�ش�ئدة  الأجور  معدلت  عن  املتوفرة 

الوظ�ئف  توفره  الذي  والتعوي�ص  الأردنيني  العم�ل  توقع�ت  بني  الفجوة  تقدير  ميكنن� 

اأنه عندم� �ُشئل العم�ل الأردنيون الع�طلون عن ا�شتعدادهم  اإلى  املت�حة. وتخل�ص الدرا�شة 

46% من امل�شتجيبني  اأ�ش�ر  ال�ش�ئدة،   لقبول الوظ�ئف من ق�ئمة الوظ�ئف املت�حة ب�لأجور 

اإلى ا�شتعدادهم لقبول وظيفة واحدة على الأقل من الوظ�ئف. ويف املق�بل،  اأ�ش�ر م� ن�شبته 

الوظ�ئف  يف  لي�ص  ولكن  العمل،   يريدون  اأنهم  الأردنيني(  )املتعطلني  امل�شتجيبني  من   %54

املت�حة،  م� مل يكن الأجر اأعلى بكثري من الأجور ال�ش�ئدة يف ذلك الوقت،  وتعرف الأدبي�ت 

القت�ش�دية هذه املجموعة على اأنهم »متعطلون اختي�ريً�«. وجتدر الإ�ش�رة اإلى اأن البع�ص من 

املتعطلني اختي�ريً�،  على ا�شتعداد لقبول بع�ص الوظ�ئف الأخرى ب�لأجر ال�ش�ئد )على �شبيل 

املث�ل،  العديد من الع�طلني عن العمل م�شتعدون لقبول وظ�ئف اخلدمة املدنية على مرتب�ت 

اخلدمة املدنية ال�ش�ئدة(،  الأمر الذي يوؤكد مرة اأخرى على نظ�م املق�ي�شة م� بني طبيعة 

الوظ�ئف املرغوبة وم�شتوى الأجور. 

وُيح�شب للدرا�شة املذكورة اإ�شه�مه� يف التمييز بني جمموعتني مهمتني من املتعطلني عن العمل؛ 

»املتعطلون اختي�ريً�« و»املتعطلون اإجب�ريً�«. وتكمن اأهمية التمييز بني ه�تني املجموعتني من 

املتعطلني،  يف اأن ال�شي��ش�ت والإجراءات التي تنتهجه� احلكومة يف ت�شديه� مل�شكلة البط�لة،  

�شتكون اأكرث ف�علية اإذا م� مت التمييز بني التعطل الطوعي،  وغري الطوعي. ف��شتمرار �شي��ش�ت 
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من  الأولى  املجموعة  ت�ش�عد  قد  المتي�زات،   منحهم  مع  املح�فظ�ت  يف  ال�شتثم�ر  ت�شجيع 

املتعطلني،  يف حني ان هذه ال�شي��ش�ت لن جتدي نفعً� مع املجموعة الث�نية )املتعطلون طوعً�(،  

الأمر الذي يتطلب ت�شميم �شي��ش�ت خ��شة لهذه ال�شريحة الوا�شعة من املتعطلني اختي�ريً�. 

مواتية  بيئة  بتهيئة  الأول  يتمثل  ق�شمني؛  اإلى  الإط�ر  هذا  يف  الف�علة  ال�شي��ش�ت  وتنق�شم 

خللق وظ�ئف ذات اجر مرتفع،  فيم� يركز الث�ين على تعزيز احلوافز للعمل.

ويف هذا ال�شي�ق،  يجب الرتكيز على املتعطلني اإجب�ريً�،  حيث جتمع العديد من الربامج التي 

ولكن  الأجور.  دعم  برامج  و/اأو  والتدريب  التوظيف  خدم�ت  بني  م�  الفئة  هذه  ت�شتهدف 

اإلى مزيد  لتحديد الأولوي�ت و�شم�ن ا�شتهداف جيد لهذه الفئ�ت،  يحت�ج �ش�نعو ال�شي��ش�ت 

من املعلوم�ت حول هذه املجموعة لتحديد الأهمية الن�شبية للجغرافي� وامله�رات والتوقع�ت 

يف اتخ�ذ القرارات الوظيفية. وعلى اجل�نب الآخر،  ف�إن تقدمي احللول ملع�جلة الفئة الث�نية 

اإجراءات  يتطلب  اإنه  كم�  ال�شي��شي،   للجدل  اإث�رة  اأكرث  يكون  م�  ع�دة  طوعً�(  )املتعطلون 

حكومية اأكرث ح�ش��شية و�شمولية. حيث يرى بع�ص الن��ص،  اأن احلكومة ل ينبغي له� اأن ت�شّيع 

املوارد املت�حة على اأولئك الذين يرف�شون قبول الوظ�ئف املت�حة،  يف حني يرى اآخرون اأن 

هذه املجموعة ذات اأهمية كبرية،  ل تقل عن البط�لة الإجب�رية،  ومن املمكن اأن تكون له� 

عواقب اجتم�عية و�شي��شية خطرية.

اإن مع�جلة م�شكلة البط�لة الختي�رية،  تتوقف ب�شكل اأ�ش��شي،  على قدرة الأردن على املن�ف�شة 

دوليً� يف املنتج�ت ذات الأجور املرتفعة،  وميكن القول اإن لدى الأردن فر�شة كبرية للمن�ف�شة 

يف اجتذاب ال�شتثم�رات النوعية،  واملولدة لفر�ص العمل ذات الأجر املرتفع،  ي�ش�عد يف ذلك 

وفرة الأيدي الع�ملة امل�هرة،  ف�شاًل عن البيئة ال�شتثم�رية الواعدة. وعلى اجل�نب الآخر،  

فقد حقق الأردن جن�حً� كبريًا يف اجتذاب ال�شن�ع�ت كثيفة العم�لة واملولدة لفر�ص العمل 

يجب  وعلية،   الف�ئقة.  التكنولوجي�  منتج�ت  اأو  ب�خلدم�ت  مق�رنة  املتدنية،   الأجور  ذات 

العمل على حفز امليزة الن�شبية لالأيدي الع�ملة امل�هرة وا�شتدامته�،  وذلك من خالل تنفيذ 

اأ�ش��شي على ال�شتثم�ر يف نوعية القوى الع�ملة،  من خالل  �شي��ش�ت خمتلفة،  ترتكز ب�شكل 

ال�شتثم�ر يف نوعية التعليم وامله�رات املختلفة. 

ويبحث الف�شل الت�يل يف التحدي�ت التي يواجهه� الأردن يف ال�شعي اإلى حتقيق منو يف الوظ�ئف 

ذات الأجر املرتفع.
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ثالثاً: الطلب عىل العاملة وتحفيز منو الوظائف ذات األجر املرتفع

اإن طبيعة وخ�ش�ئ�ص الأيدي الع�ملة الأردنية التي تتمتع مب�شتوى تعليمي مرتفع،  وتوفر 

عليه�  البن�ء  ميكن  التي  الرك�ئز  اأهم  معً�  ي�شكالن  واملالئمة،   الآمنة  ال�شتثم�رية  البيئة 

الفر�شة مواتية  الأجر. وتك�د تكون  »اقت�ش�د معريف« لإنت�ج وظ�ئف مرتفعة  اإلى  للو�شول 

وبخ��شة  ال�شي��ش�ت،   خمتلف  ت�أطري  مت  م�  اإذا  املرتفع،   الأجر  ذات  املنتج�ت  يف  للمن�ف�شة 

حجم  زي�دة  على  فقط  الرتكيز  ف�إن  الإط�ر،   هذا  ويف  الهدف.  هذا  خلدمة  منه�،   الكلية 

اأ�شري  وكم�  البط�لة.  م�شكلة  من  احلد  يف  امل�ش�همة  على  ق�در  غري  يكون  رمب�  ال�شتثم�رات،  

املرتفع،   النمو  حقبة  يف  املب��شر  الأجنبي  ال�شتثم�ر  تدفق�ت  ف�إن  املراجعة،   هذه  يف  �ش�بقً� 

والتي امتدت م� بني الأعوام 2000-2008،  عجزت عن خف�ص معدلت البط�لة،  الأمر الذي 

ي�شتدعي الرتكيز على نوعية هذه ال�شتثم�رات،  وت�شجيع اإن�ش�ء م�ش�ريع جديدة،  وخ��شة يف 

قط�ع الأعم�ل ال�شغرية واملتو�شطة التي تتميز ب�أف�شليته� يف خلق الوظ�ئف. وجتدر الإ�ش�رة 

هن�،  اإلى اأن ال�شي��ش�ت احلكومية التي هدفت اإلى توجيه اأ�شح�ب ال�شتثم�رات اإلى قط�ع�ت 

حمددة،  اعتربت يف ذلك احلني على اأنه� اأولوية وذات اأهمية خ��شة،  قد �ش�همت اإلى حد م� 

العمل  الق�درة على خلق فر�ص  يف انخف��ص حجم ال�شتثم�رات املوجهة للقط�ع�ت الأخرى 

مرتفعة الأجر. 

اأ- ال�شتثم�رات والأعم�ل اجلديدة ك�أداة ل�شتحداث فر�ص العمل
القت�ش�دية  التنمية  لتحقيق  الأ�ش��شية  الرك�ئز  اإحدى  الأجنبية  ال�شتثم�رات  ُتعّد 

الن�مية،  وذلك من خالل قدرته� على خلق فر�ص  الدول  املتوازنة خ��شة يف  والجتم�عية 

املحلية  املنتج�ت  تطوير  على  قدرته�  اإلى  اإ�ش�فة  الأجنبية،   الحتي�ط�ت  وزي�دة  العمل،  

وزي�دة قدرته� التن�ف�شية والت�شديرية. وعلى الرغم من اأهمية تدفق ال�شتثم�ر الأجنبي،  

اإل اأن احل�جة ب�تت ملّحة جلذب ال�شتثم�رات النوعية املولدة لفر�ص العمل،  والتي م� زالت 

املتدفقة ل  ال�شتثم�رات  من  ن�شبة كبرية  اأن  اإلى  البي�ن�ت  ت�شري  متوا�شعة،  حيث  يف حدود 

توؤدي اإلى خلق فر�ص عمل مب��شرة؛ وعلى �شبيل املث�ل،  ف�إن م�شرتي�ت اأ�شول ال�شرك�ت الق�ئمة 

ا�شتحوذت على م� ن�شبته 35% من اإجم�يل التدفق�ت ال�شتثم�رية يف ع�م 2005،  مب� يف ذلك 

اأن�شطة برن�مج اخل�شخ�شة،  يف حني ا�شتحوذت م�شرتي�ت الأرا�شي والعق�رات على م� ن�شبته 

15% من التدفق�ت ال�شتثم�رية. 

اأمرًا ح��شمً� يف  اإن�ش�ء الأعم�ل وامل�ش�ريع اجلديدة،  �شيكون  وعليه،  ف�إن العمل على ت�شجيع 

خلق فر�ص العمل وزي�دة القدرة التن�ف�شية،  حيث ينبغي اأن تلقى اهتم�مً� متزايدًا يف جم�ل 

ال�شي��ش�ت الكلية،  ف�ل�شرك�ت والأعم�ل وامل�ش�ريع اجلديدة اأمر جوهري واأ�ش��شي لتوليد فر�ص 
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العمل،  وت�شري الدرا�ش�ت اإلى اأن م�ش�همة الأعم�ل اجلديدة يف خلق فر�ص العمل،  يتج�وز ن�شبيً� 

معدل بق�ء تلك ال�شرك�ت يف ال�شوق. حيث تعمل هذه ال�شرك�ت على رفد املوظفني ب�خلربة 

وامله�رات الفنية وال�شلوكية اأثن�ء عمله�،  وب�لت�يل تتيح للموظفني �شهولة النتق�ل اإلى اأعم�ل 

اأخرى نتيجة لكت�ش�ب اخلربات. وت�شري الدرا�ش�ت اإلى اأن 10% من الأعم�ل التج�رية التي 

اأُن�شئت اأو اأُقفلت يف اأي �شنة يف بلدان منظمة التع�ون القت�ش�دي والتنمية )OECD(،  قد 

�ش�همت يف ا�شتحداث م� يزيد على 30% من جميع الوظ�ئف اجلديدة.

ال�شرك�ت  بني  متكررة  ب�شورة  يحدث  واإقف�له�  اجلديدة  التج�رية  الأعم�ل  ا�شتحداث  ولأن 

ال�شغرية مق�رنة ب�ل�شرك�ت الكبرية،  ولأن الأعم�ل التج�رية ال�شغرية م�شوؤولة ب�شكل كبري 

عن خلق الوظ�ئف اجلديدة،  ف�إن العقب�ت التي تواجهه� الأعم�ل التج�رية ال�شغرية يجب 

ال�ش�در  الأعم�ل  مم�ر�شة  تقرير  وبح�شب  ومع�جلته�.  لتذليله�  الهتم�م  من  مزيدًا  تلقى  اأن 

 189 اأ�شل  من  الع�م  املوؤ�شر  على   113 املرتبة  الأردن  اأحرز    ،2016 ع�م  الدويل  البنك  عن 

دولة،  مرتاجعً� بذلك بنحو 6 درج�ت عن الع�م ال�ش�بق. وجتلت اأهم العقب�ت يف موؤ�شر البدء 

ب�مل�شروع،  وعدم ال�شتقرار ال�شي��شي والكلي،  ومعدلت ال�شرائب،  وموؤ�شر حم�ية امل�شتثمر. 

كما اإن متطلبات تراخي�ض االأعمال والت�صاريح املرهقة جتعل من ال�صعب البدء يف الن�صاط 

ف�إن  البريوقراطية،   العقب�ت  من  للحد  املبذولة  الكبرية  اجلهود  من  الرغم  وعلى  التج�ري. 

االأردن ي�صنف يف الربع ال�صفلي يف موؤ�صر �صهولة بدء الن�صاط التجاري.

ب-تنويع ال�ش�درات لتوليد وظ�ئف مرتفعة الأجور
الوظ�ئف. وقد منت  العمل ومنو  لتوليد فر�ص  القط�ع�ت احليوية  التج�رة من  يعترب قط�ع 

العم�لة يف الأردن يف قط�ع التج�رة بوترية اأ�شرع،  مق�رنة ب�لقط�ع�ت القت�ش�دية الأخرى. 

وقد �شهدت قط�ع�ت ال�شن�ع�ت التحويلية التي ارتفع ن�ش�طه� يف الأ�شواق الدولية منوًا يف 

امل�شتحدثة،   الوظ�ئف  يف  منوًا  املن�شوج�ت،   قط�ع  �شهد  حيث  املتو�شط،   من  اأعلى  التوظيف 

عندم� اأ�شبح اأكرث توجهً� نحو الت�شدير،  واإن ك�ن ميزان الوظ�ئف يف هذا القط�ع م� زال مييل 

ل�ش�لح العم�لة الوافدة،  وخ��شة الآ�شيوية منه�. وعلى الرغم من الأداء اجليد لقط�ع التج�رة،  

ف�إن ق�عدة �شلة ال�ش�درات الأردنية م� زالت �شيقة للغ�ية،  حيث ترتكز ال�ش�درات الأردنية 

ال�شيدلنية(  وامل�شتح�شرات  )الأ�شمدة  الكيم�وية  املواد  هي:  رئي�شية،   قط�ع�ت  ثالثة  يف 

اإجم�يل  ن�شف  على  يزيد  م�  على  جمتمعة  ا�شتحوذت  والتي  الغذائية  واملنتج�ت  واملالب�ص 

ال�ش�درات الوطنية. وتدعو نت�ئج الرتكز ال�شلعي لل�ش�درات الوطنية اإلى القلق،  ل �شيم� يف م� 

يتعلق ب�إيج�د فر�ص العمل،  وذلك لأ�شب�ب عدة؛ فمن ن�حية،  تعترب فر�ص العمل امل�شتحدثة 

الأ�شواق  يف  كبرية  من�ف�شة  مو�شع  وكالهم�  حمدودة،   الغذائية  واملواد  املالب�ص  قط�عي  يف 

الألب�شة  �شن�عة  يف  ال�شلعي  الرتكز  اأدى  حيث  للمنتجني،   �شعيفة  اأرب�حً�  ويولدان  الع�ملية 
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وت�شديره� اإلى زي�دة حمدودة يف ت�شغيل العم�لة الأردنية. ومن ن�حية اأخرى،  ف�إن �شن�عة 

الأغذية يف الأردن تعتمد ب�شكل كبري على الإنت�ج الزراعي. ومب� اأن الأردن من بني اأفقر دول 

الع�مل يف املوارد امل�ئية،  ف�إنه ل ميكن اعتب�ر الزراعة كق�عدة ت�شديرية م�شتدامة. وعالوة 

على ذلك،  يهيمن العم�ل الأج�نب بقوة على قط�ع الزراعة،  ول ميكن اأن يكون لهذا القط�ع 

اأهمية اإ�شرتاتيجية كم�شدر للوظ�ئف امل�شتقرة.

اإن جن�ح التج�رة الأردنية موؤخرًا عرب املن�طق ال�شن�عية املوؤهلة قد يكون م�شتدامً�،  وميكن 

تنويع  خالل  من  املن�طق  هذه  يف  الأردنية  العم�لة  حجم  زي�دة  يف  الفر�شة  هذه  ا�شتغالل 

ق�عدة املنتج�ت التي حتت�شنه�،  حيث ك�نت املن�طق ال�شن�عية املوؤهلة م�شوؤولة ب�شكل مب��شر 

عن ح�شة كبرية من منو ال�ش�درات والوظ�ئف يف الأردن منذ ع�م 2000. فقد ارتفعت ح�شة 

اإلى نحو   1999 0.2% يف ع�م  ال�ش�درات من  اإجم�يل  املوؤهلة من  ال�شن�عية  املن�طق  �ش�درات 

25% يف الوقت احل�يل. وخالل هذه الفرتة،  وّلدت املن�طق ال�شن�عية املوؤهلة م� يزيد على 

العم�ل  بني  ومن  فقط.  ثلثه�  حوايل  الأردنيون  العم�ل  �شغل  جديدة،   عمل  فر�شة  األف   70

الأردنيني الذين ي�شغلون وظ�ئف يف املن�طق ال�شن�عية املوؤهلة،  ف�إّن ثلثيهم تقريبً� من الإن�ث. 

ك�ن  البط�لة  على  الت�أثري  ف�إن  العم�ل،   لأ�شر  كبرية  من�فع  الوظ�ئف  هذه  وّفرت  حني  ويف 

حمدودًا للغ�ية،  حيث اأن معظم عم�ل املن�طق ال�شن�عية املوؤهلة هم من الأج�نب الذين مت 

التع�قد معهم مبوجب عقود عمل موؤقتة. وقد ت�شخم عددهم بعد ع�م 2004 عندم� خّف�شت 

احلكومة ر�شوم ت�ش�ريح العمل للعم�ل الأج�نب الع�ملني يف املن�طق ال�شن�عية املوؤهلة من 300 

خمتلف  مع  �شعيفة  روابط  املوؤهلة  ال�شن�عية  املن�طق  وتوفر  دين�رًا.   150 اإلى  �شنويً�  دين�ر 

القط�ع�ت القت�ش�دية الأخرى،  الأمر الذي نتج عنه �شعف خلق فر�ص عمل غري مب��شرة.

الأجور  ذات  املوؤهلة  ال�شن�عية  ب�ملن�طق  املت�شلة  والوظ�ئف  ال�ش�درات  منو  من  النقي�ص  وعلى 

منتج�ت  ذلك  يف  مب�  املرتفعة،   الأجور  ذات  واخلدم�ت  ال�شلع  من  ال�ش�درات  ك�نت  املنخف�شة،  

وخدم�ت التكنولوجي� املتطورة تنمو ببطء ملمو�ص. وقد ك�ن اأداء الأردن يف منتج�ت التكنولوجي� 

املتو�شطة والع�لية خمتلطً�. فب�لإ�ش�فة اإلى توليد وظ�ئف ذات مه�رات ع�لية،  ف�إن املنتج�ت التي 

حتتوي على درجة متو�شطة اإلى ف�ئقة من التكنولوجي� هي خي�رات جيدة لت�شجيع ال�ش�درات،  

حيث تعترب هذه املنتج�ت من بني اأكرث املنتج�ت دين�ميكية يف التج�رة الع�ملية. وعلى الرغم من 

اأن منتج�ت التكنولوجي� الف�ئقة �شّكلت،  ن�شبيً�،  ح�شة مرتفعة من ال�ش�درات الأردنية لنحو 25 

�شنة،  مل تكن اململكة ق�درة على زي�دة تلك احل�شة،  حيث ك�ن التحول الرئي�شي على مدى العقد 

امل��شي نحو املنتج�ت الكثيفة ال�شتخدام للعم�لة والتكنولوجي� املنخف�شة. وعلى النقي�ص من 

املتو�شطة والف�ئقة  التكنولوجي�  التو�شع يف �ش�درات  اأخرى كثرية يف  بلدان  ذلك،  فقد جنحت 

خالل الفرتة نف�شه�. ومع اأن التحول من املنتج�ت الق�ئمة على املوارد ك�ن تطورًا اإيج�بيً�،  اإل 
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اأن واقع العم�لة املحلية والأجور يف الأردن قد تكون واعدة ب�شكل اأكرب،  اإذا انتقلت ال�شرك�ت 

الأردنية اإلى منتج�ت التكنولوجي� املتو�شطة والف�ئقة.

يركز  الذي  املعريف  القت�ش�د  نحو  التحول  اإلى  املتع�قبة  احلكوم�ت  توجه  من  الرغم  وعلى 

ا�شتيع�ب  ت�شتطيع  التي  والف�ئقة  املتو�شطة  التكنولوجي�  ومنتج�ت  اخلدم�ت  �ش�درات  على 

مت  قد  القليل  اأن  اإل  اختي�ريً�،   املتعطلني  فئة  من  كبرية  ن�شبة  ت�شكل  التي  امل�هرة  العم�لة 

خدميً�،   اقت�ش�دًا  يعترب  الأردين  القت�ش�د  اأن  ومع  املن�شود.  الهدف  حتقيق  ب�جت�ه  تنفيذه 

حيث ت�شتحوذ قط�ع�ت اخلدم�ت على نحو 70% من الن�جت املحلي الإجم�يل واأكرث من %75 

من فر�ص العمل،  اإل اأن �ش�درات اخلدم�ت ل متثل �شوى 20% من اإجم�يل ال�ش�درات. وميكن 

اإن قط�ع�ت الت�ش�لت وتكنولوجي� املعلوم�ت،  واخلدم�ت الطبية،  وال�شي�حة متثل  القول 

اأهم القط�ع�ت التي من املمكن اأن ت�شكل رافعة ل�ش�درات الأردن من اخلدم�ت. ووفقً� للم�شح 

الذي اأجراه البنك الدويل يف ع�م 2008 ب�ش�أن املن�خ ال�شتثم�ري للموؤ�ش�ش�ت،  ف�إن نحو %44 

من موؤ�ش�ش�ت اخلدم�ت تعتقد اأن عدم كف�ية املعرو�ص من املوظفني املن��شبني ي�شكل ع�ئقً� اأم�م 

منوه�،  يف حني اأعرب نحو 23% فقط،  من موؤ�ش�ش�ت امل�ش�ريع ال�شن�عية عن العتق�د نف�شه.

ت-اإزالة الت�شوه�ت لتحفيز خلق فر�ص العمل
مل تكن الوظ�ئف التي ا�شتحدثت يف القت�ش�د الأردين خالل ال�شنوات امل��شية جذابة جلزء 

كبري من القوى الع�ملة الأردنية،  فهل ميكن لالقت�ش�د الأردين اأن يتن�ف�ص دوليً� يف ال�ش�درات 

من املنتج�ت التي تخلق ذلك النوع من الوظ�ئف التي يطمح اإليه� الأردنيون؟ اإن دعم القط�ع 

ب�لعوائد  مق�رنة  مكلفً�  يكون  م�  ع�دة  ال�شن�ع�ت  لبع�ص  التمويل،   توفر  ب�فرتا�ص  الع�م،  

املتحققة التي ع�دة م� تكون متوا�شعة،  وب�لت�يل ف�إن التدخل الأمثل الذي من املمكن اأن يلعبه 

القط�ع الع�م يف هذا ال�شدد،  يكمن يف اإزالة الت�شوه�ت يف جم�ل ال�شي��ش�ت التي حتد من قدرة 

القت�ش�د اأو تعرقله� على خلق وظ�ئف مرغوبة للعم�لة الأردنية.

هناك  تزال  ما  فاإنه  ملحوظ،   ب�صكل  حت�صنت  قد  االأردن  يف  ال�صيا�صات  بيئة  اأن  حني  ويف 

قط�ع�ت  وتعد  الأجر.  مرتفعة  عمل  فر�ص  خلق  تعطل  اأن  فيه�  للت�شوه�ت  ميكن  جم�لت 

اأبرز الأمثلة على مثل هذه الت�شوه�ت،  حيث ت�شجع احلوافز املت�حة  الزراعة واملالب�ص من 

لهذه القط�ع�ت الرتكيز على الأرب�ح الق�شرية الأجل،  وال�شم�ح ب�لو�شول اإلى اإمدادات كبرية 

الوافدة،   العم�لة  من  تكون  م�  ع�دة  والتي  املنخف�شة  وامله�رات  الأجور  املتدنية  العم�لة  من 

ويعترب النظ�م ال�شريبي،  ولوائح العمل،  و�شي��شة الهجرة من اأهم جم�لت الت�شوه�ت يف هذا 

الأجر،   املنخف�ص  العمل  ت�شوه�ت غري مق�شودة حتفز على  ال�شي��ش�ت  الإط�ر. وتخلق بع�ص 

حيث توؤدي �شي��ش�ت الهجرة اإلى حتفيز القت�ش�د ليكون اأكرث مالءمة لالأجور املتدنية مق�رنة 

ب�لقت�ش�د الق�ئم على املعرفة. 
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رابعاً: العرض من العاملة؛ االستثامر يف قابلية التوظيف وإعادة 

توجيه التوقعات

ننتقل يف هذا الف�شل اإلى الق�ش�ي� املتعلقة ب�لعر�ص من العم�لة،  الذي يعترب املورد الب�شري 

ومن�خ  ال�شتثم�رية،   ب�لبيئة  املتعلقة  اجلوانب  تعزيز  اإلى  فب�لإ�ش�فة  الأردن،   يف  الوفري 

ال�شتثم�ر،  ف�نه ميكن للحكومة،  يف �شعيه� للحد من البط�لة،  اتخ�ذ العديد من الإجراءات 

يف ج�نب العر�ص من العم�ل. وت�شمل هذه الإجراءات ال�شتثم�ر يف رفع ق�بلية ال�شتخدام 

واإع�دة تنظيم وتوجيه توقع�ت القوى الع�ملة. وتتلخ�ص اأهم حم�ور هذا الف�شل مب� يلي: 

النوعي  التميز  يتطلب  الأجر  مرتفع  املعريف  القت�ش�د  اإلى  التحول  يف  الأردن  جن�ح  اإن   -

والكمي يف العملية التعليمية مب�شتوي�ته� ك�فة. 

املهني  والتدريب  التعليم  جعل  اإلى  التوظيف،   ب�جت�ه  الروابط  حت�شني  يوؤدي  اأن  ميكن   -

والتقني اأداة فع�لة للحد من البط�لة وخ��شة بني �شفوف املتعطلني اإجب�ريً�. 

ميكن لالأردن اأن ي�شتفيد ب�شكل اأف�شل من ال�شتثم�رات ال�ش�بقة يف التعليم من خالل زي�دة   -

مركزي  نظ�م  يوؤدي  اأن  ميكن  كم�  والعمل.  الأ�شرة  بني  التوازن  حتقيق  على  املراأة  قدرة 

للقوى  التعليمي  امل�شتوى  وزي�دة  الن�ش�ء  بني  العمل  فر�ص  زي�دة  اإلى  الأمومة  لإج�زة 

الع�ملة.

كبرية  اأهمية  اإيالء  دون  من  واملتو�شط    الق�شري  املديني  على  البط�لة  تخفي�ص  ميكن  ل    -

عن  الب�حثني  توقع�ت  وتوؤدي  وتوجيهه�.  العمل  عن  الب�حثني  توقع�ت  ترتيب  لإع�دة 

العمل حول توفر الوظ�ئف يف القط�ع الع�م،  وكذلك فر�ص الهجرة اإلى منع الع�طلني عن 

العمل من قبول الوظ�ئف املت�حة.

ميكن ل�شريحة كبرية من املتعطلني عن العمل القبول ببق�ئهم يف خ�نة املتعطلني،  معتمدين   -

على الدعم املقدم من اأ�شرهم،  حيث تلعب التحويالت من اأحد اأفراد الأ�شرة،  على الأقل،  

دورًا حموريً� يف �شيوع هذا التوجه. فعلى الرغم من الآث�ر الإيج�بية لهذه التحويالت،  اإل 

اأنه� تلعب دورًا ل ي�شته�ن به يف ارتف�ع معدلت البط�لة. 

ت�شتمل على حوافز مغرية  الق�ئمة ل  برامج احلم�ية الجتم�عية  اأن  من  الرغم  وعلى   -

للبق�ء يف �شريحة املتعطلني،  اإل اأنه ل بد من احلر�ص على �شم�ن األ توؤدي اأي اإ�شالح�ت 

اإلى اإدخ�ل حمفزات كهذه.
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اأ-ال�شتثم�ر يف ق�بلية التوظيف
نوعية  عن  احلديث  اإلى  ننتقل  البط�لة،   على  وحجمه  ال�شتثم�ر  نوعية  اأثر  من�ق�شة  بعد 

وجودة ال�شتثم�ر يف عن�شر راأ�ص امل�ل الب�شري. وميكن القول اإنه على املدى الطويل،  �شيتحدد 

تكوين الوظ�ئف يف الأردن مب�شتوى التعليم الذي تتلق�ه القوى الع�ملة ونوعيته،  ف�شاًل عن 

وجود اأو عدم وجود ت�شوه�ت يف بيئة الأعم�ل. وميكن للنظ�م التعليمي اأن يقلل من البط�لة 

بني املتعطلني عن العمل طوعً�،  اإذا م� رفدهم ب�مله�رات،  الفنية والوظيفية،  التي تتن��شب مع 

اأن يوؤخذ  اإليه� هذه ال�شريحة من املتعطلني. وعلى املدى الق�شري،  يجب  الأجور التي تتطلع 

الأجل،   الق�شري  الفني،   للتدريب  ميكن  حيث  للوظ�ئف،   احل�يل  التكوين  العتب�ر  عني  يف 

ت�شتجيب  التدريبية  الربامج  ك�نت  م�  اإذا  اختي�ريً�،   املتعطلني  بني  البط�لة  من  يخف�ص  اأن 

لحتي�ج�ت ال�شرك�ت،  مب� يف ذلك امله�رات الوظيفية واحلي�تية.

يتطلب  الأجر،   مرتفعة  عمل  فر�ص  يولد  معريف  اقت�ش�د  نحو  التحول  يف  الأردن  جن�ح  اإن 

مدى  على  ه�ئاًل  تقدمً�  الأردن  اأحرز  وقد  وكميته.  التعليم  جودة  يف  للتميز  كبريًا  جهدًا 

الأجي�ل امل��شية يف تو�شيع معدلت اللتح�ق ب�ملدار�ص والتدابري الأخرى املتعلقة ب�مل�شتوى 

الكمي للتعليم،  اإل اأن جودة التعليم م� زالت ت�شكل حتديً� م�ثاًل وخ��شة يف الآونة الأخرية. 

اأن طلبة  التعليم الأردين،   الب�شرية يف الأردن،  يف تقييمه لنظ�م  التنمية  اأكد تقرير  وقد 

املدار�ص البتدائية ك�نوا يف و�شع جيد ب�ملق�رنة مع نظرائهم الدوليني يف حم�ور التح�شيل 

امل�ش�كل  وحل  والتحليل  البحث  كمه�رات  الأخرى  امله�رات  يف  لي�ص  ولكن  واملعرفة،   العلمي 

الثانوي  امل�صتوى  طلبة  اختبارات  يف  وا�صحة  نف�صها  ال�صعف  نقاط  كانت  كما  الفريق.  وروح 

التي �شملت اأ�شئلة حتليلية. وحدد التقرير اأي�شً� النق�ص يف خدم�ت الإر�ش�د وامل�شورة املهنية،  

اإ�ش�فة اإلى �شعف الرتابط وال�شالت مع �شوق العمل،  ب�عتب�ره� اأوجه ق�شور خطرية. و�شدد 

وعلى  والتقنية-املهنية،   الأك�دميية  املوا�شيع  بني  من��شب  توازن  اإلى  احل�جة  على  التقرير 

من  ال�شل�ص  النتق�ل  يتيح  م�  العمل،   ب�شوق  الطلبة  بربط  الكفيلة  الآلي�ت  �شعف  مع�جلة 

واملعريف،   الع�ملي  القت�ش�د  يف  املت�ش�رعة  التغريات  اإلى  وب�لنظر  العمل.  �شوق  اإلى  املدر�شة 

ف�إن جودة التعليم �شتكون اأكرث اأهمية يومً� بعد يوم،  الأمر الذي يحتم �شرورة العمل على 

اأن العم�ل  اإلى  امله�رات. وت�شري الأدبي�ت  م�أ�ش�شة عملي�ت التدريب وا�شتدامته� ورفع م�شتوى 

الذين يتمتعون بنوعية جيدة من التعليم،  هم اأكرث قدرة على تعلم مه�رات جديدة وتكييف 

التكنولوجي� اجلديدة. وعلى الرغم من اأن الأفراد الأكرث تعليمً� يتق��شون اأجورًا اأعلى من 

نظرائهم الأقل تعليمً�،  م� يوفر ح�فزًا لال�شتثم�ر يف التعليم،  ف�إن معدلت البط�لة املرتفعة 

وتوفر  التعليم.  يف  وحوافزه  ال�شتثم�ر  فوائد  من  تقلل  ع�ليً�  تعليمً�  املتعلمني  الأفراد  بني 

التح�شيل  جمرد  من  بدًل  لل�شك�ن،   املعرفية  امله�رات  اأن  على  قويً�  دلياًل  احلديثة  الأبح�ث 
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الدرا�شي،  ترتبط بقوة مب�شتوى الأرب�ح الفردية واآث�ره� الإيج�بية على النمو القت�ش�دي. 

عالوة على ذلك،  توؤكد تلك الأبح�ث على اأن جودة املعلم ونوعيته،  تعترب اأكرث اأهمية من 

حجم ال�شف اأو الإنف�ق على املدار�ص،  واأن م�شتوى هذه اجلودة ذات اأهمية كبرية يف م�شتوي�ت 

امله�رة املنخف�شة،  كم� هي احل�ل يف م�شتوي�ت امله�رة الع�لية.

و�شوف يكون من ال�شروري موا�شلة اجلهود التي بداأت ب�لفعل،  مع الرتكيز بوجه خ��ص على 

تقدمي خدم�ت الإر�ش�د وامل�شورة املهنية والروابط مع �شوق العمل. وقد �شممت الإ�شالح�ت 

الرتبوية يف اأوائل القرن احل�دي والع�شرين ملع�جلة بع�ص اأوجه الق�شور يف النظ�م التعليمي يف 

الأردن. فعلى �شبيل املث�ل،  �شّدد برن�مج التعليم من اأجل اقت�ش�د املعرفة على اإمك�نية الو�شول 

منهج  و�شع  يف   2003 ع�م  منذ  تقدم  اأُحرز  وقد  التحليلية.  امله�رات  وتطوير  احلوا�شيب  اإلى 

درا�شي جديد،  مع الرتكيز على مه�رات حل امل�شكالت والعمل اجلم�عي،  بدًل من العتم�د على 

اأ�ش�ليب التلقني ال�ش�ئدة. كم� مت تدريب عدد كبري من املعلمني على ا�شتخدام املنهج اجلديد،  

وتوفري خمتربات ح��شوبية يف العديد من املدار�ص،  وزي�دة ن�شب اللتح�ق يف ري��ص الأطف�ل.

ومتثل خدم�ت الإر�ش�د الوظيفي واملهني الق�ئمة على معلوم�ت دقيقة،  وبرامج تقدم خربات 

عملية مبكرة من خالل التدريب داخل العمل،  اإ�ش�ف�ت مفيدة ب�شكل خ��ص للجهود امل�شتمرة 

التي تبذله� وزارة العمل ووزارة الرتبية والتعليم. وتبني التج�رب الدولية اأن برامج النتق�ل 

املدر�شة والعمل من خالل توفري  اأكرب بني  التي تنطوي على تك�مل  العمل،   اإلى  املدر�شة  من 

فر�ص التدريب داخل العمل،  وفر�ص العمل اجلزئي،  وتعزيز روح املب�درة لدى ال�شب�ب بني 

اخلريجني،  ميكن اأن تكون ن�جحة يف احلد من بط�لة ال�شب�ب. غري اأنه يجب احلر�ص على األ 

ينح�شر التدريب الق�ئم على مك�ن العمل يف برامج حمدودة للدعم والإع�ن�ت،  حيث خل�شت 

نت�ئج  اإلى حتقيق  التدريب  اآث�ر موؤقتة على البط�لة،  فيم� مييل  اإلى  نت�ئج برامج الإع�ن�ت 

اأف�شل.

الن�ش�ء،  ويرفع من  العمل بني  اأن يعزز فر�ص  املمول مركزيً�  الأمومة  اإج�زة  �ش�أن نظ�م  ومن 

اأمومة  ا�شتحق�ق�ت  الأردن  يف  العمل  ق�نون  ويكفل  الع�ملة.  للقوى  الع�م  التعليمي  امل�شتوى 

�شخية،  وقبل ان تدخل تعديالت ق�نون ال�شم�ن الجتم�عي حيز التنفيذ يف �شهر اأيلول من 

ع�م 2011،  ك�ن اأرب�ب العمل يف القط�ع اخل��ص،  يقومون بدفع ا�شتحق�ق�ت اإج�زة الأمومة 

مب��شرة اإلى الأمه�ت من املوظف�ت،  الأمر الذي ك�ن يجعل الن�ش�ء اأكرث تكلفة يف التوظيف،  م� 

ك�ن يوؤدي اإلى جتنب توظيفهن،  اأو تخفي�ص اأجورهن يف م�شعى ل�شرتداد تكلفة ا�شتحق�ق�ت 

الأمومة،  حيث توؤدي هذه الإ�شك�لية اإلى حلقة مفرغة يف�شل فيه� اأرب�ب العمل عدم توظيف 

الن�صاء،  يف حني اأن الن�صاء ي�صعرن بعدم التقدير وبالتايل االإحجام عن االنخراط يف القوى 

القط�ع  يف  الع�مالت  الن�ش�ء  الجتم�عي،   ال�شم�ن  ق�نون  تعديالت  ا�شتثنت  وقد  الع�ملة. 
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احلكومي. وبح�شب النظ�م املركزي لتمويل ا�شتحق�ق�ت اإج�زة الأمومة،  ف�إن هيئة مركزية 

)غ�لبً� م� تكون موؤ�ش�شة ال�شم�ن الجتم�عي( تقوم بجمع املدفوع�ت من املوؤ�ش�ش�ت على اأ�ش��ص 

عدد املوظفني ثم تدفع اأجوره� اأثن�ء اإج�زة الأمومة اإم� مب��شرة اإلى املراأة،  اأو ب�شورة غري 

مب��شرة من خالل �ش�حب العمل. 

وعلى الرغم من اأن التكلفة التي يتحمله� اأرب�ب العمل م� زالت كم� هي يف النظم غري املركزية،  

ف�إن التمويل املركزي يلغي ال�شلة املب��شرة بني املنفعة املتحققة واملوظف الواحد. وب�لإ�ش�فة 

التي  العملية  واخلربة  التعليم  من  ال�شتف�دة  زي�دة  خالل  من  املراأة،   اإنت�جية  زي�دة  اإلى 

تكت�شبه� قبل اإجن�ب الأطف�ل،  ميكن للتمويل املركزي لإج�زة الأمومة اأن يزيد من اإنت�جية 

القوة الع�ملة ككل عن طريق احلد من اأوجه الق�شور التي ي�شببه� هذا التمييز. وميكن لهذه 

الأنظمة اأن ت�ش�هم يف زي�دة فر�ص العمل بني الن�ش�ء،  وزي�دة امل�شتوى التعليمي الع�م للقوى 

الع�ملة ب�شكل ع�م.

ب-اإع�دة توجيه التوقع�ت
اإن اإع�دة توجيه توقع�ت الب�حثني عن العمل وترتيبه�،  يعترب اأمرًا حموريً� لتخفي�ص البط�لة 

على املديني الق�شري واملتو�شط،  يف حني ت�شتغرق ال�شتثم�رات يف رفع اإنت�جية القوى الع�ملة 

وقتً� لكي ت�شبح فع�لة،  كم� اإن النت�ئج يف هذه ال�شتثم�رات قد تكون غري موؤكدة. وب�شرف 

النظر عن م�شتقبل القت�ش�د الأردين على املدى الطويل،  ف�إن احلد من البط�لة على املديني 

الق�شري واملتو�شط،  يتطلب اإع�دة توجيه توقع�ت القوى الع�ملة. وي�شطلع النظ�م التعليمي 

و�شي��ش�ت  املدنية،   اخلدمة  ديوان  ف�إن  كذلك  العملية،   هذه  يف  مهم  بدور  ك�فة  مب�شتوي�ته 

الهجرة،  وبرامج احلم�ية الجتم�عية،  والو�شول اإلى معلوم�ت �شوق العمل تلعب دورًا مهمً� 

يف اإع�دة توجيه التوقع�ت. 

خريجي  من  املرتفعة  امله�رات  ذوي  وخ��شة  العمل،   عن  الب�حثني  غ�لبية  اإن  القول  ميكن 

عن  وحتديدًا  العمل  �شوق  واقع  عن  مرتفعة  توقع�ت  لديهم  التقنية،   واملع�هد  اجل�مع�ت 

م�شتوي�ت الأجور وبيئة العمل،  ويرجع ذلك جزئيً� اإلى نق�ص املعلوم�ت الر�شمية عن الأجور 

ال�ش�ئدة وظروف العمل. وتعترب جت�رب الأ�شدق�ء والأق�رب من اأكرث م�ش�در املعلوم�ت و�شوحً� 

لدى العديد من الأردنيني حول �شوق العمل. ويركز الكثري من الب�حثني عن العمل،  على فر�ص 

الوظ�ئف  اأو على  املدنية،   الوظ�ئف من خالل ديوان اخلدمة  اأو على  الأردن،   العمل خ�رج 

احلكومية الأخرى والتي غ�لبً� م� يتم احل�شول عليه� عن طريق العالق�ت ال�شخ�شية،  بدًل من 

املوؤهالت. ومن �ش�أن اجلهود التي بذلت موؤخرًا للق�ش�ء على الوا�شطة وحت�شني توفر املعلوم�ت 

عن �شوق العمل،  اأن حت�شن احلوافز واأن جتعل التوقع�ت اأكرث واقعية.
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عن  الع�طلني  منع  اإلى  املت�حة،   الهجرة  وفر�ص  املدنية،   اخلدمة  وظ�ئف  توقع�ت  وتوؤدي 

العمل من قبول الوظ�ئف املت�حة يف �شوق العمل. حيث يعتقد العديد من الع�طلني عن العمل 

من  وب�لرغم  الع�م.  القط�ع  يف  اأو  اخل�رج  يف  واآمنة  مريحة  وظ�ئف  على  احل�شول  ب�إمك�نية 

عن  الب�حثني  من  كبرية  اأعدادًا  اأن  اإل  الع�م،   القط�ع  موؤ�ش�ش�ت  يف  التوظيف  وترية  تراجع 

اأن الأمل،  اإن مل يكن  العمل،  قدمت طلب�ت للتوظيف لدى ديوان اخلدمة املدنية،  م� يعني 

التوقع،  يف احل�شول على وظيفة يف القط�ع الع�م م� يزال مرتفعً� جدًا.

اإ�ش�فة اإلى ذلك،  فقد اأ�ش�رت مق�بالت املتقدمني للوظ�ئف احلكومية،  اإلى انعدام التط�بق بني 

اإلى عدم وجود توقع�ت  موؤهالت املتقدمني وفر�ص العمل املت�حة يف القط�ع الع�م،  م� ي�شري 

واقعية من ج�نب املتقدمني. وتربز احل�جة هن� اإلى دور احلكومة يف اإع�دة توجيه التوقع�ت،  

قبول  يف  ال�شتمرار  خالل  من  واقعية،   غري  توقع�ت  خلق  جتنب  احلكومة  على  يجب  حيث 

الطلب�ت التي ل ترتبط ب�شواغر وظيفية حمددة،  حيث ي�ش�هم ديوان اخلدمة املدنية،  من 

دون ق�شد،  ب��شتدامة التوقع�ت غري الواقعية للمتقدمني. وهن�ك ح�جة اإلى بذل املزيد من 

اجلهود لل�شيطرة على الت�شخم يف الوظ�ئف الع�مة،  وكذلك ب�لقدر نف�شه من الأهمية،  من 

اأجل تبديد الأوه�م ب�أن وظ�ئف اخلدمة املدنية �شتكون مت�حة لأي مر�شحني ب�شرف النظر 

عن موؤهالتهم. وخالفً� للعديد من الدول،  ف�إن �شي��ش�ت احلم�ية الجتم�عية يف الأردن،  ل 

ت�شكل ح�فزًا للبق�ء من دون عمل،  يف حني اأن ال�شبب الرئي�شي لبق�ء عدد كبري من الب�حثني 

من دون عمل،  وانتظ�ر احل�شول على فر�ص يف القط�ع الع�م،  يكمن يف الدعم الذي تتلق�ه هذه 

الفئ�ت من دخل التحويالت لأحد اأفراد الع�ئلة.

وتبني الدرا�ش�ت يف الأردن،  اأن التحويالت توثر �شلبيً� على حجم العر�ص من القوى الع�ملة،  

كم� اإن من املرجح اأن يكون له� اآث�ر �شئيلة على الفقر. ف�لدخل من التحويالت،  كم� هي احل�ل 

مع اأي دخل غري مكت�شب،  من املتوقع اأن يقلل من جهود العمل والبحث عن العمل التي يقوم به� 

املتلقون. وتوؤكد بع�ص الدرا�ش�ت التي بحثت يف حمددات امل�ش�ركة يف القوى الع�ملة والبط�لة،  

اأن الدخل من التحويلت يقلل ب�صكل كبري من م�صاركة القوة العاملة،  ويزيد ب�صكل ملحوظ 

ي�شت�أثرون  والعلي�،   الو�شطى  الطبقة  من  الأ�شر  اأن  اإلى  الإ�ش�رة  وجتدر  البط�لة.  معدلت 

املتعلمني  من  هم  املغرتبني  الأردنيني  جل  اأن  حيث  التحويالت،   هذه  من  الأكرب  ب�لن�شيب 

على  التحويالت  لهذه  املتوا�شعة  الآث�ر  على  يوؤكد  الذي  الأمر  ن�شبيً�،   املزدهرة  الأ�شر  ومن 

الهجرة  املرتتبة على  الآث�ر  لدرا�شة  امللحة  ال�شرورة  النت�ئج على  الفقر. وتوؤكد هذه  ن�شب 

والتحويالت امل�لية،  ب�لنظر اإلى ن�شبة هذه التحويالت من الن�جت املحلي الإجم�يل.

الع�ملة،   القوى  توقع�ت  توجيه  اإع�دة  اإلى  اله�دفة  احلكومية  الإجراءات  اإلى  وب�لإ�ش�فة 

اأن تلعب احلكومة  العمل،  حيث من املمكن  اأداء �شوق  ف�إنه من ال�شروري العمل على حت�شني 
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دورًا مهمً� من خالل دمج خدم�ت التوظيف وامل�ش�عدة يف البحث عن العمل مع برامج احلم�ية 

الجتم�عية،  مثل �شندوق املعونة الوطنية والت�أمني �شد البط�لة،  وكذلك من خالل برامج 

الع�مة  اخلدم�ت  توفري  حت�شني  وبهدف  التعليم.  ونظ�م  والتقني،   املهني  والتدريب  التعليم 

اأن  املهني،  ميكن للحكومة  العمل،  وخدم�ت الإر�ش�د والتوجيه  للعم�لة كمه�رات البحث عن 

تدمج مقدمي اخلدم�ت من القط�ع اخل��ص يف الربامج الع�مة للت�شغيل والتدريب. وعالوة على 

ذلك،  ف�إن احلكومة،  ت�شتطيع تخفي�ص ت�أثري العالق�ت ال�شخ�شية للح�شول على الوظ�ئف 

املدنية  التوظيف يف اخلدمة  التوظيف،  عن طريق زي�دة �شف�فية  الع�مة،  وحت�شني كف�ءة 

بدور  وال�شطالع  مو�شوعية(،   مع�يري  اأ�ش��ص  على  والتعيين�ت  الع�مة  الوظ�ئف  )اإعالن�ت 

حموري يف جمع املعلوم�ت املتعلقة ب�شوق العمل وحتديثه� وحتليله� ون�شره�. وت�ليً� عدد من 

املج�لت التي تتطلب اهتم�مً� خ��شً�:

عن  واملتعطلني  الطوعي،   غري  العمل  عن  املتعطلني  بني  للتمييز  وحتليله�  البي�ن�ت  جمع   -

العمل طوعً� بغر�ص تركيز املوارد الع�مة،  ور�شم ال�شي��ش�ت واخلطط ملع�جلة القيود التي 

تواجهه� كل جمموعة. 

الت�شورات  ال�شليمة،  وو�شع  املهنية  القرارات  اتخ�ذ  الطلبة على  مل�ش�عدة  املعلوم�ت  ن�شر   -

الواقعية ل�شوق العمل. 

حت�شني التوا�شل بني اإدارة الإح�ش�ءات ووا�شعي ال�شي��ش�ت عن طريق تطوير القدرات يف   -

الوزارات التنفيذية )مثل وزارة العمل( ل�شتخدام البي�ن�ت وحتليله� يف تطوير �شي��ش�ت 

العمل. 

بهدف  العمل،   وحدة  وتكلفة  الإنت�جية  عن  واملوثوقة  الدقيقة  الإح�ش�ءات  تطوير   -

م�ش�عدة �ش�نعي ال�شي��ش�ت ومتخذي القرارات لتتبع التطورات يف هذه املوؤ�شرات.

نوق�ص يف هذا الق�شم العديد من الإجراءات املتعلقة بج�نب العر�ص من العم�لة التي ميكن 

للحكومة اتخ�ذه� للحد من معدلت البط�لة املرتفعة،  وميكن القول اإنه على املدى الطويل،  

اإذا ك�نت جودة النظ�م التعليمي،  ميكن اأن تتط�بق مع جن�حه من حيث الكمية،  ف�إن الأردن 

�شيكون ق�درًا على تطوير ميزة ن�شبية ك�قت�ش�د معريف ذي اأجور مرتفعة. ويف الأجلني الق�شري 

واملتو�شط،  ميكن لزي�دة الرتكيز على الروابط املتعلقة ب�لتوظيف يف نظ�م التدريب املهني اأن 

يزيد من فر�ض العمل للمتعطلني عن العمل. كما �صتوؤدي زيادة انخراط املراأة يف �صوق العمل 

من خالل �شي��ش�ت مالئمة لإج�زة الأمومة اإلى ال�شتف�دة الك�ملة من ال�شتثم�رات ال�ش�بقة 

يف التعليم والتدريب. ومن جهة اأخرى،  ف�إن تخفي�ص معدلت البط�لة يف فئة املتعطلني طوعً�،  

على املديني الق�شري واملتو�شط،  يجب اأن يبداأ ب�إع�دة توجيه التوقع�ت لت�شبح اأكرث واقعية،  
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من دون اغف�ل دور �شي��ش�ت اخلدمة املدنية،  والهجرة،  واحلم�ية الجتم�عية،  والو�شول 

اإلى املعلوم�ت املتعلقة ب�شوق العمل.

االستنتاجات،  خيارات السياسة،  والتوصيات

الوظ�ئف  من  كبري  عدد  وا�شتحداث  اإنت�ج  على  ق�درًا  الأردن  ك�ن  الأخرية،   ال�شنوات  يف 

اجلديدة،  لكن الكثري من هذه الوظ�ئف مل يتم اإ�شغ�له من قبل الأردنيني،  بل من قبل العم�لة 

الوافدة،  يف حني م� يزال العديد من املتعطلني الأردنيني من دون عمل. ويوجد ح�ليً� عدد 

اإلى  كبري من العم�ل الأج�نب يف الأردن،  يفوق عدد الأردنيني املتعطلني،  الأمر الذي ي�شري 

عدم التط�بق واملواءمة يف �شوق العمل.

وقد تن�ولت هذه املراجعة ثالث ح�لت رئي�شية من اأوجه عدم التط�بق يف �شوق العمل،  وذلك 

على النحو الت�يل:

التوقع�ت: على الرغم من اأن »ثق�فة العيب« متنع،  يف بع�ص الأحي�ن،  الأردنيني من قبول   -

بع�ص اأنواع الوظ�ئف،  فقد خل�شن� يف هذه املراجعة،  اإلى اأنه اإذا ك�نت الأجور مرتفعة مب� 

فيه الكف�ية،  ف�إن املتعطلني الأردنيني م�شتعدون لقبول اأنواع الوظ�ئف املت�حة ح�ليً� يف 

�شوق العمل. ول�شوء احلظ،  ف�إن الأجور التي يقبل به� معظم املتعطلني الأردنيني،  م� زالت 

اأعلى من الأجور ال�ش�ئدة لهذه الوظ�ئف. وعليه،  ميكن اعتب�ر غ�لبية املتعطلني عن العمل 

هم من املتعطلني طوعً� بح�شب هذا التعريف. 

امله�رات: هن�ك اأي�شً� عدم تط�بق يف �شوق العمل يف م� يتعلق ب�مله�رات. وجتدر الإ�ش�رة اإلى   -

اأن هن�لك �شوء فهم بخ�شو�ص انعدام التط�بق على اأ�ش��ص امله�رات،  حيث ُيعَتقد على نط�ق 

وا�شع اأن العم�ل الأردنيني �شوف ي�شغلون العديد من الوظ�ئف التي ي�شغله� ح�ليً� العم�ل 

الأج�نب،  مبجرد ح�شولهم على التدريب املن��شب. غري اأن الأدلة ونت�ئج الدرا�ش�ت،  ت�شري 

تعليم  م�شتوى  عن  يقل  ل  بتعليم  يتمتعون  العمل  عن  املتعطلني  الأردنيني  معظم  اأن  اإلى 

من  بنظرائهم  مق�رنة  العمل  اأثن�ء  واخلربة  املهني  التدريب  عن  ف�شاًل  الأج�نب،   العم�ل 

معظم العم�ل الأج�نب،  يف حني يتعلق عدم التط�بق يف حمور امله�رات،  ب�مله�رات احلي�تية،  

ك�لإح�ش��ص ب�مل�شوؤولية واجلهد املبذول ومه�رات التوا�شل،  واجلوانب الأخرى للتوظيف.

الوظ�ئف  من  متن��شبة  غري  ح�شة  ا�شتحداث  اإلى  اجلغرافي�  جم�ل  يف  البي�ن�ت  اأ�ش�رت   -

اجلديدة يف الع��شمة عّم�ن،  يف حني مل ينتقل اأ�شح�ب العمل اإلى حيث يعي�ص املتعطلون 

الوظ�ئف  فيه�  ُت�شتحدث  التي  املن�طق  اإلى  العمل  عن  املتعطلون  ينتقل  ومل  العمل،   عن 
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بني  يربط  لئقة  موا�شالت  نظ�م  �ش�أن  من  ولعل  الع�ملة.  اليد  على  الطلب  فيه�  ويرتفع 

حم�فظ�ت اململكة الت�أثري اإيج�بيً� على معدل امل�ش�ركة ون�شب البط�لة اأي�شً�.

- التوقع�ت
ميكن القول اإن معدلت البط�لة �شتظل مرتفعة يف الأجلني الق�شري واملتو�شط،  وخ�شو�شً� بني 

املتعطلني عن العمل طوعً�،  حتى يقوم هوؤلء املتعطلون ب�إع�دة �شبط توقع�تهم غري الواقعية 

ميكن  اأوًل،   الإجراءات؛  من  فئ�ت  ب�أربع  املراجعة  اأو�شت  وقد  املت�حة.  العمل  فر�ص  حول 

للحكومة اأن تعمل على التعديل الالزم ب�إ�شالح �شي��شة ديوان اخلدمة املدنية ل�شبط الت�شخم 

بوظ�ئف  ترتبط  ل  التي  الطلب�ت  قبول  مم�ر�شة  واإيق�ف  احلكومي،   اجله�ز  يف  وتخفي�شه 

اأن �شي��ش�ت احلم�ية الجتم�عية  حمددة،  وموؤهالت حمددة كذلك. ث�نيً�،  على الرغم من 

الق�ئمة ل يبدو اأنه� ت�شكل مثبط�ت للعمل،  فيجب توخي احلذر عند اإ�شالح هذه ال�شي��ش�ت 

لتجنب اإدخ�ل مثل هذه املثبط�ت. ث�لثً�،  ميكن للت�شويق الجتم�عي،  كم� ا�شُتخدم بنج�ح يف 

العمل حمرتمة.  اأنواع  اأن جميع  لتعزيز فكرة  ُي�شتخدم  اأن  ال�شحية،   الق�ش�ي�  ب�ش�أن  الأردن 

واأخريًا،  ميكن للحكومة اأن تلعب دورًا مهمً� يف توفري معطي�ت دقيقة عن �شوق العمل،  تت�شمن 

معلوم�ت حول اجت�ه�ت الأجور ونط�ق�ت املهن،  الأمر الذي ي�ش�عد الب�حثني عن العمل يف 

و�شع توقع�ت اأكرث واقعية واإ�شرتاتيجي�ت اأف�شل للبحث عن عمل.

- التدريب وحده ل ميثل العالج الأمثل مل�شكلة البط�لة 
يف الأجلني الق�شري واملتو�شط،  ميكن للربامج التي توفر التعليم والتدريب يف املج�لني التقني 

اإن  القول  وميكن  التوظيف.  فر�ص  فيه  تزيد  الذي  احلد  اإلى  البط�لة  من  تقلل  اأن  واملهني 

الإ�شالح اجل�ري يف قط�ع التعليم والتدريب املهني والتقني هو فر�شة من��شبة لإع�دة تن�شيق 

اأهداف هذا النظ�م. ومع ذلك،  ف�إنه ل ينبغي اعتب�ر التعليم والتدريب املهني والتقني حاًل 

بنظرائهم  الأج�نب  العم�ل  ا�شتبدال  اإلى  �شتوؤدي  �شحرية  كع�ش�  اأو  للبط�لة  بذاته  ق�ئمً� 

الأردنيني،  لأن التدريب اجليد،  لي�ص هو فقط،  م� يعطي العم�ل الأج�نب ميزتهم على العم�ل 

الأردنيني كم� هو مبني �ش�بقً� يف هذه املراجعة.

- التوازن يف ال�شي��ش�ت التي ت�شجع على الهجرة وخلق الوظ�ئف منخف�شة الأجر 
لقد اأثبت القت�ش�د الأردين وبيئة الأعم�ل قدرتهم� الف�ئقة يف خلق الوظ�ئف ذات الأجور 

التي مت تبنيه� من نظ�م �شريبي و�شي��ش�ت عمل قدمت  ال�شي��ش�ت  املنخف�شة،  وذلك بف�شل 
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اإلى  اإ�ش�فة  ال�شن�عية،   املن�طق  داخل  التحويلية  وال�شن�ع�ت  الزراعي  للقط�ع  احلوافز 

�شي��ش�ت الهجرة التي اأبقت القوى الع�ملة يف الأردن يف م�شتوى تعليمي دون متو�شط امل�شتوى 

التعليمي للمواطنني،  حيث غ�در الأردن،  الكثري من الأردنيني الأف�شل تعليمً�،  يف حني دخل 

ال�شي��ش�ت  اإلى الأردن الكثري من العم�ل الأج�نب الأقل تعليمً�. و�شيوؤدي ا�شتمرار مثل هذه 

اإلى  امل�لية  التحويالت  ب�إر�ش�ل  والذين يقومون  تعليمً�،   الأكرث  الأردنيني  العم�ل  اإلى هجرة 

الوظ�ئف  لقبول  �شلبية  كحوافز  مب��شر  غري  ب�شكل  تعمل  التي  التحويالت  هذه  ع�ئالتهم،  

ذات  الوظ�ئف  على  الأج�نب  العم�ل  مع  تعليمً�  الأقل  الأردنيون  يتن�ف�ص  حني  يف  املت�حة،  

الأجور املنخف�شة.

- التحرك نحو اقت�ش�د معريف ذي اأجور مرتفعة
اأجور مرتفعة،   املعرفة وذي  البديل،  يف التحرك نحو اقت�ش�د ق�ئم على  ال�شين�ريو  يتطلب 

يف  التن�ف�شية  الأردن  قدرة  تنمية  و�شتتطلب  الأعم�ل.  بيئة  يف  وجوهرية  كبرية  تغيريات 

خلق  على  ت�شجع  �شي��ش�ت  الف�ئقة،   التكنولوجي�  ومنتج�ت  املرتفعة  الأجور  ذات  اخلدم�ت 

الأعم�ل وتزيل الت�شوه�ت التي ت�شّتت انتب�ه اأ�شح�ب امل�ش�ريع والري�ديني ح�ليً� عن الرتكيز 

املدى  وعلى  تعليمً�.  الأف�شل  الب�شري  ب�لعن�شر  تتمثل  والتي  لالأردن،   الن�شبية  امليزة  على 

اأن يعزز قدرته التن�ف�شية ك�قت�ش�د معريف مرتفع الأجر،  من خالل  الطويل،  ميكن لالأردن 

الت�شديد على جودة خمرج�ت التعليم،  مب� يف ذلك مه�رات التحليل،  والنقد البن�ء،  وحل 

امل�ش�كل،  والعمل اجلم�عي،  وروح الفريق،  اإ�ش�فة اإلى اإدراج الروابط ل�شوق العمل يف املن�هج 

الدرا�شية،  مب� يف ذلك معلوم�ت دقيقة عن اخلي�رات الوظيفية ومه�رات التوظيف،  ومه�رات 

البحث عن العمل،  ب�لإ�ش�فة اإلى اتخ�ذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه طلبة اجل�مع�ت لالبتع�د 

عن التخ�ش�ش�ت الراكدة.

- مفهوم الهجرة
ال�شتهالكي،   املحلي  الطلب  حفز  اأهمه�  عدة،   فوائد  لالأردن  وا�شح  ب�شكل  الهجرة  وّفرت 

وال�شتثم�ري بدرجة اأقل،  وتوفري م�شدر ث�بت وم�شتدام من العمالت الأجنبية. وميكن القول 

البحوث  بداأت  وقد  املنهجية،   الهجرة  تك�ليف  جوانب  تغطي  ل  املتوفرة،   الإح�ش�ءات  اإن 

احلديثة يف ا�شتك�ش�ف تلك التك�ليف،  التي ت�شمل خف�ص القدرة التن�ف�شية،  والآث�ر ال�شلبية 

للتحويالت امل�لية التي تقلل من قبول الوظ�ئف املت�حة بني املتعطلني وب�لت�يل امل�ش�ركة يف 

املهمة،   امل�ش�ألة  هذه  ب�ش�أن  واملن�ق�شة  الدرا�شة  من  مزيد  اإلى  احل�جة  وتربز  الع�ملة.  القوى 

حيث يجب تطوير اإح�ش�ءات الهجرة،  وجمع البي�ن�ت الدقيقة ذات ال�شلة،  حتى نتمكن من 
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تعميق وتطوير مفهومن� للهجرة واأبع�ده�،  اإ�ش�فة اإلى تفعيل الإجراءات العملية يف احلد من 

العم�لة الأجنبية غري املرخ�شة وتكثيف حمالت التفتي�ص من قبل وزارة العمل.

- تعزيز م�ش�ركة املراأة يف القوى الع�ملة
ميكن لالأردن زي�دة امل�شتوى التعليمي لقوة العمل،  وال�شتف�دة من ال�شتثم�رات ال�ش�بقة يف 

ولعل  فيه�.  والبق�ء  الع�ملة  القوى  اإلى  الن�شم�م  على  املراأة  ت�شجيع  خالل  من  املراأة  تعليم 

اأحد �شبل القي�م بذلك هو �شم�ن ا�شتحق�ق�ت ت�شمح للمراأة ب�جلمع بني العمل والأ�شرة )مثل 

اإج�زة الأمومة( دون اأن تكون هن�لك اأي حوافز �شلبية متنع املوؤ�ش�ش�ت من توظيف الن�ش�ء،  

وميكن اأن ت�ش�عد اإج�زة الأمومة املمولة مركزيً� يف حتقيق هذا الهدف.

- اإع�دة ت�أهيل مديري�ت العمل الت�بعة لوزارة العمل
ميكن للوزارة تطوير وم�أ�ش�شة خدم�ت التوظيف التي ب�تت جزءًا من م�شوؤوليته�،  وذلك ب�إع�دة 

ت�أهيل مديري�ت العمل املنت�شرة يف املح�فظ�ت وتطويره�،  رفع كف�ءة الع�ملني فيه� وخ��شة 

يف خدم�ت الت�شبيك الوظيفي،  اإ�ش�فة اإلى تفعيل املن�شة الإلكرتونية للتوظيف وا�شتخدامه� 

يف عملي�ت املت�بعة والتقييم ملخرج�ت واإجن�زات املديري�ت،  حيث ُوّقعت يف اأواخر ع�م 2017 

مذكرة تف�هم بني �شندوق امللك عبداهلل الث�ين للتنمية ووزارة العمل،  مل�أ�ش�شة التك�ملية يف 

م� بني برن�مج فر�ص وبرن�مج الت�شغيل الوطني الإلكرتوين. 
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ُيعّد اجلهاز احلكومي يف الأردن جهازًا �ضخم احلجم مقارنة بالدول الأخرى، حيث يبلغ معدل 

عدد الوزارات نحو 30 وزارة، مقارنة مع 18 وزارة هو متو�ضط عدد الوزارات يف الدول الأخرى 

زيادة  يف  التو�ضع  على  اجلهاز  هذا  �ضخامة  انعك�ضت  وقد  الدرا�ضات.  بع�ض  بح�ضب  املتقدمة 

اأعداد العاملني يف القطاع احلكومي، اإذ بلغ عددهم نحو 218 األف موظف وموظفة من خمتلف 

الفئات الوظيفية. و�ضاحب هذا التو�ضع، ارتفاع يف عدد املوؤ�ض�ضات العامة والهيئات، ما زاد يف 

اأن هذا اجلهاز  اأدائه. ومبا  التحديات وال�ضعوبات التي تواجه تطوير هذا القطاع وحت�ضني 

ُيقّدم العديد من اخلدمات للمواطنني، لذا تنعك�ض التحديات التي يواجهها على ر�ضا املواطن 

من اخلدمات املقدمة. 

كتب  واأكدت  ودوره،  اجلهاز  هذا  اأو�ضاع  حول  اخلطر  ناقو�ض  الأردنية  القيادة  قرعت  لقد 

التكليف امللكية املوجهة اإلى احلكومات املتعاقبة �ضرورة العمل على حتقيق الإ�ضالح الإداري 

التي  اجلارية  واخلارجية  الداخلية  وامل�ضتجدات  املتغريات  ليواكب  العام،  القطاع  وتطوير 

احلكومات  تلك  وتعهدت  امل�ضتدامة.  ال�ضاملة  التنمية  ولتحقيق  الأردن،  على  اأثرها  تركت 

يف رّدها على كتب التكليف، ويف بياناتها املقدمة اإلى جمل�ض النواب لنيل الثقة، بالعمل على 

اإ�ضالح القطاع العام وتطويره. فطرحت العديد من املبادرات اخلا�ضة بذلك.

تقدمي
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أوالً: مبادرات إصالح القطاع العام وتطويره 

بطرح  العام،  القطاع  لإ�ضالح  عديدة  حماولت  اليوم،  وحتى   1999 عام  منذ  الفرتة  �ضهدت 

العديد من املبادرات الإ�ضالحية، على النحو التايل:

يف عام 1999، �ُضّكلت جلنة اإ�ضالح القطاع العام )املرحلة الأولى(.  .1

يف عام 2002، اأُطلق برنامج حتديث القطاع العام وتطويره )املرحلة الأولى(.  .2

يف عام 2004، اأُطلق برنامج تطوير القطاع العام للفرتة 2009-2004.  .3

اأُن�ضئت وزارة تطوير القطاع العام التي تعاقب عليها وعلى وزارة التنمية   ،2006 يف عام   .4

الإدارية21 وزيرًا، منهم وزيرا دولة لتطوير القطاع العام، وما زالت هذه الوزارة قائمة 

حتى اليوم.

احلكومات  اأداء  قيا�ض  اأ�ضا�ض  على  تقوم  عمل  بخطة  احلكومة  تقدمت   ،2009 عام  يف   .5

 Monitoring and( والتقييم  الر�ضد  نظم  وفق  عمومًا،  التنفيذية  وال�ضلطات 

برئي�ض الوزراء. املرتبطة  احلكومي  الأداء  متابعة  وحدة  خالل  من   ،)Evaluation

يف عام 2011، اأُطلقت �ضيا�ضات �ضاملة لتطوير القطاع العام، ومتّثلت يف ما يلي:   .6

دارة املوارد الب�ضرية وتنميتها يف القطاع العام: تطرقت هذه ال�ضيا�ضات  ال�ضيا�ضات العامة لإ اأ- 

ب�ضمولية للتطوير الإداري يف الأردن، ولتنمية املوارد الب�ضرية يف القطاع العام. وارتكزت 

يف م�ضمونها اإلى وثيقة �ضيا�ضات تطوير القطاع العام التي كان قد اأقرها جمل�ض الوزراء 

عام 2004.

ل  مف�ضّ ب�ضكل  ال�ضيا�ضات  ور�ضم  الهيكلة،  اإعادة  موا�ضيع  اإلى  ال�ضيا�ضات  هذه  تطرقت  كما   

التي  التحديات  وحّددت  الب�ضرية.  باملوارد  للنهو�ض  املقرتحة  احللول  وو�ضعت  ومتعمق، 

اإح�ضاءات دقيقة عن عدد موظفي  وا�ضح وعميق، وقدمت  ب�ضكل  العام  القطاع  يواجهها 

القطاع العام، وعن توّزعهم على الوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية.

ب -ال�ضيا�ضات احلكومية لتطوير القطاع العام: ركزت هذه ال�ضيا�ضات على اأهمية التكامل بني 

اإلى  ال�ضيا�ضات  العام كّلها واللتزام بذلك من قبل اجلميع. وهدفت هذه  مكونات القطاع 

الو�ضول اإلى اإدارة حكومية موجهة بالنتائج حتت مظلة جهاز حكومي ر�ضيق ومرن، واأكدت 

�ضرورة ترجمة الأهداف اإلى برامج وموؤ�ضرات اأداء لقيا�ض عملية الإجناز. وقد ارتكزت 

هذه ال�ضيا�ضات اإلى جمموعة من املبادئ، اأهمها:
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ه  واملوجِّ والقطاعات،  الدوائر  لعمل  الأ�ضا�ضي  املعيار  باعتبارها  النتائج  على  الرتكيز  	•
لعملية التطوير.

احلكومي. الأداء  وقيا�ض  امل�ضاءلة،  ثقافة  وتر�ضيخ  احلكومة،  كفاءة  زيادة  	•

زيادة كفاءة تخ�ضي�ض املوارد الب�ضرية وتوزيعها واإدارتها، وزيادة كفاءة الإدارة املالية  	•
يف القطاع العام.

ونوعيتها. للمواطنني  املقدمة  احلكومية  اخلدمات  م�ضتوى  حت�ضني  	•

التنظيمية  للخريطة  مبدئيًا  ت�ضورًا  ال�ضيا�ضات  تلك  ت�ضمنت  فقد  ذلك،  على  وعالوة   

اأن تت�ضم بالر�ضاقة وال�ضفافية والتناغم، ومتكني الإدارة  اأجل  امل�ضتقبلية للحكومة، من 

احلكومية من العمل بكفاءة وفاعلية، وحتقيق نتائج اأف�ضل على املديني الق�ضري والبعيد.

واأخريًا، تو�ضلت هذه ال�ضيا�ضات اإلى و�ضع برنامج �ضمويل يتم تنفيذه على مرحلتني:   

املرحلة الأولى: 

مراجعة وتطوير البيئة الت�ضريعية واملوؤ�ض�ضية الالزمة لدعم وزارة تطوير القطاع العام  	•
لتمكينها من تنفيذ مهامها وحتقيق اأهدافها.

التطوير. يف  و�ضركائها  الوزارة  بني  ما  الر�ضمي  والتعاون  التن�ضيق  م�ضتوى  رفع  	•

اإعادة  العام يف كل من حماور  القطاع  الالزمة لتطوير  املنهجيات والأدوات  تطوير ون�ضر  	•
الهيكلة، وحت�ضني اخلدمات احلكومية، واإدارة املوارد الب�ضرية وتنميتها.

الريادية. امل�ضاريع  يف  املعتمدة  والأدوات  املنهجيات  جتربة  	•

املرحلة الثانية: 

تنفيذ ا�ضتطالعات راأي ملتلقي اخلدمة، واحل�ضول على التغذية الراجعة من خالل اآلية  	•
العام والدوائر  القطاع  التن�ضيق بني وزارة تطوير  واآليات  املواطنني،  �ضكاوى واقرتاحات 

الرقابية املختلفة لتحديد القطاعات والدوائر ذات الأولوية لتطويرها.

باإعادة  العالقة  ذات  التداخالت  لتحديد  العام  القطاع  برنامج تطوير  درا�ضات  مراجعة  	•
القطاع،  من  كل  م�ضتوى  وعلى  الكّلي  امل�ضتوى  على  احلكومية  اخلدمات  وحت�ضني  الهيكلة، 

القطاع  تطوير  اإ�ضرتاتيجية  اإعداد  ذلك  واأعقب  املوؤ�ض�ضة...اإلخ(.  )الوزارة/  والدائرة 

للفرتة 2011-2013، وكذلك برنامج تطوير اأداء اجلهاز احلكومي للفرتة 2016-2014. 
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 ،2016-2014 للفرتة  احلكومي  اجلهاز  لتطوير  التنفيذية  اخلطة  اأُقّرت   ،2013 عام  يف    .7

ا�ضتجابة للتوجيهات امللكية التي جاءت يف خطبة العر�ض لذلك العام، ودعا امللك خاللها 

نتائج  املواطن  يلم�ض  حتى  العام،  القطاع  اإ�ضالح  برامج  تطوير  يف  الإٍ�ضراع  �ضرورة  اإلى 

تطوير  عن  م�ضوؤولة  الوزارات  تكون  وبحيث  احلكومي،  واجلهاز  العام  بالقطاع  النهو�ض 

وقد  الطلب.  حال  الفني  الدعم  لهم  العام  القطاع  تطوير  وزارة  توّفر  بينما  خدماتها، 

لتقييم  اإطارًا  لنف�ضها  و�ضعت  التي  احلكومة  اأولويات  من  الإ�ضرتاتيجية  هذه  اأ�ضبحت 

اأدائها، وحتقيق اأهدافها، وتطوير اأ�ضاليبها وطريقة عملها. 

يف عام 2016، و�ضعت وزارة تطوير القطاع العام برنامج عمل للفرتة 2019-2016.  .8

 ثانياً: محاور الخطة التنفيذية 

لوزارة تطوير القطاع العام للفرتة 2019-2016 

املحور الأول: تطوير اخلدمات احلكومية وتب�ضيط الإجراءات

ون�ضرها.  لتقدميها  معايري  وو�ضع  وتبويبها،  احلكومية  اخلدمات  ح�ضر  	•

ومتطلباتها  اخلدمة  تقدمي  �شروط  يت�شمن  اخلدمة  لأدلة  موحد  منوذج  اعتماد  	•
ومعايريها، واإعداد اأدلة اخلدمة للدوائر احلكومية ون�ضرها.

احلكومية.  ال�ضكاوى  لإدارة  املركزي  النظام  تطوير  	•

معاجلتها. ومتابعة  احلكومية  اخلدمات  حول  املواطنني  �ضكاوى  ا�ضتقبال  	•

وتب�ضيط  هند�ضتها  واإعادة  الإلكرتوين،  للتحول  القابلة  احلكومية  اخلدمات  حتديد  	 	•
اإجراءاتها لت�ضبح جاهزة للتحول الإلكرتوين وفق اأولويات واآليات عمل برنامج احلكومة 

الإلكرتونية، ومتابعة تنفيذها.

احلكومية. الدوائر  اأنظمة  بني  الإلكرتوين  الربط  	•

لتبادل  املختلفة  والربامج  البْيني  الربط  نظام  على  احلكومية  الدوائر  اأنظمة  ربط  	•
البيانات مع بع�ضها بع�ضًا لت�ضهيل تقدمي اخلدمات.
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املحور الثاين: تطوير املوارد الب�ضرية 
مبوجبه. ال�ضادرة  والتعليمات  املدنية  اخلدمة  نظام  وحتديث  مراجعة  	•

املوارد  اإدارة  يف  احلديثة  املمار�ضات  يعك�ض  جديد  مدنية  خدمة  نظام  م�ضروع  اإعداد  	•
الب�ضرية، وميّكن الدوائر من ا�ضتقطاب الكفاءات، ومينح �ضالحيات اأكرث لالأمناء واملديرين 

التعليمات  تعديل  وكذلك  العام،  العمل  �ضوابط  وير�ّضخ  الب�ضرية،  املوارد  وجلان  العامني 

متخ�ض�ضة  عمل  ور�ض  وعقد  الأ�ضول،  بح�ضب  واإقرارها  اجلديد  النظام  عن  املنبثقة 

للمعنيني باملوارد الب�ضرية لتعريفهم باأبرز التعديالت على النظام والتعليمات.

احلكومية.  والدوائر  واملوؤ�ض�ضات  الوزارات  يف  الب�ضرية  املوارد  وحدات  قدرات  تعزيز  	•

اإعداد وتطوير مرجعية اإر�ضادية وتنظيمية ت�ضمل دليل تقييم وحدات املوارد الب�ضرية،  	•
اخلدمة  نظام  تطبق  التي  الدوائر  يف  الب�ضرية  املوارد  وحدات  لعمل  اإجراءات  ودليل 

املوارد  باإدارة  ال�ضلة  ذات  املختلفة  اجلوانب  يف  بها  لال�ضرت�ضاد  املعنيني  وتدريب  املدنية، 

لبناء  الوحدات وممار�ضاتها لإعداد خطط تطويرية  الب�ضرية، وتقييم واقع عمل هذه 

قدراتها وتعزيزها.

الب�ضرية. املوارد  وحدات  لعمل  ومعتمد  حمَكم  اإجراءات  دليل  اإعداد  	•

القدرات القيادية من خالل عقد برامج تدريبية تهدف اإلى بناء قدرات القيادات  	بناء  	•
التنفيذية يف اجلهاز احلكومي ومتكينها �ضمن م�ضتوى م�ضاعدي الأمناء واملديرين العاّمني 

ومديري الإدارات واملديريات يف اجلهاز احلكومي.

مفاهيم  مع  وان�ضجامها  تنفيذها  ل�ضمان  وتطويرها  الوظيفي  ال�ضلوك  مدونة  	مراجعة  	•
ال�ضفافية والنزاهة، واإقرارها من جمل�ض الوزراء، وعقد ور�ض توعوية للموظفني حولها.

نظام  تنفيذ  ومتابعة  واعتمادها،  القيادية  للوظائف  الوظيفي  الو�ضف  بطاقات  	اإعداد  	•
التعيني على الوظائف )عام 2013(. 

اإ�ضغال وظائف الفئة العليا/ املجموعة  	اإعداد بطاقات و�ضف وظيفي تت�ضمن متطلبات  	•
الثانية وما يف حكمها، ومراجعة هذه البطاقات ب�ضكل دوري، ومتابعة اأي مالحظات ترد 

على النظام وتطبيقاته، وتقدمي املقرتحات بهذا اخل�ضو�ض. 

	بناء منظومة تقييم اأداء �ضاغلي الوظائف القيادية يف القطاع العام.  	•

اأداء  وموؤ�ضرات  معايري  وفق  الوظائف  هذه  �ضاغلي  اأداء  لتقييم  اآلية  واعتماد  تطوير  	 	•
ت�ضمن تر�ضيخ مبادئ املهنية وامل�ضاءلة. 

	حتليل الأدوار واملهام التي تقوم بها الدوائر، وحتديد الحتياجات احلقيقية من الكوادر  	•
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الب�ضرية للقيام بها، ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد الب�ضرية يف الدوائر، وحتديد 

مواطن النق�ض والفائ�ض ومعاجلتها من خالل اإعادة التوزيع وجداول ت�ضكيالت الوظائف 

احلكومية. 

املحور الثالث: هيكلة اجلهاز احلكومي
العام. القطاع  يف  ومربراتها  ومرتكزاتها  الهيكلة  لأ�ض�ض  اإر�ضادي  دليل  اإعداد  	•

اإعداد دليل اإجرائي يو�شح الطبيعة القانونية والتنظيمية والهيكلية للأمناط املوؤ�ش�شية  	•
امل�ضتخدمة يف الأردن.

العام. القطاع  يف  واإلغائها  الدوائر  ل�ضتحداث  اإر�ضادي  ودليل  عمل  اإطار  اإعداد  	•

ا�ضتكمال تنفيذ املرحلة الأولى من اإعادة هيكلة الدوائر امل�ضمولة بقرار جمل�ض الوزراء  	•
)32 دائرة(.

حكومية. دائرة  ع�ضرة  لثنتي  وتطويرها  التنظيمية  الهياكل  مراجعة  	•

جمل�ض  اأقّرها  التي  الزمنية  املراحل  وفق  احلكومي  اجلهاز  اإعادة هيكلة  برامج  تنفيذ  	•
الوزراء يف 10 اأيار 2011.

املحور الرابع: دعم عملية ر�ضم ال�ضيا�ضات العامة و�ضنع القرار
عملية التخطيط الإ�ضرتاتيجي يف الدوائر وفقًا للنهج الت�ضاركي، بحيث ي�ضبح  ماأ�ض�ضة  	 	•

ثقافة م�ضتمرة دائمة كاأ�ضا�ض لعمل املوؤ�ض�ضات وبناء القدرات املوؤ�ض�ضية والوظيفية.

الفئة  ل�ضاغلي وظائف  لقاءات دورية  القيادات احلكومية عن طريق عقد  	عقد منتدى  	•
العليا/ املجموعة الثانية ومن يف حكمهم، بهدف تبادل اخلربات واملعارف والطالع على 

اأف�ضل املمار�ضات يف جمال العمل العام.

املوظفني. وتدريب  القيادات  ملتقى  عقد  	•

يف  الإجناز  مدى  ملتابعة  دورية  تقارير  واإعداد  املوؤ�ض�ضي،  الأداء  متابعة  نظام  تطوير  	•
اخلطط الإ�ضرتاتيجية املوؤ�ض�ضية. 
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املحور اخلام�ض: تكري�ض ثقافة التميز
والإبداع. التّميز  جمال  يف  تدريبية  برامج  عقد  	•

�ضنويًا. التدريبية  الربامج  عقد  	•

التّميز الوظيفي. جوائز  مراجعة  	•

املحور ال�ضاد�ض: ن�ضر ممار�ضات احلوكمة وال�ضفافية
واقع احلوكمة يف اجلهاز احلكومي، واإعداد دليل للحوكمة وتطبيقه يف قطاعني  تقييم  	•

رياديني وتعميمه على باقي القطاعات.

وال�ضفافية. احلوكمة  مب�ضامني  توعوية  عمل  ور�ض  عقد  	•

تقارير دورية عن ممار�ضات احلوكمة. رفع  خالل  من  النتائج  متابعة  	•

املحور ال�ضابع: اإدارة التغيري والت�ضال
التطوير. بربامج  للتعريف  املانحة  للجهات  ات�ضال  برامج  اإعداد  	•

للمواطنني. توعوية  حمالت  تنظيم  	•

وقيا�ضه. للراأي  ا�ضتطالع  تنفيذ  	•

العام. القطاع  تطوير  حول  مطبوعات  اإ�ضدار  	•

وتطويره. للوزارة  اإلكرتوين  موقع  اإطالق  	•

املحور الثامن: الإدارة املالية 
اأ�ضبح ملف الإدارة املالية من �ضالحيات وزارة املالية. وتتطلب الإدارة املالية الآتي:

املايل. والن�شباط  ال�شتقرار  تعزيز  	•

والعمالء. للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  جودة  حت�ضني  	•

توجيه الإنفاق نحو ال�ضتثمار يف امل�ضاريع التي لها مردود اإيجابي على القت�ضاد الوطني. 	•

و�ضع اقرتاحات لتطوير نظام اإعداد املوازنات ا�ضتنادًا اإلى نتائج حمددة، وتعزيز م�ضتوى  	•
ال�ضفافية والإف�ضاح عنها، وبناء نظام معلومات حكومي.
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املحور التا�ضع: متكني املراأة يف القطاع العام
وحتليل البنية التنظيمية املتعلقة بعمل املراأة يف القطاع العام مبا يف ذلك  درا�ضة  	اإعداد  	•

اإمكانية تطبيق الدوام املرن واجلزئي.

للمراأة. القيادية  القدرات  بناء  برامج  	عقد  	•

العاملة.  للمراأة  جناح  ق�ض�ض  لقاء  	عقد  	•

ثالثاً: مالحظات حول مبادرات إصالح القطاع العام

اإن التعمق يف درا�ضة املبادرات جميعها اخلا�ضة باإ�ضالح القطاع العام، يقود اإلى جمموعة من 

احلقائق، على النحو التايل:

1.  عدم و�ضوح الروؤية املتعلقة باإ�ضالح القطاع العام وتطويره لدى را�ضمي �ضيا�ضات تطوير 

القطاع العام.

تغري ال�ضيا�ضات بتغري الوزارات وما رافقها من تغري �ضريع يف الوزراء.  .2

ا�ضتغالل فر�ض التمويل اخلارجي املتوافرة.  .3

اإّن هذا العدد من املبادرات هو عدد مبالغ فيه، وقد اأدى ذلك اإلى اإحداث حالة من الإرباك   .4

يف جمال الإ�ضالح الإداري.

كا�ضتجابة  درا�ضة،  اأي  ودون  عجل  على  اإطالقها  يتم  كان  املبادرات  هذه  غالبية  اإن    .5

للتوجيهات امللكية، اأو من باب الدعاية الإعالمية.

6.  اإّن غالبية هذه املبادرات مل ُيكتب لها التنفيذ الكامل، كما اإنه مل يتم قيا�ض نتائج واأثر ما 

مت تطبيقه، اأو اإجراء درا�ضات لتحديد ما ُنّفذ من كل واحدة من هذه املبادرات، الأمر الذي 

اأدى اإلى تداخل وتكرار الكثري من الأهداف يف هذه املبادرات.

رابعاً: الواقع الحايل للقطاع العام 

م�ضوحات  نتائج  خالل  من  ذلك  على  وُي�ضتَدّل  الأداء،  م�ضتوى  تدين  من  العام  القطاع  يعاين 

امللك عبد اهلل  التي يجريها مكتب جائزة  اخَلفّي  واملت�ضوق  ومتلقي اخلدمة،  املوظفني،  ر�ضا 

اأن  املتوفرة لدى مكتب اجلائزة  املعلومات  لتميز الأداء احلكومي وال�ضفافية. وتوؤكد  الثاين 

حمدودية ن�ضبة التح�ضن يف الأداء بلغت 1% يف اآخر دورة لها عام 2016 مقارنة مع �ضابقتها. 

وُيالحظ �ضعف الرتكيز على النتائج واإدارة الأداء، ما ي�ضكل نقطة �ضعف رئي�ضية يف اإدارة 

الأداء احلكومي ويف الهتمام باملقارنات املعيارية. 
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كما يعاين القطاع العام من عدد من امل�ضكالت الأخرى ومنها: �ضعف الت�ضبيك بني املوؤ�ض�ضات 

اخلطط  لتطوير  املوؤهلة  الب�ضرية  الكفاءات  يف  والنق�ض  التنفيذ،  اآليات  يف  والدوائر 

الإ�ضرتاتيجية القابلة للتنفيذ والقيا�ض واإعدادها، وعدم مالءمة البيئة التنظيمية، و�ضعف 

الختاللت  معاجلة  على  القدرة  وعدم  الإدارية،  احلوكمة  و�ضعف  احلكومية،  القيادات 

)الف�ضاد، الهدر املايل، ت�ضارب امل�ضالح(، و�ضعف اللتزام مببادئ النزاهة وامل�ضاءلة وال�ضفافية، 

و�ضعف الثقافة التنظيمية، وتدهور الروح املعنوية للموظفني، وانعدام الإبداعية والبتكار 

اأخرى، يعتمد  اإلى �ضعف مردود الربامج التدريبية. ومن جهة  اإ�ضافة  واملبادرات الريادية، 

القطاع العام على الدعم واملنح اخلارجية لتنفيذ الربامج وخطط العمل لأن الن�ضبة الأكرب 

من  العديد  تنفيذ  من  حّد  ما  واأجور،  رواتب  من  اجلارية  النفقات  على  ت�ضرف  املوازنات  من 

اخلطط والإ�ضرتاتيجيات، واأدى اإلى تراجع م�ضتوى اجلودة والأداء. 

املقاربة احلكومية مللف تطوير القطاع العام واإ�ضالحه 
اأكدت احلكومات املتعاقبة منذ عام 1999 على اأولوية ملف تطوير القطاع العام واإ�ضالحه ملا 

له من دور يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة والنهو�ض القت�ضادي، وعلى تبّني الإ�ضرتاتيجيات 

اآنفة الذكر مبجملها اأو مبعظمها. وو�ضعت هذه احلكومات اخلطط والربامج التنفيذية طويلة 

الأمد ومتو�ضطة الأمد لتحقيق الإ�ضالحات والغايات امل�ضتهدفة، اإلى اأن باتت هذه اخلطط 

التطبيق  الن�ضو�ض. وقد عك�ض ذلك نف�ضه يف �ضعف  الكتابة وتنقيح  باإعادة  اأ�ضبه ما يكون 

واإغفال دور متابعة الأداء والإجناز احلكومي، برغم التاأكيد على اأهمية هذا املحور يف اأدبيات 

احلكومات وخططها الإ�ضرتاتيجية والتنفيذية، اإّل اأن هذا املحور عانى من عدم ال�ضتمرارية 

وتفاوت الأداء و�ضوًل اإلى تهمي�ض مكانته. 

ففي البدايات، اأُن�ضئت وحدة متابعة الأداء والإجناز احلكومي يف رئا�ضة الوزراء، وكانت هذه 

الإجناز احلكومي.  متابعة  وزير  الذي يحمل حقيبة  الوزراء  رئي�ض  بنائب  الوحدة ترتبط 

تال ذلك اإ�ضناد هذه الوحدة لوزير دولة يحمل حقيبة واحدة هي متابعة الإجناز احلكومي 

خالل الفرتة 2005-2006، ثم انتهى هذا املحور اإلى التهمي�ض. ولحقًا، اأعيد الهتمام يف عام 

2009 بهذه الوحدة كجزء من عمل احلكومة بالعتماد على قيا�ض الأداء، وفق نظم ر�ضد 

وتقييم )Monitoring and Evaluation( من خالل هذه الوحدة. 

ثم ُنقلت هذه الوحدة من رئا�ضة الوزراء اإلى وزارة تطوير القطاع العام عام 2012، واأُلغيت 

بعد ذلك مهام هذه املديرية يف وزارة تطوير القطاع العام، غري اأنه اأُعيد ت�ضكيل هذه الوحدة 

يف الوزارة عام 2016. 
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�ضمن املمار�ضات احلكومية املتميزة عامليًا، كان يرتبط برئي�ض الوزراء دائرتان، هما: دائرة 

الإ�ضرتاتيجية ودعم القرار، ودائرة متابعة الأداء احلكومي. وقد اأُن�ضئت هاتان الدائرتان 

يف عامي 2004 و2009 ثم اأُلغيتا بعد رحيل احلكومتني.

اإن عدم الثبات وال�ضتمرارية يف هذا املحور، اأ�ضعف الدور املف�ضلي يف تنفيذ خطط التطوير. 

كما اإن نقل وحدة متابعة الأداء والإجناز احلكومي اإلى وزارة تطوير القطاع العام بدًل من 

اأف�ضل اأداءها من حيث اأنها مل تعد تتمتع بال�ضلطة املعنوية التي متّكنها من  رئا�ضة الوزراء، 

التنفيذ بكفاءة واقتدار.

اأنه ل بد من وجود طريقة حمددة علمية وحمايدة لقيا�ض الإجناز،  وُي�ضتخل�ض مما �ضبق، 

على اأن يرتبط ذلك بوحدة تابعة لرئي�ض الوزراء، ذلك اأنه ل يجوز د�ضتوريًا لوزير اأن يكون 

م�ضوؤوًل عن اأداء وزير اآخر، بل هذه هي م�ضوؤولية رئي�ض الوزراء. وبالإ�ضافة للدور املف�ضلي يف 

حتويل اخلطط اإلى اإجناز ملمو�ض يتم قيا�ضه، فاإن اأهمية هذه الوحدة تتمثل برفع م�ضتوى 

عنها،  ال�ضادرة  الدورية  للتقارير  ملخ�ض  ن�ضر  خالل  من  واملواطنني  احلكومة  بني  ال�ضفافية 

وذلك من باب تعزيز ال�ضفافية يف العمل احلكومي، ومتكني موؤ�ض�ضات املجتمع املدين من ممار�ضة 

دور اإيجابي يف امل�ضاءلة.

اأطر زمنية،  لقيا�ض الإجناز �ضمن  وبغياب متابعة الأداء بوا�ضطة موؤ�ضرات علمية موثوقة 

موؤ�ضرات  ودون  اجتاهات  �ضواخ�ض  دون  الإداري  الإ�ضالح  طريق  خريطة  على  ن�ضري  فاإننا 

واإعادة �ضبط  اأجنز  ما  ن�ضري على غري هدى يف معرفة مدى  اأننا  يعني  ما  للم�ضافات،  حتديد 

خطط املراحل الالحقة.

ولعل الت�ضاوؤل املطروح الآن هو: ما حجم الإجناز الذي كان ميكن حتقيقه عرب الع�ضرين �ضنة 

املا�ضية من تراكم اخلربة يف ما لو مت تفعيل هذا املحور اخلا�ض باإ�ضالح العام، ووحدة متابعة 

الأداء احلكومي.

و�ضع  على  قادرة  احلكومة  كانت  فاإذا  موجودة.  والإجناز  التنفيذ  على  احلكومات  قدرة  اإن 

لل�ضنوات  واأعلنت عن خطتها  والكهرباء،  الطاقة  خطة لإ�ضالح الختاللت يف موارد قطاع 

الثالث الالحقة يف ال�ضحف )مبداأ ال�ضفافية والإطار الزمني(، وحّددت ال�ضرائح امل�ضتهدفة 

بالزيادات )درا�ضات عن اأثر ت�ضعرية الكهرباء على القطاعات الإنتاجية من �ضناعية وزراعية 

وخدمات فندقية وم�ضت�ضفيات(، فاإن هذه احلكومة �ضتكون قادرة على التنفيذ �ضمن اجلدول 

الزمني رغم عدم �ضعبية هذه الإجراءات.

الإجراءات  لإ�ضالح  خطتها  عن  ب�ضفافية  احلكومة  تعلن  اأن  دون  حتول  التي  ال�ضعوبة  فما 

احلكومية وت�ضهيلها لأربع خدمات حكومية من اخلدمات الأكرث اإحلاحًا من وجهة نظر املواطن 
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يف كل وزارة يف العام الواحد؟ وما الذي مينع احلكومة اأن ت�ضع موؤ�ضرات لقيا�ض مدى الإجناز 

اأو ثالث من  ور�ضا املواطن عن هذه اخلدمات، ومن ثم الإعالن عن اإجناز الإ�ضالح خلدمتني 

هذه اخلدمات امل�ضتهدفة؟

خامساً: توصيات إلصالح القطاع العام وتطويره

بناء على ما �ضبق، وعلى الرغم من الدعوات الكثرية التي اأطلقتها جهات عدة، ومن املطالبات 

اأنها دون احلدود  ي�ضعر  القطاع،  اأداء هذا  لنتائج  املتتبع  فاإن  العام،  القطاع  املتكررة لإ�ضالح 

ينذر  ما  عليه،  هي  ما  على  احلال  ا�ضتمرت  اإذا  باخلري،  يب�ّضر  ل  اأمر  وهو  املتوقعة،  املطلوبة 

بتفاقم حالة طرد الكفاءات الأردنية اإلى اخلارج، وعدم القدرة على اجتذاب ال�شتثمارات 

ويرجع  الأردين.  القت�ضاد  تنمية  يف  وفاعل  حيوي  دور  لها  يكون  اأن  ميكن  التي  الأجنبية 

البع�ض �ضبب عدم القدرة على تطوير القطاع العام اإلى عدم وجود املوارد املالية التي ميكن 

اأن ت�ضاعد يف تطوير هذا القطاع والنهو�ض به. غري اأن املّطلع على واقع موؤ�ض�ضاتنا احلكومية 

ولي�ضت  و»اإدارة«  »اإرادة«  م�ضكلة  هي  امل�ضكلة  اإن  القول  ي�ضتطيع  عامة(،  وموؤ�ض�ضات  )وزارات 

م�ضكلة »مال« بالدرجة الأولى. 

ويف ما يلي جمموعة من املقرتحات التي ميكن النظر فيها ودرا�ضتها، كو�ضيلة ممكنة للم�ضاعدة 

على اإ�ضالح القطاع العام.

1. القيادات العليا

ما زالت منظومة القيادة الإدارية العليا تعاين من �ضعف وا�ضح يف خمتلف املجالت. بداية، 

فاإن الآلية املتبعة يف عملية تعيني تلك القيادات الإدارية، تعترب غري مقنعة وغري مقبولة. 

الذي  نف�ضه  الإعالن  اإل  هو  ما  �ضاغرة  وظيفة  عن  لالإعالن  ن�ضره  يتم  الذي  الإعالن  اإن 

املوؤهالت  �ضواء من حيث  الأخرى،  اأن كل وظيفة تختلف عن  للوظائف جميعها، علمًا  ُين�ضر 

امل�ضّكلة  اإن اللجنة  اأو الكفايات املطلوبة يف �ضاغل كل وظيفة من الوظائف. كما  املهارات  اأو 

متقدم  كل  ميلكه  ما  وحتديد  فح�ض  على  قادرة  تكون  ل  العليا،  الإدارية  القيادات  لختيار 

اأن  اإلى  اإ�ضافة  حمدود،  وقت  متقدم  كل  ملقابلة  املخ�ض�ض  الوقت  لأن  والكفايات  املهارات  من 

اأمرًا كهذا بحاجة اإلى وجود متخ�ض�ضني ميتلكون القدرة على اإجراء هذه املقابالت والك�ضف 

اإن  كما  بع�ضهم.  اأو  اللجنة  اأع�ضاء  ميتلكه  ل  قد  اأمر  وهو  املطلوبة،  واجلدارات  املهارات  عن 

اللجنة تخ�ضع يف كثري من الأحيان اإلى �ضغوطات من جهات خمتلفة، وحتت مربرات �ضعيفة، 

بحيث ت�ضطر اإلى تعيني من هو غري موؤهل ل�ضغل هذا املن�ضب اأو ذاك، بل ويف اأحيان كثرية يتم 
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تعيني اأ�شخا�ص من خارج قائمة املرت�شحني ل�شغل الوظيفة، اأو حتى دون الإعلن عن الوظيفة 

ال�ضاغرة.

ومن اأجل حت�ضني عملية اختيار القيادات الإدارية العليا، يتعني الأخذ بالتوجهات التالية:

تعيني القيادات الإدارية العليا وفق اأ�ض�ض علمية مو�ضوعية. ولتحقيق ذلك، يجب اأن يتم   .1

ال�ضتغناء عن الآلية املتبعة حاليًا والنتقال نحو ا�ضتخدام اأ�ضلوب »مركز التقييم« الذي 

يتم من خالله اختيار القيادات الإدارية بناء على جمموعة من الختبارات والمتحانات 

التي تك�شف على وجه الدقة املهارات واجلدارات التي ميتلكها كل مرت�شح، ونقاط �شعفه 

وقوته، وكذلك مدى ا�ضتحقاقه لتويل الوظيفة املطلوبة. ومثل هذا الأمر يحقق العدالة، 

ويعفي اجلهات احلكومية �شاحبة القرار يف التعيني من ال�شغوط والإحراجات.

اأثر  اإعطاء الأولوية لختيار القيادات الإدارية العليا من داخل املوؤ�ض�ضة، ما �ضيكون له   .2

اأمامهم نحو الرتقية الوظيفية.  اإيجابي يف حتفيز العاملني يف املوؤ�ض�ضة، ومتهيد ال�ضبيل 

علوة على اأن القادم من داخل املوؤ�ش�شة، يكون اأكرث دراية ب�شعابها ونقاط قوتها و�شعفها 

من القادم من خارجها.

اإخ�ضاع القيادات الإدارية جميعها لربامج تطوير/ تدريب يف جمالت الوظائف الإدارية   .3

املتعاقبة وامل�ضتمرة، وكذلك لربنامج متخ�ض�ض يف القيادة الإدارية. ويتم اإنهاء عقد كل 

َمن كانت نتيجة اأدائه يف تلك الربامج �ضلبية.

اإخ�ضاع القيادات الإدارية جميعها بعد تعيينها ب�ضتة اأ�ضهر اإلى عملية تقييم اأولية للتعرف   .4

اإلى ما حققته خالل تلك الفرتة وما تنوي حتقيقه يف الفرتة الالحقة، ثم تعاد عملية 

التقييم مع نهاية ال�ضهور ال�ضتة التالية، وُيقا�ض الإجناز املتحقق. ويف حال كانت نتيجة 

الأداء �ضلبية، يتم اإنهاء عقد ذلك ال�ضخ�ض، ولي�ض نقله اإلى وظيفة اأخرى، اأو حتويله اإلى 

وظيفة م�ضت�ضار كما يجري حاليًا.

تعزيز مفهوم احلوكمة ومنهجه يف اأذهان القيادات الإدارية العليا، ما ُي�ضّجع على النزاهة   .5

والبعد عن الف�ضاد، وعلى الإف�ضاح وال�ضفافية وامل�ضاءلة، وعلى اللتزام الأخالقي، وغري 

ذلك من اأبعاد هذا النهج.

ا�ضتحداث اإدارة متخ�ض�ضة بربامج اإعداد القيادات الإدارية �ضمن معهد الإدارة العامة،   .6

بحيث ي�ضم هذا املعهد اإدارتني رئي�ضّيتني؛ الأولى تكون متخ�ض�ضة بربامج اإعداد القيادات 

الإدارية، والثانية تكون متخ�ض�ضة بربامج التدريب والتطوير اخلا�ضة ببقية امل�ضتويات 

الإدارية يف القطاع احلكومي. 
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2. اإدارة املوارد الب�ضرية يف القطاع العام

من  قطاع  اأي  يف  والتمّيز  العايل  الأداء  حتقيق  عماد  هي  الب�ضرية  املوارد  اأن  املعروف  من 

موؤ�ض�ضات  الب�ضرية يف  املوارد  اإدارة  زالت  ما  القطاع احلكومي. ورغم ذلك،  القطاعات، ومنها 

وعدم  الق�ضور  من  وتعاين  عاملة«،  »قوى  اأو  موظفني«  »اإدارة  اأنها  على  ُتعامل  العام،  القطاع 

واملبادرات  الإ�ضرتاتيجية  اخلطط  من  الرغم  وعلى  وفاعلية.  بكفاية  املوارد  هذه  ا�ضتغالل 

كلها التي مت و�ضعها على مدار �ضنوات م�ضت، فاإن ا�ضتطالعات ر�ضا املوظفني ت�ضري اإلى م�ضتوى 

متدٍن، الأمر الذي ينعك�ض �ضلبيًا على م�ضتوى الأداء. وبهذا ال�ضدد، يجب اللتفات اإلى الأمور 

التالية:

مدخالت القطاع العام: ت�ضتند تعليمات الختيار والتعيني يف ديوان اخلدمة املدنية اإلى   .1

ملعيار  الأكرب  الثقل  اأعطي  وقد  معني،  وزن  منها  معيار  لكل  ُخ�ض�ض  املعايري،  من  جمموعة 

يف  املرت�شح  فر�شة  فاإن  التخرج،  �شنة  تقادمت  كلما  اأنه  يعني  ما  التخرج،  يف  الأقدمية 

علومهم  تقادمت  َمن  دخول  اإلى  يوؤدي  اأن  الأمر  هذا  �ضاأن  من  اإن  اأوفر.  اأ�ضبحت  التعيني 

الوظيفي،  اأدائه  يف  �ضلبيًا  يوؤثر  ما  العام،  القطاع  يف  اخلدمة  اإلى  ومهاراتهم  ومعارفهم 

وينعك�ض ذلك على الأداء العام للموؤ�ض�ضة احلكومية التي يعمل فيها. ومعلوم متامًا التغري 

ال�ضريع احلا�ضل يف خمتلف جمالت احلياة ومنها على نحو خا�ض الإدارة، وهو ما يجب 

اأن ت�ضتند اإليه موؤ�ض�ضات القطاع العام يف عملها، وهذا يتطلب اإلغاء نظام الدور املعمول به 

اأبنائنا ثقافة النتظار،  اإحداها تعليم  الآن يف ديوان اخلدمة املدنية ملا له من �ضلبيات؛ 

وال�ضتعا�ضة عنه بنظام المتحانات التناف�ضية املفتوحة للخريجني جميعهم يف املنطقة 

منطقتهم  يف  ما  لوظيفة  الرت�ضح  يف  الراغبون  يتقدم  اأن  مبعنى  الواحدة،  اجلغرافية 

اجلغرافية، وب�شرف النظر عن �شنة التخرج، اإلى امتحان تناف�شي، ويتم بنتيجته اختيار 

ال�ضخ�ض الأكرث كفاءة ل�ضغل هذه الوظيفة.

تخطيط املوارد الب�ضرية نوعًا ولي�ض كمــّــًا فقط: ميكن القول اإن عملية تخطيط املوارد   .2

الب�ضرية خلم�ض �ضنوات قادمة فاأكرث اأمر غري معمول بها لدى الغالبية العظمى من موؤ�ض�ضات 

القطاع العام، واإْن ُوِجد مثل هذا الأمر فاإنه يقت�ضر على التخطيط الكمي، اأي على عدد 

الأمر  لكن  الالحقة.  ال�ضنوات  مدى  على  اإليهم  بحاجة  املوؤ�ض�ضة  �ضتكون  الذين  املوظفني 

اخلدمة  متلقي  اإر�ضاء  اأجل  ومن  العامل،  يف  املت�ضارعة  الديناميكية  التغريات  ومع  اليوم، 

من مواطنني وم�ضتثمرين، فاإن الأمر يتطلب اأي�ضًا ممار�ضة تخطيط املوارد الب�ضرية على 

م�ضتوى نوعي، اأي على م�ضتوى املهارات واخلربات والكفاءات واملعرفة التي يجب توفرها 

يف املوظف الذي �ضيعمل يف هذه املوؤ�ض�ضة العامة اأو تلك )�ضواء اأكان موظفًا حاليًا اأو موظفًا 

جديدًا( بعد عدد من ال�ضنوات. وميكن لأي موؤ�ض�ضة اأن تقوم بذلك من خالل ا�ضت�ضرافها 
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مل�ضتقبل عملها وتهيئة الكوادر الالزمة لذلك.

امل�ضار الوظيفي للعاملني: ت�ضري الدرا�ضات والبحوث اإلى اأن حالة املوظف الذي يكون على   .3

علم ودراية مب�ضاره الوظيفي، واأين �ضيكون موقعه بعد عدد من ال�ضنوات، وباجلهود التي 

تبذلها موؤ�ش�شته من اأجل حتُقق م�شاره الوظيفي، اإمنا يجد يف هذه املطيات عوامل حمفزة 

لأدائه على نحو اإيجابي. لكن غالبية موؤ�ض�ضات القطاع العام ل تلجاأ اإلى ت�ضميم امل�ضارات 

زال  ما  موؤ�ض�ضته،  دخول  على  �ضنوات  ع�ضر  انق�ضاء  وبعد  املوظف،  اأن  بحيث  الوظيفية، 

ثم  ومن  يف عمله،  تقاع�ضه  اإلى  يوؤدي  ما  الوظيفي،  م�ضاره  يكون قد حتدد  اأن  دون  يعمل 

اأدائه. ومن هنا، يجب على املوؤ�ض�ضات جميعها العمل على ت�ضميم امل�ضارات  تدين م�ضتوى 

العدالة  اأ�ض�ض  ووفق  ال�ضحيحة،  العلمية  الأ�ض�ض  وفق  جميعهم  فيها  للعاملني  الوظيفية 

نحو  على  الوظيفي  م�ضاره  يف  ال�ضري  منهم  لكل  يكفل  الذي  بال�ضكل  وتدريبهم  الوظيفية، 

�ضليم.

ُت�ضرف،  التي  املكافاآت  اأن  علميًا،  عليه،  املتعارف  من  الإ�ضايف:  بالعمل  والتكليف  املكافاآت   .4

يعود  اأن  �شاأنه  الذي من  الأمر  الذي قام بجهد ممّيز يف عمله،  للموظف  يتم �شرفها  اإمنا 

باأثر اإيجابي على اأداء املوؤ�ض�ضة. غري اأن املالحظ لدى موؤ�ض�ضات القطاع العام ب�ضكل عام، 

وبا�ضتثناءات قليلة جدًا، اأن �ضرف املكافاآت يتم بعيدًا عن الهدف الأ�ضا�ضي الذي و�ضعت 

املكافاآت من اأجل حتقيقه، ووفق اعتبارات تقوم على العالقات ال�ضخ�ضية، بل اإن الأمر قد 

و�ضل ببع�ض املوؤ�ض�ضات اإلى �ضرف مكافاآت ملوظفيها على اأ�ضا�ض �ضهري دائم ب�ضرف النظر 

ويوؤدي  املوظفني،  �ضفوف  يف  ال�ضتياء  يثري  اأن  الأمر  هذا  �ضاأن  من  اإن  املوظف.  اأداء  عن 

هي  املكافاأة  اأن  دام  ما  العايل  الأداء  وحتقيق  املميزة،  باجلهود  القيام  عن  تقاع�ضهم  اإلى 

املكافاآت  منح  باأ�ض�ض  النظر  اإعادة  يجب  ولذلك،  يعمل.  ل  وملن  يعمل  ملن  حا�ضل  حت�ضيل 

داخل املوؤ�ض�ضة الواحدة، واأن يتم �ضرفها لالأداء املتميز وللجهد ال�ضتثنائي املبذول فقط، 

وهذا من �ضاأنه اأن يحفز اأداء العاملني، والأمر نف�ضه ينطبق على التكليف بالعمل الإ�ضايف.

الرتقيات للمنا�ضب القيادية الإدارية الو�ضطى: ُيالحظ يف موؤ�ض�ضات القطاع العام عدم   .5

م�ضاعد  منا�ضب:  لت�ضلم  املوظفني  اختيار  كيفية  حتدد  وا�ضحة  وتعليمات  اأ�ض�ض  وجود 

اأمني عام، مدير مديرية، رئي�ض ق�ضم، رئي�ض �ضعبة، وغريها من هذه املنا�ضب الإدارية. 

ويف غالبية الأحوال، تتم تعبئة هذه ال�ضواغر وفق الأهواء ال�ضخ�ضية، و�ضلة القرابة 

قد  امل�ضكلة،  هذه  وجود  اإن  »خدمات«.  من  للم�ضوؤول  املوظف  يقدم  ما  وبح�ضب  والن�ضب، 

يوؤدي اإلى تف�ضي العديد من العادات ال�ضيئة لدى الكثري من موظفي القطاع العام من اأجل 

ي�ضتحق  اآخر  موظف  ح�ضاب  على  اإداري  موقع  اإلى  والو�ضول  امل�ضوؤول  ر�ضا  على  احل�ضول 

فعاًل هذا املن�ضب ول يلجاأ اإلى هذه الأ�ضاليب امللتوية. ويقت�ضي الأمر ملعاجلة هذه امل�ضكلة، 
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اإ�شافة اإلى وجود خطوط عري�شة عامة خا�شة بذلك، و�شع تعليمات واآليات مللء ال�شواغر 

م�ضتقلة  جهة  قبل  من  خا�ضة  اختبارات  اإجراء  �ضمنها  من  يكون  قد  الو�ضطى،  القيادية 

كديوان اخلدمة املدنية اأو معهد الإدارة العامة اأو غري ذلك.

اأن يتم مبو�ضوعية وبح�ضب النتائج التي  اأداء املوظف  تقييم الأداء: الأ�ضا�ض يف تقييم   .6

موظف،  ولكل  ق�ضم،  ولكل  مديرية،  لكل  اأهداف  و�ضع  وجوب  مبعنى  اأي  املوظف،  حققها 

للموؤ�ض�ضة.  العامة  الإ�ضرتاتيجية  الأهداف  من  م�ضتقة  مبجموعها  الأهداف  هذه  وتكون 

املوظف  اأداء  لتح�ضني  العملية  املدخالت  اأحد  التقييم  هذا  نتائج  ت�ضبح  اأن  ويفرت�ض 

وتطويره. لكن ما ُيالحظ لدى غالبية موؤ�ض�ضات القطاع العام، هو عدم حتديد الأهداف 

الفردية لكل موظف والنتائج املتوقع منه حتقيقها، وعدم متابعة ذلك دوريًا، بل اإن عملية 

تقييم املوظفني تتم على اأ�ضا�ض روتيني �ضكلي، قائم على ال�ضخ�ضنة، ومدى قدرة املوظف 

على التقّرب لرئي�ضه وك�ضب ر�ضاه. ويف هذا املجال، فاإن على القيادة العليا يف اأي موؤ�ض�ضة 

من املوؤ�ض�ضات، و�ضع اآليات ت�ضمن �ضرورة حتديد الأهداف الفردية والنتائج املتوقعة، واأن 

يتم التقييم على اأ�ضا�ضها، وال�ضتفادة من خمرجاتها، والأهم من ذلك كله اأن يكون التقييم 

علنيًا ل �ضريًا، بحيث يتاح للموظف الطالع على نتيجة تقييم اأدائه، مهما بلغت درجته 

الوظيفية، ومهما كانت نتيجة تقييمه، و�ضمان اأحقيته يف اإبداء وجهة نظره.

التدريب والتطوير: ت�ضري الدرا�ضات والبحوث العلمية احلديثة اإلى اأن تدريب املوظفني   .7

يجعلها  ما  املوؤ�ض�ضات،  من  موؤ�ض�ضة  لأي  احلا�ضمة  النجاح  عوامل  اأحد  اأ�ضبح  وتطويرهم 

ذات اأداء عاٍل، يف�ضي بها اإلى مرحلة التميز والتناف�ضية. لكن واقع التدريب يف موؤ�ض�ضات 

اإ�ضكاليات عديدة، اأهمها خف�ض املخ�ض�ضات املالية لبند  القطاع العام يف الأردن، تكتنفه 

التدريب يف موازنات املوؤ�ض�ضات احلكومية، والنظر اإلى مفهوم التدريب عند بع�ض امل�ضوؤولني 

على اأنه �ضكل من اأ�ضكال الرتف الإداري، علمًا اأن الواقع ي�ضري اإلى غري ذلك، فهو الو�ضيلة 

الوحيدة التي ت�ضاعد املوظفني على اكت�ضاب املهارات الالزمة للتعامل مع التغريات احلادة 

يف البيئة العاملية. وقد اآن الأوان لدعم معهد الإدارة العامة باملزيد من الإمكانات املالية 

والفنية لتمكينه من تلبية املتطلبات التدريبية لالأجهزة احلكومية كافة. كما يجب على 

اجلهات املعنية التفكري ب�ضرورة ر�ضد املخ�ض�ضات الالزمة للتدريب. ويف هذا املجال، يجب 

املخرجات  اأحد  يكون  اأن  يجب  التدريبية  الحتياجات  حتديد  اأن  حقيقة  اإلى  النتباه 

العملية لتقييم الأداء، واأن يتم تر�ضيح املتدربني وفق هذه الأ�ض�ض ل وفق اأ�ض�ض �ضخ�ضية.

الرفاه الوظيفي: املفهوم اخلاطئ للرفاه الوظيفي ال�ضائد لدى القياديني الإداريني على   .8

اأن ما يتقا�ضاه املوظفون من مكافاآت واأجور عمل  العام، هو  امل�ضتويات جميعها يف القطاع 

املتميز.  للموظف  حقوق  هي  تلك  اأن  وال�ضحيح  وظيفي.  رفاه  هو  �ضحي  وتاأمني  اإ�ضايف 
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العناية الكافية لربامج  اإيالء  وبهدف حتفيز املوظفني على حتقيق الأداء العايل، يجب 

من  موؤ�ض�ضة  كل  على  الجتماعية  النوادي  تاأ�ضي�ض  فر�ض  يتم  اأن  مثل  الوظيفي،  الرفاه 

املوؤ�ض�ضات احلكومية وبدعم مايل حكومي، وتفوي�ض اأرا�ٍض للدولة غري م�ضتغلة يف خمتلف 

اأق�شاط  املباين والإ�شكانات عليها مقابل  العام لإقامة  القطاع  اإلى موظفي  اململكة  اأنحاء 

ولأولده،  له  احلياتي  بالأمان  وال�ضعور  لكرامته  حفظًا  املوظف  يدفعها  �ضهرية  رمزية 

واإيفاد املوظفني املتميزين يف دورات تدريبية خارج اململكة، وتاأمني النقل العام اجلماعي 

وي�شرتط  ذلك.  وغري  املدنية،  ال�شتهلكية  املوؤ�ش�شة  مفهوم  اإحياء  واإعادة  للموظفني، 

لال�ضتفادة من هذه الربامج الرتفيهية توخي العدالة وامل�ضاواة واملو�ضوعية والنزاهة.

العدالة الوظيفية والثواب والعقاب: توجد لدى القطاع العام منظومة جيدة من القوانني   .9

اأي  ارتكابه  حال  املوظف  على  ُتفر�ض  التي  بالعقوبات  اخلا�ضة  والتعليمات  والأنظمة 

القطاع  يف  للعاملني  الوظيفي  ال�ضلوك  مدونة  عن  ف�ضاًل  م�ضلكية،  اأو  وظيفية  خمالفة 

احلكومي. غري اأن الرتاخي يف تطبيق هذه املنظومة القانونية، قد يوؤدي اإلى ظهور مظاهر 

�ضاذة عّما األفه النا�ض من ان�ضباطية املوظف احلكومي يف الأردن، مثل: ظاهرة التطاول 

على املراجع الإدارية، بع�ض مظاهر الر�ضوة، العتداء على املال العام، الف�ضاد الإداري، 

عدم الن�ضباطية يف �ضاعات الدوام وا�ضتغاللها للم�ضلحة ال�ضخ�ضية، واملح�ضوبية يف منح 

اإن  كافة.  الإدارية  امل�ضتويات  وعلى  ذلك،  وغري  والتدريب  والإيفاد  والرتقيات  املكافاآت 

معاجلة هذا الأمر تتطلب احلزم واجلدية يف تطبيق هذه املنظومة القانونية، ومعاقبة 

لي�ص امل�شيء فقط، واإمنا اأي�شًا َمن يرتاخى يف تطبيق هذه القوانني اأيًا كان موقعه الوظيفي، 

وعلى اأ�ضا�ض من حتقيق العدالة الوظيفية. 

10. اإدارة الإبداع والبتكار: منذ �ضنوات عديدة، اجتهت الدول املعنية بتبوء املراكز املتقدمة 

عامليًا، يف جمال تقدمي اأف�ضل اخلدمات ملواطنيها وللم�ضتثمرين القادمني اإليها، نحو دعم 

وت�ضجيع الإبداع والبتكار يف موؤ�ض�ضات القطاع العام لديها، بهدف الو�ضول اإلى مبتغاها، 

وو�ضعت من الآليات والت�ضهيالت بني يدي العاملني فيها ما يكفي ليقال عن حكومات تلك 

املوظف  »جائزة  توجد  الأردن  ويف  والبتكار.  الإبداع  على  قائمة  حكومات  اإنها  الدول 

املتميز«، و»جائزة املوظف املثايل« وغري ذلك. ولكن لالإن�ضاف يجب القول اإن تلك اجلوائز 

تركز على الإجنازات العتيادية للموظف مبا يف ذلك ان�ضباطيته و�ضلوكه يف عمله، ومل 

ُتو�ضع معايري خا�ضة بدعم الإبداع والبتكار يف اجلهاز احلكومي، ومل ن�ضمع عن اإبداعات 

ذلك  ُوِجد  واإْن  احلكومية،  املوؤ�ض�ضات  من  اأي  اأداء  يف  اإيجابية  نتائج  حققت  وابتكارات 

بالإبداع  خا�ضة  اإ�ضرتاتيجيات  و�ضع  يتم  اأن  يجب  وبالتايل  فردية.  حماولت  ف�ضتكون 

والبتكار يف القطاع احلكومي، وو�ضع خطط عمل ومعايري لتنفيذ ذلك على اأ�ض�ض علمية 
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لكل  والإبداع  البتكار  لدعم  جائزة  تخ�ض�ض  اأن  موؤ�ض�ضة  كل  وبا�ضتطاعة  ومو�ضوعية. 

جمال من جمالت عملها ولكل مديرية من مديرياتها.

11. توفري البيئة التنظيمية الإيجابية: اأي مبعنى اإيجاد البيئة املحفزة للعاملني وتعزيزها 

املوظفني،  وبني  الإداري  الهرم  راأ�ض  بني  وتر�ضيخها  املتبادلة  الثقة  توفري  ي�ضمن  مبا 

وتعزيز الت�ضالت املفتوحة بني الطرفني، و�ضمان م�ضاركة العاملني يف جمالت التحديث 

والتطوير والتح�ضني جميعها، وتفجري الطاقات الإيجابية الكامنة لدى املوظفني، وحتفيز 

العدالة  مفهوم  وجت�ضيد  الإدارية،  الدميقراطية  ت�ضودها  اأجواء  يف  والبتكار  الإبداع 

وامل�ضاواة، وغري ذلك.

3. ترهل اجلهاز الإداري

يالَحظ اأن عدد الوزارات يف كل ت�ضكيلة حكومية، قد اأ�ضبح اأمرًا مبالغًا فيه، اإذ يبلغ املعدل 

نحو 30 وزارة مقارنة مع عدد اأقل بكثري من الوزارات يف الدول الأخرى الأكرث تقدمًا. وقد 

اإذ بلغ عددهم  اأعداد العاملني يف القطاع احلكومي،  انعك�ض هذا الأمر على التو�ضع يف زيادة 

يف  لالرتفاع  مر�ضح  رقم  وهو  الوظيفية،  الفئات  خمتلف  من  وموظفة  موظفًا   218,000 نحو 

الأعوام القادمة. وُيعّد هذا الرقم مرتفعًا قيا�ضًا بعدد ال�ضكان، ومب�ضتويات الأداء املتدنية 

التي ميكن التعرف اإلى موؤ�ضراتها من خالل نتائج جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء 

احلكومي وال�ضفافية، ومن خالل نتائج درا�ضة اأجريت عام 2012 وبّينت اأن املعدل العام لعدد 

اأق�ضى. ومما  اأربع �ضاعات يوميًا كحد  �ضاعات العمل لدى موظف القطاع العام يف الأردن هو 

ل �ضك فيه، اأن عددًا من �ضاعات العمل كهذا، له الكثري من ال�ضلبيات مثل: العبء الهائل على 

ارتفاع  اخلا�ض،  القطاع  يف  العمل  نحو  التوجه  معدلت  انخفا�ض  الأردنية،  الدولة  مالية 

فاتورة التقاعد، ارتفاع ن�ضبة البطالة املقنعة وما يرتتب عليها من اآثار �ضلبية على ممار�ضات 

العاملني يف املوؤ�ض�ضات احلكومية، وغري ذلك. ومن اأجل احلد من هذه الظاهرة، يجب التوقف 

عن التعيني يف القطاع العام اإل �ضمن الوظائف الفنية ال�ضرورية، وخف�ض �ضن التقاعد، وعدم 

التمديد لأي �ضبب من الأ�ضباب ملن بلغوا هذا ال�ضن، والتوقف عن التعيني يف الوظائف القيادية 

العليا )اأمني عام، مدير عام...اإلخ( من خارج اجلهاز احلكومي، بالإ�شافة اإلى �شد الحتياجات 

من املوظفني من خالل دعم اإجراء املناقالت بني املوؤ�ض�ضات احلكومية.
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4. وزارة تطوير القطاع العام

اإن�ضاء هذه الوزارة حتت م�ضميات خمتلفة )وزارة التنمية الإدارية، وزير دولة  اأن مت   منذ 

لتطوير القطاع العام، وزارة تطوير القطاع العام(، تعاقب عليها 16 وزيرًا )بدون تكرار(. ومع 

هذا، فاإن م�ضتوى الأداء احلكومي اآخذ بالرتاجع، ويوؤكد ذلك ما اأورده امللك عبداهلل الثاين 

امللك  نتائج جائزة  اإلى  بالإ�ضافة  الأداء احلكومي،  اأكرث من منا�ضبة من مالحظات حول  يف 

عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�ضفافية، ونتائج قيا�ض ر�ضا املتعاملني، وما يلم�ضه 

القطاع احلكومي  اأداء  اأجل حت�ضني  موؤ�ض�ضة حكومية. ومن  اأثناء مراجعته لأي  كل مواطن 

وتطويره، ميكن الأخذ بالتوجهات التالية:

�ضاقة وطويلة،  القطاع مهمة  اإن عملية تطوير هذا  اإذ  العام،  القطاع  دعم وزارة تطوير   .1

تتطلب بذل اجلهد والوقت و�ضرورة توفري الدعم والإمكانيات على خمتلف ال�ضعد كون 

م�ضتوى اأداء القطاع العام ما يزال دون امل�ضتوى املطلوب. وعليه فمن ال�ضروري دعم الوزارة 

يف الوقت احلايل اإلى حني التو�ضل اإلى نتيجة حول اإلغاء هذه الوزارة يف مرحلة لحقة 

بعد اأن تكون اأمور القطاع العام قد ا�ضتتبت وحت�ضن اأداوؤه، مع التذكري باأنه، ويف وقت م�ضى، 

كان هناك وزراء دولة للتنمية الإدارية ولتطوير القطاع العام، تتبع لهم اإدارة خمت�ضة 

ب�ضوؤون القطاع العام يف رئا�ضة الوزراء. ان اعادة التفكري يف اإن�ضاء هذه الوحدة يف املرحلة 

املقبلة وربطها برئي�ض الوزراء يجب اأن يكون مبنيًا على اأخذ العرب والدرو�ض من جتربتنا 

ال�ضابقة لعدم الوقوع يف اأخطاء املا�ضي.

ت�ضكيل جلنة لتطوير القطاع العام ت�ضم جمموعة من اأ�ضحاب اخلربة واملعرفة يف جمال   .2

الإدارة والإدارة العامة ممن عملوا يف القطاع العام، تكون مهمتها درا�ضة الواقع احلايل 

بتو�شيات  واخلروج  العلقة،  اأ�شحاب  من  ممكن  عدد  اأكرب  باآراء  وت�شتاأن�ص  القطاع،  لهذا 

علمية وعملية ل اإن�ضائية حتقق الهدف املن�ضود. 

و�ضع روؤية واإ�ضرتاتيجية لتطوير القطاع العام لل�ضنوات الع�ضر القادمة ا�ضتنادًا اإلى نتائج   .3

اأعمال اللجنة امل�ضار اإليها.

اإعادة هيكلة وزارة تطوير القطاع العام وفقًا للروؤية والإ�ضرتاتيجية اللتني �ضيتم و�ضعهما.  .4

غادروها  الذين  والكفاءة  اخلربة  اأ�ضحاب  الوزارة  موظفي  ل�ضتعادة  حثيثة  جهود  بذل   .5

خالل ال�ضنوات املا�ضية لأكرث من �ضبب، وعملوا على امل�ضاهمة يف نه�ضة القطاع العام يف 

دول اأخرى، مع النظر بعني العتبار ل�ضرورة توفري البيئة اجلاذبة لهم ماليًا ومعنويًا.

نظرًا ملا للموارد الب�ضرية العاملة يف القطاع احلكومي من اأهمية، ولتوجه دول العامل نحو   .6

والتطوير، ويف  والتح�ضني  التمّيز  املادي يف خلق  املال  راأ�ض  راأ�ضمال يتفوق على  اعتبارها 
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ظل تداخل مهام العديد من اجلهات احلكومية املعنية بتنمية املوارد الب�ضرية العاملة يف 

القطاع  ووزارة تطوير  العامة،  الإدارة  املدنية، ومعهد  القطاع احلكومي )ديوان اخلدمة 

العام(، فاإنه ميكن النظر يف اقرتاح باأن يتم توحيد مهام اجلهات العاملة جميعها يف جمال 

تنمية املوارد الب�ضرية يف جهة واحدة كديوان اخلدمة املدنية مثاًل، خا�ضة اأن الديوان 

يتبع رئي�ض الوزراء مبا�ضرة، كاأحد البدائل عن اإن�ضاء وحدة جديدة يف رئا�ضة الوزراء يف 

حال اقت�ضت ال�ضرورة عدم اإن�ضائها.

 5. جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�ضفافية
 ُتعّد هذه اجلائزة اأداة توجيه واإر�شاد نحو القيام بعمليات التح�شني والتطوير، وحتويل نقاط 

ال�شعف اإلى نقاط قوة يف موؤ�ش�شات القطاع العام. ومع ذلك، فاإن هذا الأمر ما زال ل يحظى 

الرتف  من  نوع  الأمر  هذا  اأن  معتقدين  العليا،  الإدارية  القيادات  قبل  من  الكايف  بالهتمام 

الإداري، واأن هناك من الق�ضايا الأخرى ما هو اأهم من تكري�ض املوارد واجلهود لهذه اجلائزة. 

امل�ضاركة يف هذه اجلائزة،  املوؤ�ض�ضات عن  اإحجام عدد من  وقد جتلى ذلك وا�ضحًا من خالل 

وعدم تقدمي الدعم املطلوب من تلك القيادات العليا، وعدم اإظهار اللتزام املطلوب، وتراجع 

نتائج تقييم اأداء عدد كبري من املوؤ�ض�ضات، اأو عدم حتقيق اأي حت�ضن عن ال�ضنوات ال�ضابقة. 

ويقت�ضي الأمر يف هذا ال�ضياق، اإخ�ضاع القيادات الإدارية جميعها من خمتلف امل�ضتويات اإلى 

دورات تدريبية-ولي�ض جل�ضات توعية-كدورات املقّيم املعتمد حتى تتمكن تلك القيادات من 

لتلك اجلهود، بالإ�ضافة  التزامها ودعمها  واإظهار  التمّيز،  متابعة جهود موؤ�ض�ضاتها يف جمال 

وانتهاء  العليا  القيادات  من  جميعهم-بدءًا  العاملني  على  والعقاب  الثواب  مبداأ  تطبيق  اإلى 

املكافاآت  العمل، وحت�ضني نوعية  املوؤ�ض�ضات، بهدف عدم عرقلة  الدنيا-يف  بالطبقة الإدارية 

التي حت�ضل املوؤ�ض�ضة عليها يف حال فوزها.

6. اإعادة درا�ضة برنامج الهيكلة

من بني املربرات التي جرى احلديث عنها بهدف تطبيق برنامج هيكلة القطاع احلكومي عام 

واملوؤ�ض�ضات  الوزارات  موظفي  بني  العدالة  حتقيق  على  �ضيعمل  الربنامج  هذا  اأن  هو   ،2012

احلكومية جميعها، وكذلك حت�ضني اأداء وتر�ضيق القطاع احلكومي من خالل اإخ�ضاع املوؤ�ض�ضات 

 400 على  يزيد  ما  الربنامج  هذا  تطبيق  تكلفة  بلغت  وقد  املدنية.  اخلدمة  لنظام  امل�ضتقلة 

القت�ضادي  املجل�ض  ال�ضادر عن  التقرير  درا�ضة  ال�ضدد، جتب  �ضنويًا. ويف هذا  دينار  مليون 

يف  والعالوات  الرواتب  هيكلة  اإعادة  برنامج  »تقييم  عنوان  حتت   2017 عام  والجتماعي 

القطاع العام املدين، 2017«، وال�ضتفادة من النتائج التي تو�ضل اإليها التقرير، مع التاأكيد على 
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اإخراج املوؤ�ش�شات امل�شتقلة من نظام اخلدمة املدنية واإعادتها  اإمكانية  اإعادة درا�شة  �شرورة 

اإلى ما كانت عليه.

7. الإ�ضرتاتيجيات والتخطيط الإ�ضرتاتيجي

بداية يجب القول يف هذا املجال اإن عملية التخطيط الإ�ضرتاتيجي هي من اأعقد الوظائف 

واأهمها التي يتوجب على اأي موؤ�ض�ضة القيام بها من اأجل و�ضعها على الطريق ال�ضحيح. وتوجد 

لدى الغالبية العظمى من موؤ�ض�ضات القطاع العام اإ�ضرتاتيجيات، لكن العديد منها غري مفّعلة، 

وتعاين من وجود جوانب �ضعف عديدة. ونظرًا لأهمية هذا اجلانب، ولتدارك جوانب ال�ضعف 

يف املجال الإ�ضرتاتيجي، فاإن الأمر يتطلب الآتي:

الإدارية يف  القيادات  لدى  الإ�ضرتاتيجي  والبناء  الإ�ضرتاتيجي  التخطيط  مهارات  توفر   .1

املوؤ�ض�ضات احلكومية جميعها.

يف  املتخ�ض�ضة  املتمّيزة  واملعاهد  الكليات  اإلى  موؤ�ض�ضة  كل  يف  العاملني  من  فريق  اإيفاد   .2

التخطيط الإ�ضرتاتيجي لتح�ضيل العلوم واملعارف واخلربات يف هذا املجال، على اأن تقوم 

هذه الفرق بتدريب باقي اأفراد املوؤ�ض�ضة على عملية التخطيط الإ�ضرتاتيجي ونقل املعرفة 

التي امتلكوها اإلى زمالئهم يف املوؤ�ض�ضة.

ويف حال تعذر تنفيذ التو�ضية امل�ضار اإليها اأعاله، ُيقرتح وجود خبري/ خرباء متخ�ض�ضني   .3

يف التخطيط الإ�ضرتاتيجي اأثناء قيام املوؤ�ض�ضة بو�ضع خطتها الإ�ضرتاتيجية.

اأن  ذلك  املوؤ�ض�ضة،  يف  الهرم  راأ�ض  تغري  مع  الإ�ضرتاتيجية  اخلطط  اإلغاء  بعدم  اللتزام   .4

اإمكانية  مع  القادمة،  ال�ضنوات  من  عددًا  لتغطي  و�ضعها  يتم  الإ�ضرتاتيجية  اخلطط 

مراجعتها لتتواءم مع م�ضتجدات البيئة اخلارجية، ولكن لي�ض اإلغاوؤها كلّية.

بناء  يتم  اأ�ضا�ضها  وعلى  الوطنية  الأولويات  تعك�ض  قطاعية  اإ�ضرتاتيجيات  بناء   .5

الإ�ضرتاتيجيات املوؤ�ض�ضية.

8. احلكومة الإلكرتونية

بتنفيذ  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�ضالت  بوزارة  ممثلة  املعنية  احلكومية  اجلهات  بداأت 

م�ضروع احلكومة الإلكرتونية مع مطلع عام 2018. ومن اأجل اإجناح هذه اجلهود، وكي يلم�ض 

املواطن الآثار الإيجابية للحكومة الإلكرتونية وي�ضتفيد منها، فاإن الأمر يتطلب اإجراء م�ضح 

لر�ضا متلقي اخلدمة عن عمل احلكومة الإلكرتونية، خا�ضة اأنه انق�ضى نحو اأربعة اأ�ضهر على 

البدء بتنفيذها، وذلك بهدف معرفة نقاط ال�شعف وتعزيز فر�ص النجاح. كما يتطلب الأمر 
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تاأ�ضي�ض مكاتب خدمات للحكومة الإلكرتونية يف املناطق جميعها، بحيث يتوجه املواطن اإليها 

من اأجل احل�ضول على اخلدمة املطلوبة، خا�ضة اأن هناك الكثري من املواطنني ل ي�ضتطيعون 

التعامل مع التكنولوجيا لإجناز معامالتهم اإلكرتونيًا.

9. متابعة الأداء احلكومي وقيا�ضه

ت�ضري اأف�ضل املمار�ضات يف هذا املجال اإلى وجوب قيام احلكومات باإن�ضاء وحدة ملتابعة وقيا�ض 

من  معه  يتمكن  وب�ضكل  مبا�ضرة،  الوزراء  برئي�ض  مرتبطة  تكون  اأن  على  احلكومي،  الأداء 

متابعة اأداء الأجهزة احلكومية جميعها. ويف الأردن، كانت توجد وحدة كهذه �ضمن هيكلية 

رئا�ضة الوزراء، وكانت ترفع تقاريرها اإلى رئي�ض الوزراء مبا�ضرة من خالل اأمني عام الرئا�ضة 

الذي ترتبط به اإداريًا. لكن مهام هذه الوحدة ُنقلت عام 2012 اإلى وزارة تطوير القطاع العام 

لت�ضبح اإحدى مديريات الوزارة، وتقوم مبمار�ضة الرقابة على اأداء بقية الوزارات، وتقدمي 

التقارير من خالل الوزير اإلى جمل�ض الوزراء، وهو اأمر يتنافى مع الد�ضتور ومع املنطق، اإذ ل 

يجوز لوزارة اأن تراقب اأداء وزارات اأخرى. وبهدف حت�ضني م�ضتوى الأداء يف القطاع احلكومي 

الأداء احلكومي برئا�ضة  اإحلاق وحدة متابعة  اإعادة  الأمر يتطلب  اأ�ضبح  ومتابعة الإجناز، 

الوزراء وربطها مبا�ضرة برئي�ض الوزراء. ومن ال�ضرورة مبكان �ضمان عدم تعار�ض عمل هذه 

الوحدة مع عمل مركز امللك عبد اهلل الثاين للتميز.

10. مركز دعم �ضنع القرار

ت�ضري املمار�ضات الف�ضلى يف الإدارة اإلى اأن احلكومات املتمّيزة ت�ضعى لأن تكون حكومات قائمة 

على املعرفة، وقادرة على �ضنع القرارات ال�ضائبة التي تتجنب الأخطاء واملخاطر، ا�ضتنادًا 

اإلى ما متلكه من معارف ومن معلومات ت�ضاعد يف عملية �ضنع القرارات. وهذا يتطلب وجود 

ودعم  املعرفة  »مديرية  اأُ�ضُتحدثت  قد  كان  الأردن،  ويف  القرار.  �ضنع  عملية  لدعم  مركز 

�ضنع القرار« عام 2011 �ضمن هيكلية رئا�ضة الوزراء مل�ضاعدة احلكومة على اتخاذ القرارات 

يف  املديرية  هذه  اأُلغيت  وقد  الدقيقة.  واملعلومات  املتاحة  املعرفة  اإلى  ا�ضتنادًا  ال�ضحيحة 

العام التايل بعد ت�ضكيل حكومة اأخرى عملت على اإعادة ت�ضميم الهيكل التنظيمي لرئا�ضة 

املوؤهلة لتقدمي  بالكوادر  املديرية وتزويدها  اإن�ضاء هذه  اإعادة  الآن  امللّح  الوزراء. وبات من 

الدعم الالزم ملجل�ض الوزراء وللوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية كي تكون قراراتها قائمة على 

املعرفة وت�ضتند اإلى املعلومات الدقيقة.

واأخريًا، ل بد من توافر عن�ضَري »الإرادة« و»الإدارة« حتى ن�ضل اإلى اإدارة حكومية متميزة، 

وقادرة على تقدمي اخلدمة الأف�ضل للمواطنني. 
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�أنها ت�ضم  �ضيما  �الأردنية،  ال  �لدولة  �إليها  �لتي ترتكز  �مل�ؤ�ض�ضات  �أهم  ُيعّد جمل�س �الأمة من 

ممثلي �ل�ضعب من خالل جمل�س �لن��ب،  وهذ� ي�ضهم يف تعزيز حالة �لدميقر�طية،  ويك�ن 

ع�نًا للدولة يف �ختيار �ضيا�ضاتها باال�ضتناد �إلى قر�ر�ت جمل�س �لن��ب �لذي ميثل �ل�ضعب.

على  طر�أت  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم  من   2011 عام  يف  �أُقرت  �لتي  �لد�ضت�رية  �لتعديالت  وُتعّد 

�الأ�ضباب  على   )94( ورقم   )74( رقم  �ملادتني  وفق  �لتعديالت  ن�ضت  حيث  �لن��ب،   جمل�س 

�مل�جبة حلل جمل�س �لن��ب،  وربط �حلل با�ضتقالة �حلك�مة خالل �أ�ضب�ع من تاريخه،  وعدم 

ج��ز تكليف رئي�ضها بت�ضكيل �حلك�مة �لتي تليها،  وذلك الإعادة �لت��زن بني �ل�ضلطتني ومنع 

تغ�ل �ل�ضلطة �لتنفيذية. 

كذلك،  تاأ�ض�ضت يف عام 2011 �لهيئة �مل�ضتقلة لالنتخاب كجهة م�ضتقلة ُتعنى باإد�رة �لعملية 

�النتخابية و�الإ�ضر�ف عليها دون تدخل �أو تاأثري من �أي جهة،  حيث با�ضرت �لهيئة عملها يف 

�ضهر �أيار من عام 2012،  ويف عام 2014،  ومب�جب وجبة جديدة من �لتعديالت �لد�ضت�رية،  

�لبلدية  �النتخابات  �إد�رة  لت�ضمل  وم�ض�ؤولّياتها،   لالنتخاب  �مل�ضتقلة  �لهيئة  دور  ت��ضيع  مت 

و�أي �نتخابات عامة،  �إ�ضافة �إلى ما تكّلفها به �حلك�مة من �إد�رة و�إ�ضر�ف على �أي �نتخابات 

�أخرى،  ومبا ي�ضمن �أعلى م�ضت�يات �ل�ضفافية و�لنز�هة و�حلياد يف �إد�رة �لعمليات �النتخابية 

�ملختلفة.

�نُتخب جمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر �لذي يبلغ عدد �أع�ضائه 130 ع�ض�ً� من خالل نظام �لقائمة 

�لن�ضبية �ملفت�حة،  وُق�ّضمت �لدو�ئر �النتخابية �إلى 23 د�ئرة،  و�ضاهم هذ� �لنظام بتح�ضني 

مقعدً�،    15 ب��قع  ك�تا  للمر�أة   2016 ل�ضنة  �النتخاب  قان�ن  �س  خ�ضّ كما  �النتخاب.  عد�لة 

و�إلى  �لثالث.  �لبدو  دو�ئر  من  د�ئرة  لكل  ومقعد  مقعدً�(،    12( حمافظة  لكل  مقعد  مبعدل 

جانب �لن�ضاء �لل��تي فزن باملقاعد �خلم�ضة ع�ضر �ملحف�ظة للمر�أة،  فازت خم�س ن�ضاء عن 

20 مقعدً�،   طريق �لتناف�س �حلر مع �لرجال،  فارتفع عدد �ملقاعد �لتي �حتلتها �لن�ضاء �إلى 

وه� �أعلى رقم حتتّله �لن�ضاء يف تاريخ �حلياة �لنيابية يف �الأردن. 

ومبا يتعلق بالغرفة �لت�ضريعية �لثانية،  �أي جمل�س �الأعيان �لذي يعني �مللك �أع�ضاءه جميعهم،  

فقد بلغ عدد �أع�ضائه 65 ع�ض�ً� وفقًا للمادة )63( من �لد�ضت�ر �لتي حُتّدد عدد �أع�ضاء جمل�س 

�الأعيان مبا ال يتجاوز ن�ضف عدد �أع�ضاء جمل�س �لن��ب.

وتبنّي هذه �ملر�جعة �أهم �أعمال جمل�ضي �لن��ب و�الأعيان ومدى م��ءمتها لتطلعات �مل��طن 

�الأردين و�ن�ضجامها مع م�ضرية �الإ�ضالح يف �الأردن. كما ت�ضتعر�س �أد�ء جمل�س �الأمة من حيث 

عدد �لت�ضريعات �ملقّرة،  و�الأدو�ت �لرقابية �مل�ضتخدمة خالل عام 2017. 

تقدمي
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أوالً: اإلطار الترشيعي ملجلس األمة

ي��ضح �جلدول رقم )1( �الأنظمة �النتخابية �لتي مت �عتمادها منذ تاأ�ضي�س �لدولة �الأردنية،  

وحتى �النتخابات �لتي جرت يف عام 2016. 

�جلدول رقم )1(
 ت�زيع �ملجال�س �لت�ضريعية و�لنيابية بح�ضب مددها وعدد �أع�ضائها 

وروؤ�ضائها و�أنظمة �النتخاب )2016-1928(
رئي�س �ملجل�س �لعدد�لنظام �النتخابي مدة �ملجل�س ��ضم �ملجل�س 

ح�ضن خالد �أب� �لهدى 16�لقائمة �ملفت�حة1 1928-1931�ملجل�س �لت�ضريعي �الأول 

16�لقائمة �ملفت�حة 1931-1934 �ملجل�س �لت�ضريعي �لثاين 
عبد �هلل �ضر�ج،  �إبر�هيم 

ها�ضم 

�إبر�هيم ها�ضم 16�لقائمة �ملفت�حة 1934-1937 �ملجل�س �لت�ضريعي �لثالث 

16�لقائمة �ملفت�حة 1937-1942 �ملجل�س �لت�ضريعي �لر�بع 
�إبر�هيم ها�ضم،  ت�فيق �أب� 

�لهدى 

16�لقائمة �ملفت�حة 1942-1947�ملجل�س �لت�ضريعي �خلام�س 
ت�فيق �أب� �لهدى،  �ضمري 

�لرفاعي،  �إبر�هيم ها�ضم 

ها�ضم خري 20�لقائمة �ملفت�حة 1947-1950 جمل�س �لن��ب �الأول 

عمر مطر،  �ضعيد �ملفتي. 40�لقائمة �ملفت�حة 1950-1951 جمل�س �لن��ب �لثاين 

40�لقائمة �ملفت�حة 1951-1954 جمل�س �لن��ب �لثالث 
عبد �هلل �لكليب �ل�ضريدة،  

حكمت �مل�ضري،  عبد �حلليم 
�لنمر

�أحمد �لطر�ونة 40�لقائمة �ملفت�حة 1954-1956 جمل�س �لن��ب �لر�بع 

40�لقائمة �ملفت�حة 1956-1961 جمل�س �لن��ب �خلام�س 
حكمت �مل�ضري،  م�ضطفى 

خليفة 

م�ضطفى خليفة 60�لقائمة �ملفت�حة 1961-1961 جمل�س �لن��ب �ل�ضاد�س 

�ضالح ط�قان 60�لقائمة �ملفت�حة 1962-1963 جمل�س �لن��ب �ل�ضابع 

عاكف �لفايز 60�لقائمة �ملفت�حة 1963-1966 جمل�س �لن��ب �لثامن 

قا�ضم �لرمياوي،  كامل عريقات 60�لقائمة �ملفت�حة 1967-1971 جمل�س �لن��ب �لتا�ضع 

عاكف �لفايز 60�لقائمة �ملفت�حة 1984-1988 جمل�س �لن��ب �لعا�ضر 

�أو  �لذي ي�ضمح للناخب باختيار عدد من �ملرت�ضحني يف د�ئرته �النتخابية ي�ضاوي  �لنظام  ه�  �ملفت�حة  �لقائمة  نظام    1
يقل عن عدد �ملقاعد �ملخ�ض�ضة لتلك �لد�ئرة،  وتعد �نتخابات عام 1989 هي �الأخرية �لتي ُطبق فيها هذ� �لنظام. ونظام 
�لقائمة �ملفت�حة ه� نظام �أغلبي،  �أي يف�ز مبقاعد �لد�ئرة �النتخابية �ملرت�ضح�ن �لذين يح�زون على �أعلى �الأ�ض��ت يف 

�لد�ئرة. 
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جمل�س �لن��ب �حلادي 
ع�ضر 

80�لقائمة �ملفت�حة 1993-1989 
�ضليمان عر�ر،  عبد �للطيف 

عربيات 

1993-1997 جمل�س �لن��ب �لثاين ع�ضر 
�ل�ض�ت �ل��حد غري 

80�ملتح�ل 
طاهر �مل�ضري،  �ضعد هايل 

�ل�ضرور 

1997-2001 جمل�س �لن��ب �لثالث ع�ضر 
�ل�ض�ت �ل��حد غري 

80�ملتح�ل 
�ضعد هايل �ل�ضرور،  عبد 

�لهادي �ملجايل 

2003-2007 جمل�س �لن��ب �لر�بع ع�ضر 
 �ل�ض�ت �ل��حد غري 

عبد �لهادي �ملجايل 110�ملتح�ل 

جمل�س �لن��ب �خلام�س 
ع�ضر 

 2010-2007
�ل�ض�ت �ل��حد غري 

عبد�لهادي �ملجايل 110�ملتح�ل 

جمل�س �لن��ب �ل�ضاد�س 
ع�ضر 

 2013-2010
�ل�ض�ت �ل��حد غري 

120�ملتح�ل 
في�ضل �لفايز،  عبد �لكرمي 

�لدغمي 

2013-2016 جمل�س �لن��ب �ل�ضابع ع�ضر 

نظام خمتلط )�ل�ض�ت 
�ل��حد غري �ملتح�ل+ 

�لقائمة �لن�ضبية 
�ملغلقة(

150
�ضعد هايل �ل�ضرور،  عاطف 

�لطر�ونة 

2016 - ... جمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر 
�لقائمة �لن�ضبية 

عاطف �لطر�ونة 130�ملفت�حة

جمل�س �الأعيان
ن�ضاأ جمل�س �الأعيان �الأردين يف عام 1947 بعد �إعالن ��ضتقالل �الأردن وفقًا للد�ضت�ر �الأردين 

الأول ال�شادر يف �شباط 1947،  والذي اأناط اأعمال ال�شلطة الت�شريعية بامللك وجمل�س الأمة،  

�أعيان  جمل�س  �إلى  �الأمة  جمل�س  ينق�ضم  وعليه  �لت�ضريعية.  �لغرف  ثنائية  نظام  وباعتماد 

يت�ضكل من عدد ال يتجاوز ن�ضف عدد جمل�س �لن��ب،  ويت�لى �مللك تعيني �الأع�ضاء مبا�ضرة 

ال�شلطة  »تناط  اأنه  على  الد�شتور  من   )25( املادة  وتن�س  الد�شتور.  حددها  �شروط  �شمن 

�لت�ضريعية مبجل�س �الأمة و�مللك ويتاألف جمل�س �الأمة من جمل�ضي �الأعيان و�لن��ب«. وتن�س 

�ملادة )36( على اأن »امللك يعنينّ اأع�شاء جمل�س الأعيان ويعني من بينهم رئي�س جمل�س الأعيان 

ويقبل ��ضتقالتهم«. ويبني �جلدول رقم )2( جمال�س �الأعيان يف �الأردن.

�جلدول رقم )2(
 ت�زيع جمال�س �الأعيان بح�ضب مددها وعدد �أع�ضائها وروؤ�ضائها

رئي�س �ملجل�سعدد �الأع�ضاء مدة �ملجل�سرقم �ملجل�س 

ت�فيق �أب� �لهدى194710-1950�الأول 

ت�فيق �أب� �لهدى195020-1951�لثاين 

�إبر�هيم ها�ضم195119-1951�لثالث
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رئي�س �ملجل�سعدد �الأع�ضاء مدة �ملجل�سرقم �ملجل�س 

�إبر�هيم ها�ضم195120-1955�لر�بع 

�إبر�هيم ها�ضم،  �ضعيد �ملفتي195520-1959�خلام�س 

�ضمري �لرفاعي،  �ضعيد �ملفتي195925-1963�ل�ضاد�س

�ضعيد �ملفتي196330-1967�ل�ضابع

�ضعيد �ملفتي196730-1971�لثامن

�ضعيد �ملفتي 197130-1973�لتا�ضع

�ضعيد �ملفتي197330-1973�لعا�ضر

بهجت �لتله�ين197430-1979�حلادي ع�ضر

بهجت �لتله�ين197930-1983�لثاين ع�ضر

�أحمد �لطر�ونة198330-1984�لثالث ع�ضر

�أحمد �لل�زي198430-1988 �لر�بع ع�ضر

�أحمد �لل�زي 198830-1989�خلام�س ع�ضر

�أحمد �لل�زي 198940-1993�ل�ضاد�س ع�ضر

�أحمد �لل�زي199340-1997�ل�ضابع ع�ضر

زيد �لرفاعي 199740-2001�لثامن ع�ضر

زيد �لرفاعي200140-2003�لتا�ضع ع�ضر

زيد �لرفاعي 200355-2005�لع�ضرون

زيد �لرفاعي200555-2007�حلادي و�لع�ضرون

زيد �لرفاعي 200755-2009�لثاين و�لع�ضرون

طاهر �مل�ضري200955-2010�لثالث و�لع�ضرون

طاهر �مل�ضري201060-2011�لر�بع و�لع�ضرون

طاهر �مل�ضري201160-2013�خلام�س و�لع�ضرون

عبد �لروؤوف �لرو�بدة201375-2016�ل�ضاد�س و�لع�ضرون

في�ضل �لفايز201665 - ...�ل�ضابع و�لع�ضرون

بالت�ض�يت  لهن  �ل�ضماح  من  بالرغم  فاإنه  و�العيان،   �لن��ب  جمل�ضي  يف  �ملر�أة  يخ�س  ما  ويف 

و�لرت�ضح على �أثر تعديالت على قان�ن �النتخاب ملجل�س �لن��ب عام 1974،  �إال �أن �أول �ضيدة 

متكنت من �لف�ز تناف�ضيًا مبقعد يف جمل�س �لن��ب كان يف عام 1997،  ثم تط�رت م�ضاركتهن 

قان�ن  ن�س  حيث    ،2003 عام  �ملنتخب  ع�ضر،   �لر�بع  �لن��ب  جمل�س  من  بدءً�  �ل�ضيا�ضية 
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�النتخاب على تخ�ضي�س �ضتة مقاعد للن�ضاء،  مع �إبقاء �لباب مفت�حًا للمناف�ضة على �ملقاعد 

�أع�ضاء جمل�س �الأعيان عددً� من �لن�ضاء،  وقد  �الأخرى جميعها. وب�ضكل م��ٍز،  �ضمل تعيني 

 20 65 ع�ض�ً�،  مقابل  �أ�ضل  �إلى ت�ضع �ضيد�ت من  �ل�ضابع و�لع�ضرين  و�ضل عددهن يف �ملجل�س 

�ضيدة يف جمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر منهن خم�س فزن تناف�ضيًا.

جتربة �لقائمة �ل�طنية يف �نتخابات 2013

يف  �ململكة  م�ضت�ى  على  �ملغلقة  �لن�ضبية  للقائمة  حتديدها  مت  �لتي  �ملقاعد  عدد  �أن  رغم 

�نتخابات عام 2013،  مل تتجاوز ما ن�ضبته 18% من عدد �ملقاعد �لكلي ملجل�س �لن��ب �لبالغ 

�آنذ�ك 150 مقعدً�،  �إال �أن هذه �لتجربة على �أهميتها مل ُتفلح يف �إحد�ث نقلة ن�عية يف متثيل 

�ملقاعد  �ململكة  22 قائمة مرت�ضحة على م�ضت�ى  �لن��ب،  حيث ت�زعت  �الأحز�ب يف جمل�س 

�ل�ضبعة و�لع�ضرين. وتناف�ضت على هذه �ملقاعد تيار�ت حمافظة وو�ضطية وي�ضارية وق�مية،  

�أعلن��  و�ضط غياب �الإخ��ن �مل�ضلمني وذر�عهم �ل�ضيا�ضي حزب جبهة �لعمل �الإ�ضالمي �لذي 

مقاطعة �نتخابات 2013.

متريت �لقائمة �ل�طنية باأنها عملت على تعزيز �له�ية �ل�طنية �جلامعة لالأردنيني،  حيث ُمنح 

�لناخب �حلق يف �الإدالء ب�ض�ته الأي قائمة على م�ضت�ي �ل�طن،  �إلى جانب �لت�ض�يت ل�ضالح 

�أحد �ملر�ضحني يف د�ئرته �ملحلية. وكان ميكن حت�ضني نتائج �لعمل بنظام �لقائمة �لن�ضبية 

�ملغلقة على م�ضت�ى �ل�طن،  ل�مت �عتماد طريقة �أخرى الحت�ضاب �لف�ز بدل طريقة �لباقي 

�الأعلى،  �أو �عتماد ن�ضبة ح�ضم حل�ضر �لق��ئم �لفائزة بالق��ئم �لق�ية،  �إ�ضافة �إلى زيادة 

ح�ضة هذه �لق��ئم من �ملقاعد،  ولذ� ميكن �لع�دة للعمل بالق��ئم �ل�طنية بن�ضبة ت�ضل �إلى 

50% من جمم�ع �أع�ضاء جمل�س �لن��ب من �أجل تعزيز متثيل �الأحز�ب �ل�ضيا�ضية يف جمل�س 

�لن��ب و�الرتقاء ياأد�ئه �لت�ضريعي و�لرقابي على طريق ت�ضكيل �حلك�مات �لربملانية.

�نتخابات جمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر

�أجريت �نتخابات جمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر مب�جب قان�ن �النتخاب رقم )6( ل�ضنة 2016،  

وباال�ضتناد �إلى نظام �نتخابي جديد مل ي�ضبق �أن مت �لعمل به يف �الأردن،  ه� نظام �لقائمة 

�لن�ضبية على م�ضت�ى �لد�ئرة �النتخابية،  ما يعني �أن �لرت�ضح ينبغي �أن يتم من خالل قائمة،  

و�أن ف�ز �لقائمة بح�ضة من �ملقاعد �ملخ�ض�ضة للد�ئرة،  يك�ن بح�ض�ضب �لن�ضبة �لتي ح�ضلت 

عليها �لقائمة من �أ�ض��ت �ملقرتعني. وجدير بالذكر �أن ت�ضع حمافظات من حمافظات �ململكة،  

ُع�ملت كل و�حدة منها باعتبارها د�ئرة �نتخابية،  وكذ� �الأمر بالن�ضبة لكل د�ئرة من دو�ئر 
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�لبدو �لثالث. �أما �ملحافظات �لثالث �لكبرية: �لعا�ضمة و�إربد و�لزرقاء،  فُق�ضمت �إلى دو�ئر 

فرعية؛ �لعا�ضمة �إلى خم�س دو�ئر،  و�إربد �إلى �أربع دو�ئر،  و�لزرقاء �إلى د�ئرتني. 

مرت�ضحًا   1252 جمم�عه  ما   2016 عام  �لنيابية  لالنتخابات  �ملرت�ضحني  عدد  �إجمايل  بلغ 

و�ضل  فيما  قائمة،    226 �لق��ئم  عدد  �إجمايل  وبلغ  مقعدً�.   130 على  تناف�ض��  ومرت�ضحة 

218 قائمة يف �لدو�ئر �النتخابية �لثالثة  253 مرت�ضحة ت�زعن على  �إلى  عدد �ملرت�ضحات 

و�لع�ضرين.

ثانياً: مهام مجلس األمة وواجباته

حتدث �لد�ضت�ر يف ف�ضله �ل�ضاد�س عن تركيبة جمل�س �الأمة و�ل��جبات �مل�ك�لة �إليه. وحّدد 

يف الق�شم الأول منه ما يخ�س جمل�س الأعيان،  من حيث عدد اأع�شائه و�شن الع�شو وال�شروط 

�ل��جب ت�فرها فيه،  ومدة ع�ض� جمل�س �الأعيان ورئي�ضه ودور�ت �نعقاد �ملجل�س. 

�س �لد�ضت�ر �لق�ضم �لثاين من �لف�ضل �ل�ضاد�س منه ملجل�س �لن��ب،  مبا يخ�س تركيبة  فيما خ�ضّ

املجل�س،  و�شروط انتخابه،  وطبيعة الهيئة التي تدير العملية النتخابية،  ومدة املجل�س 

النيابي،  ومتى يتعني انتخابه،  ومدة رئي�س جمل�س النواب،  و�شن الع�شو وال�شروط الواجب 

�لق�ضم  �أما  �ملجل�س.  �لع�ض� من  ��ضتقالة  و�آلية  نيابته،   �لطعن ب�ضحة  ت�فرها فيه،  وكيفية 

�لثالث من �لف�ضل �ل�ضاد�س،  في�ضتمل على �أحكام �ضاملة ملجل�ضي �الأعيان و�لن��ب.

�أ. وظائف جمل�س �لن��ب
تناط مبجل�س النواب وظيفتان اأ�شا�شيتان،  هما:

1. �لت�ضريع

�إلى  �حلك�مة  حتيلها  �لتي  �لق��نني  در��ضة  خالل  من  �ل�ظيفة  هذه  �لن��ب  جمل�س  ميار�س 

�ملجل�س ومناق�ضتها �أو من خالل �قرت�ح بقان�ن يتقدم به ع�ضرة ن��ب �أو �أكرث.

2. �لرقابــة

لها من دور كبري ومهم يف مر�قبة  ملا  �لثانية ملجل�س �لن��ب  �ملهمة  ُتعّد �ل�ظيفة �لرقابية هي 

�أعمال �ل�ضلطة �لتنفيذية. ولكي يتمكن �ملجل�س من �أد�ء هذه �ملهمة،  فقد حّدد نظامه �لد�خلي 

�أدو�ت �لرقابة �لنيابية و�آلية ��ضتخد�مها،  وهذه �الأدو�ت،  هي: �ل�ض�ؤ�ل،  �ال�ضتجـ��ب،  �ملناق�ضة 

العامة،  القرتاح برغبة،  طرح الثقة باحلكومة،  التحقق،  بند »ما ي�شتجد من اأعمال«.
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�ملادة  وتن�س  باحلك�مة.  �لثقة  طرح  �لرقابي،   �جلانب  يف  �لن��ب  جمل�س  �أعمال  �أهم  ومن 

)53( من الد�شتور على اأنه »تعقد جل�شة الثقة بالوزارة اأو باأي وزير منها اإما بناء على طلب 

رئي�س �ل�زر�ء و�إما بناء على طلب م�قع من عدد ال يقل عن ع�ضرة �أع�ضاء من جمل�س �لن��ب«. 

وحت�ضل �حلك�مة على �لثقة �إذ� �ضّ�ت جمل�س �لن��ب باالأغلبية �ملطلقة الأع�ضائه مبنح �لثقة 

لها،  �إذ� طلبت هي ذلك من جمل�س �لن��ب،  يف حني ُتطرح �لثقة باحلك�مة �أو باأحد �ل�زر�ء،  

�إذ� طلب جمل�س �لن��ب ذلك،  ويلزم حلجب �لثقة �أن يقرر �ملجل�س عدم �لثقة باحلك�مة �أو 

�ل�زير باالأكرثية �ملطلقة من جمم�ع عدد �أع�ضائه. 

�إلى رقم  �أفرد �لد�ضت�ر ف�ضاًل كاماًل لل�ض�ؤون �ملالية ي�ضتمل على �مل��د من رقم )111(  كذلك 

ل فيها �إجر�ء�ت �إر�ضال قان�ن �مل��زنة �لعامة وم�ضروع قان�ن م��زنات �ل�حد�ت  )119(،  وف�ضّ

�إلى خزينة  �إلى جمل�س �لن��ب،  و�الإجر�ء�ت �لناظمة لنقل �ل�ضر�ئب �ملقب��ضة  �حلك�مية 

�لدولة،  وحتديد �المتياز�ت �خلا�ضة با�ضتثمار �ملناجم �أو �ملعادن �أو �ملر�فق �لعامة ووج�ب 

�لت�ضديق عليها بقان�ن. كذلك حّدد �لد�ضت�ر �ملهام �لرقابية لدي��ن �ملحا�ضبة ووج�ب �إر�ضال 

�ملخالفات  مت�ضمنًا  عادية،   دورة  كل  بد�ية  يف  و�الأعيان  �لن��ب  جمل�ضي  �إلى  �لعام  تقريره 

�ملرتكبة و�مل�ض�ؤولية �ملرتتبة عليها. 

�ملالية من قبل  �لرقابة  ما يخ�س   2011 لعام  �لد�ضت�ر  �ضملتها تعديالت  �لتي  �لتغري�ت  ومن 

جمل�س �لن��ب،  فقد عدلت �ملادة )111( من �لد�ضت�ر،  بحيث �أ�ضبحت تن�س على وج�ب �أن 

تقدم �حلك�مة �حل�ضابات �خلتامية يف نهاية �ضتة �ضه�ر من �نتهاء �ل�ضنة �ملالية �ل�ضابقة.

ب. وظائف جمل�س �الأعيان
ملجل�س  �لد�خلي  و�لنظام  �لد�ضت�ر  يف  �ل��ردة  �لن�ض��س  بح�ضب  �الأعيان  جمل�س  ي�ضطلع 

�الأعيان،  ب�ظيفتني �أ�ضا�ضيتني،  هما: �ل�ظيفة �لت�ضريعية و�ل�ظيفة �لرقابية �للتان متّكناه 

من �أن يك�ن �أحد �الأدو�ت �الإ�ضالحية للعملية �ل�ضيا�ضية،  وتزد�د �أهمية جمل�س �الأعيان كلما 

كان �ختيار �أع�ضائه قد ر�عى ت�فر �لكفاءة و�لروؤية �الإ�ضالحية فيهم،  بحيث يك�ن �ملجل�س 

�أحد �أعمدة �لتح�ل �لدميقر�طي و�الإ�ضالح �ل�ضيا�ضي يف �الأردن.

1. �ل�ظيفة �لت�ضريعية

بالتعاون  �لق��نني  م�ضاريع  و�إقر�ر  مبناق�ضة  �الأعيان  ملجل�س  �لت�ضريعية  �ل�ظيفة  تتمثل 

و�لتكامل مع جمل�س �لن��ب،  ويف تقدمي �قرت�حات بقان�ن. 

2. �ل�ظيفة �لرقابية

�ل�ظائف  من  هي  وت�ضرفاتها  �لتنفيذية  �ل�ضلطة  �أعمال  على  �الأعيان  جمل�س  رقابة  مهمة  �إن 
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�الأ�ضا�ضية �لتي يق�م بها �ملجل�س مب�جب �أحكام �لد�ضت�ر و�لنظام �لد�خلي للمجل�س. وميكن تق�ضيم 

�ل�ظيفة �لرقابية ملجل�س �الأعيان من حيث طبيعتها �إلى �لرقابة �ل�ضيا�ضية،  و�لرقابة �ملالية.

ومر�قبة  �لدولة  �ض�ؤون  �إد�رة  يف  �حلك�مة  �أعمال  على  �لرقابة  هي  �ل�ضيا�ضية  و�لرقابة 

�لدولة،   يف  بها  �ملعم�ل  و�الأنظمة  و�لق��نني  للد�ضت�ر  مطابقًا  يك�ن  بحيث  عملها  م�ضروعية 

خالل  من  �لرقابية  وظيفته  �الأعيان  جمل�س  وميار�س  وي�ض�نها.  �لعامة  �مل�ضلحة  يحقق  ما 

�الأ�ضئلة  بت�جيه  ذلك  ويتلخ�س  �لد�خلي،   نظامه  ويف  �لد�ضت�ر  يف  حمددة  و�ضائل  عدة 

و�ال�ضتج��بات،  طرح م��ض�ع عام للمناق�ضة،  وتقدمي �قرت�حات برغبة وعر�ئ�س و�ضكاوى. 

�أما �لرقابة �ملالية،  فيمار�ضها جمل�س �الأعيان من خالل �لنظر يف �حل�ضابات �خلتامية للم��زنة 

�لعامة وتقارير دي��ن �ملحا�ضبة.

ثالثاً: تركيبة مجلس األمة خالل عام 2017

يبني هذ� �لف�ضل تركيبة �لغرفتني �لت�ضريعيتني؛ جمل�س �الأعيان �ل�ضابع و�لع�ضرين وجمل�س 

�لن��ب �لثامن ع�ضر،  كما ه� مبني يف �جلدول رقم )3( من حيث عدد �أع�ضاء كل جمل�س وت�زيع 

�أع�ضائه بح�ضب �لن�ع �الجتماعي و�لفئة �لعمرية و�أبرز �خلرب�ت �ل�ضابقة. 

�جلدول رقم )3(
تركيبة جمل�س �الأعيان �ل�ضابع و�لع�ضرين وجمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر

جمل�س �الأعيانجمل�س �لن��ب �مل��ض�ع�لرقم

13065عدد �الأع�ضاء 1

11055عدد �الأع�ضاء �لذك�ر 2

2010عدد �الأع�ضاء �الإناث 3

401-301150-40�لفئة �لعمرية 4

 50-414160-5116

6148 فما ف�ق60-5154

6124 فما ف�ق

�خلرب�ت �ل�ضابقة 5
عدد �لن��ب �ل�ضابقني: 54

عدد �ل�زر�ء �ل�ضابقني: 4

عدد �ل�زر�ء �ل�ضابقني:33

عدد روؤ�ضاء �ل�زر�ء �ل�ضابقني: 4 
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رابعاً: األداء الترشيعي ملجلس األمة خالل عام 2017

 24 منها    ،2017/11/12 �إلى   2016/11/7 من  �لفرتة  قان�نًا خالل   37 �لن��ب  �أقر جمل�س 

قان�نًا يف �لدورة �لعادية �الأولى و13 قان�نًا يف �لدورة �ال�ضتثنائية. وعلى م�ضت�ى �جلل�ضات 

�لت�ضريعية،  فقد عقد جمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر خالل عامه �الأول 54 ي�م عمل ت�ضريعي،  

منها 43 ي�م عمل ت�ضريعي �ضمن �لدورة �لعادية �الأولى و11 ي�م عمل ت�ضريعٍي �ضمن �لدورة 

�ال�ضتثنائية. 

�لق��نني �ملقرة يف �لعام �الأول
�أقر �أع�ضاء جمل�س �لن��ب خالل �لعام �الأول 37 قان�نًا منها 24 قان�نًا �ضمن �لدورة �لعادية 

�لنح�  على  وذلك  �الأولى،   �لعادية  للدورة  �ال�ضتثنائية  �لدورة  �ضمن  قان�نًا  و13  �الأولى،  

�لتايل: 

�لق��نني �ملقرة �ضمن �لدورة �لعادية �الأولى:

جمل�س  من  )�ملعاد  للركاب  �لعام  �لنقل  قان�ن   2010 ل�ضنة   )33( رقم  �مل�ؤقت  �لقان�ن   .1

�الأعيان(.

2. م�ضروع قان�ن تنظيم �لتعامل بالب�ر�ضات �الأجنبية ل�ضنة 2016.

3. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �ملركز �ل�طني حلق�ق �الإن�ضان ل�ضنة 2016.

4. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �الأمن �لعام ل�ضنة 2016.

5. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �ل�ضياحة ل�ضنة 2016.

6. م�ضروع قان�ن �مل��زنة �لعامة لل�ضنة �ملالية 2017.

7. م�ضروع قان�ن م��زنات �ل�حد�ت �حلك�مية لل�ضنة �ملالية 2017.

8. م�ضــــروع قان�ن �ل�ثائق �ل�طنية ل�ضنة 2014.

9. م�ضروع قان�ن حماية �مل�ضتهلك ل�ضنة 2013.

10. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �ملجل�س �ل�ضحي �لعايل ل�ضنة 2016.

11. م�ضروع قان�ن هيئة تنظيم قطاع �لطاقة و�ملعادن ل�ضنة 2015.

12. م�ضروع قان�ن حماية �لبيئة ل�ضنة 2015.
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13. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن م�ؤ�ض�ضة ويل �لعهد ل�ضنة 2017

14. قان�ن م�ؤقت رقم )76( ل�ضنة 2002 قان�ن �الأور�ق �ملالية.

15. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �الأور�ق �ملالية ل�ضنة 2015.

16. قان�ن م�ؤقت رقم )71( ل�ضـنة 2001 قان�ن معدل لقان�ن بر�ء�ت �الخرت�ع.

17. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن بر�ء�ت �الخرت�ع ل�ضنة 2016.

18. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �لبلديات ل�ضنة 2017.

19. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �لبن�ك ل�ضنة 2015.

20. م�ضروع قان�ن �حلماية من �لعنف �الأ�ضري ل�ضنة 2016.

21. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �لطري�ن �ملدين ل�ضنة 2015.

22. م�ضروع قان�ن حق�ق �الأ�ضخا�س ذوي �الإعاقة ل�ضنة 2016.

23. م�ضروع قان�ن �لت�ضديق على رخ�ضة �ضركة �لكهرباء �الأردنية �مل�ضاهمة �لعامة �ملحدودة 

بني  و�مل�ضاحلة  �لت�ض�ية  و�تفاقية  �لكهربائية  للطاقة  بالتجزئة  و�لتزويد  للت�زيع 

حك�مة �ململكة �الأردنية �لها�ضمية و�ضركة �لكهرباء �الأردنية �مل�ضاهمة �لعامة �ملحدودة 

ل�ضنة 2014.

24. قان�ن م�ؤقت رقم )23( ل�ضنة 1997 قان�ن �الأور�ق �ملالية.

�لق��نني �ملقرة �ضمن �لدورة �ال�ضتثنائية للدورة �لعادية �الأولى:
م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن حمكمة �جلنايات �لكربى ل�ضنة 2017.  -1

م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �ل��ضاطة لت�ض�ية �لنز�عات �ملدنية ل�ضنة 2017.  -2

م�ضروع قان�ن حماكم �ل�ضلح ل�ضنة 2017.  -3

م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �لبّينات ل�ضنة 2017.  -4

5-  م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن ت�ضكيل �ملحاكم �لنظامية ل�ضنة 2017.

م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �أ�ض�ل �ملحاكمات �ملدنية ل�ضنة 2017.  -6

م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �لتنفيذ ل�ضنة 2017.  -7

م�ضـــروع قان�ن �إد�رة ق�ضايا �لدولة ل�ضنة 2017.  -8
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م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �أ�ض�ل �ملحاكمات �جلز�ئية ل�ضنة 2017.  -9

10- م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �لعق�بات ل�ضنة 2017.

11- م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن ��ضتقالل �لق�ضاء ل�ضنة 2017.

12- م�ضــروع قان�ن معـــدل لقانـ�ن �ل�ضركــــات ل�ضنة 2017.

13- م�ضروع قان�ن �لرقابة و�لتفتي�س على �الأن�ضطة �القت�ضادية ل�ضنة 2017. 

�جلل�ضات �مل�ضرتكة

�أقر جمل�س �الأمة خم�ضة ق��نني يف �جلل�ضة �مل�ضرتكة ما بني جمل�ضي �الأعيان و�لن��ب �ضمن 

�لدورة �لعادية �الأولى بتاريخ 2017/3/26،  هي: 

1. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �الإقامة و�ض�ؤون �الأجانب ل�ضنة 2014.

�ملادتان م��ضع �خلالف: �ملادة )11(،  و�ملادة )13( �لفقرة )ز( �مل�ضافة من جمل�س �لن��ب.

2. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن حت�ضيل �الأم��ل �الأمريية ل�ضنة 2015.

�ملادة م��ضع �خلالف: �ملادة )17( �لفقرة )�أ(.

3. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �الأمن �لعام ل�ضنة 2016.

�ملادتان م��ضع �خلالف: �ملادة )1(،  و�ملادة )2( �لفقرة )ب(.

4. قان�ن م�ؤقت رقم )33( ل�ضنة 2010 قان�ن �لنقل �لعام للركاب.

�ملادة م��ضع �خلالف: �ملادة )9( �لفقرة )هـ( �مل�ضافة من جمل�س �الأعيان.

5. م�ضروع قان�ن معدل لقان�ن �ل�ضحة �لعامة ل�ضنة 2015.

�ملادة م��ضع �خلالف: �ملادة )2( تعريف �ملكان �لعام.

�لق��نني �مل�ؤقتة

�أُقر يف �لعام �الأول �أربعة ق��نني م�ؤقتة،  هي: 

جمل�س  من  )�ملعاد  للركاب  �لعام  �لنقل  قان�ن  2010؛  ل�ضنة   )33( رقم  �مل�ؤقت  �لقان�ن   .1

�الأعيان(. 

2. قان�ن م�ؤقت رقم )76( ل�ضنة 2002؛ قان�ن �الأور�ق �ملالية. 

3. قان�ن م�ؤقت رقم )71( ل�ضـنة 2001؛ قان�ن معدل لقان�ن بر�ء�ت �الخرت�ع. 

4. قان�ن م�ؤقت رقم )23( ل�ضنة 1997؛ قان�ن �الأور�ق �ملالية. 
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�لت�ضريعات �ملنجزة من ِقبل �للجان �لنيابية:

تعاملت �للجان �لد�ئمة خالل �لعام �الأول ملجل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر مع جمم�عة من م�ضاريع 

�لق��نني بلغ عددها 34 قان�نًا. ومن �ملالَحظ �أن 11 جلنة فقط بح�ضب ما ه� مبني يف �جلدول 

رقم )4( هي �لتي �ضاهمت يف در��ضة �لق��نني �ملحالة �إليها من �أ�ضل 20 جلنة د�ئمة يف جمل�س 

�لن��ب. 

�جلدول رقم )4(
�لق��نني �لتي �أجنزتها �للجان �لد�ئمة يف جمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر خالل عامه �الأول 

عدد �لق��نني �للجنة �لد�ئمة�لرقم

15�للجنة �لقان�نية1. 

3�للجنة �ملالية2. 

5جلنة �القت�ضاد و�ال�ضتثمار3. 

1جلنة �لت�جيه �ل�طني و�الإعالم4. 

2جلنة �ل�ضحة و�لبيئة5. 

1جلنة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية و�ل�ضكان6. 

2جلنة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية7. 

2جلنة �خلدمات �لعامة و�لنقل8. 

1جلنة �ل�ضياحة و�الآثار9. 

1جلنة �حلريات �لعامة وحق�ق �الإن�ضان10. 

1جلنة �ملر�أة و�ض�ؤون �الأ�ضرة11. 

34�ملجم�ع

�قرت�حات بقان�ن

�ال�ضتثنائية  و�لدورة  �الأولى  �لعادية  �لدورة  يف  ع�ضر  �لثامن  �لن��ب  جمل�س  �أع�ضاء  قدم 

خم�ضة �قرت�حات بقان�ن،  ��ضتملت على: قان�ن للعف� �لعام،  �إ�ضد�ر عف� عام،  �إ�ضد�ر م�ضروع 

قان�ن ملكافحة �ضغب �ملالعب،  تعديل على قان�ن ت�ضليم �ملجرمني،  وتعديل �لبند )1/2/�أ( من 

قان�ن �لرتبية. وكما ه� م��ضح يف �جلدول رقم )5(،  فقد �أحيلت هذه �القرت�حات جميعها 

�إلى �للجنة �لقان�نية با�ضتثناء �قرت�ح و�حد �أحيل �إلى جلنة �لرتبية و�لتعليم و�لثقافة. 
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�جلدول رقم )5(
�القرت�حات بقان�ن �ملحالة �إلى �للجان �لد�ئمة يف جمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر يف عامه �الأول

رقم 
�القرت�ح 

بقان�ن

تاريخ تقدمي 
�القرت�ح بقان�ن

�للجنة �لتي �أحيلت �ليها م��ض�ع �القرت�ح بقان�ن

�لقان�نيةقان�ن للعف� �لعام12016/12/11

�لقان�نية�إ�ضد�ر عف� عام22016/12/11

�لقان�نيةم�ضروع قان�ن ملكافحة �ضغب �ملالعب32017/1/31

�لقان�نيةتعديل قان�ن ت�ضليم �ملجرمني 42017/3/5

52017/4/6
تعديل �لبند )1/2/�أ( من قان�ن 

�لرتبية
�لرتبية و�لتعليم 

و�لثقافة

خامساً: األداء الرقايب ملجلس األمة خالل عام 2017

�الأ�ضئلة �لنيابية
 1055 جمم�عه  ما   2017/12/22 �إلى   2016/11/7 من  �ملدة  خالل  �لن��ب  جمل�س  وجه 

�ض�ؤ�اًل،  تقدم بها 92 نائبًا من �أ�ضل 130 نائبًا هم عدد �أع�ضاء �ملجل�س،  فيما مل يقدم 38 نائبًا 

�أي �ض�ؤ�ل خالل �لدورتني �لعادية �الأولى و�ال�ضتثنائية. و�أجابت �حلك�مة عن ما ن�ضبته %91 

من �الأ�ضئلة �لنيابية. و�أو�ضحت بيانات جمل�س �لن��ب �أن �حلك�مة قد �أجابت عن 16% من 

�الأ�ضئلة �لتي �أُجيب عنها،  �ضمن �لفرتة �لقان�نية �لتي ن�س عليها �لنظام �لد�خلي،  وهي 14 

ي�مًا بعد تقدمي �ل�ض�ؤ�ل للحك�مة. �أما �الأ�ضئلة �لتي �أجيب عنها و�أدرجت على جدول �أعمال 

�جلل�ضات �لرقابية ملجل�س �لن��ب،  فقد بلغت 92 �ض�ؤ�اًل،  ن�ق�س منها 70 �ض�ؤ�اًل،  منها 13 �ض�ؤ�اًل 

مت �الإعالن عن حت�يلها �إلى ��ضتج��بات بح�ضب ما �أعلن �أ�ضحابها �أثناء �ملناق�ضة،  لكنهم مل 

يق�م�� بت�ضجيلها ر�ضميًا لدى �الأمانة �لعامة كا�ضتج��بات. كما �أُجل �لنقا�س باثنني وع�ضرين 

�ض�ؤ�اًل ب�ضبب غياب �أ�ضحابها �أو بطلب منهم. 

�الأ�ضئلة �لنيابية بح�ضب �لكتل �لربملانية
تقدميًا  �الأكرث  هم  �مل�ضتقلني  �أن  يتبني  �لنيابية،   �لكتل  على  �الأ�ضئلة  بت�زيع  يتعلق  ما  يف 

لالأ�ضئلة �لنيابية،  حيث بلغ عدد �الأ�ضئلة �لتي تقدم�� بها 288 �ض�ؤ�اًل،  بن�ضبة 27.3% خالل 

�لفرتة �ملمتدة منذ عقد �لدورة �لعادية �الأولى وحتى �إعالن ف�س �لدورة �ال�ضتثنائية،  يليهم 
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�الأ�ضئلة،   جمم�ع  من   %25.4 بن�ضبة  نيابيًا  �ض�ؤ�اًل   268 بـ  ن��بها  تقدم  �لتي  �ال�ضالح  كتلة 

تلتها كتلة �لعد�لة �لتي تقدم ن��بها بـ 163 �ض�ؤ�اًل نيابيًا بن�ضبة 15.5% من جمم�ع �الأ�ضئلة 

نيابية  كتلة  كل  وجهتها  �لتي  �لنيابية  �الأ�ضئلة  ن�ضبة  يبني  �لذي   )6( رقم  �جلدول  )�نظر 

�لن��ب يقدم�ن  �أن  �الأول(،  مع مالحظة  �لعام  �لتي مت ت�جيهها خالل  �الأ�ضئلة  من جمم�ع 

�الأ�ضئلة باأ�ضمائم �ل�ضخ�ضية ولالأغر��س �لرقابية �لتي يرونها هم منا�ضبة،  وال يعربون فيها 

عن كتلهم،  و�أن �الأ�ضئلة �لتي تقدمها �لكتل ما ز�لت رمزية،  ومل تتح�ل �إلى ظاهرة يف �الأد�ء.

�جلدول رقم )6(
 ت�زيع �الأ�ضئلة �لنيابية بح�ضب �لكتل �لنيابية خالل �لعام �الأول 

ن�ضبة �الأ�ضئلة �لتي مت تقدميها��ضم �لكتلة

4.5%وطن
8.2%�ل�فاق �ل�طني

15.5%�لعد�لة
6.4%�لتجديد

12.7%�لدميقر�طية
25.4%�الإ�ضالح

27.3%�مل�ضتقل�ن

ت�زيع �الأ�ضئلة بح�ضب �لدو�ئر �النتخابية
�أما على �ضعيد �الأ�ضئلة �لتي تقدم بها �لن��ب بح�ضب �لدو�ئر �النتخابية،  فتبني �الأرقام �أن 

ن��ب د�ئرة �لعقبة هم �الأكرث تقدميًا لالأ�ضئلة،  حيث و�ضل عدد �أ�ضئلتهم �مل�جهة للحك�مة 

22.4% من جممل �الأ�ضئلة �لتي تقدم بها �لن��ب،  تالهم ن��ب �لد�ئرة  236 �ض�ؤ�اًل بن�ضبة 

ت�زيع   )7( رقم  �جلدول  وي��ضح   .%13.3 �أ�ضئلتهم  عدد  بلغ  و�لذين  �لعا�ضمة،   يف  �لر�بعة 

�الأ�ضئلة �لنيابية بح�ضب �لدو�ئر �النتخابية. 
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�جلدول رقم )7(
ت�زيع �الأ�ضئلة �لنيابية بح�ضب �لدو�ئر �النتخابية خالل �لعام �الأول

ن�ضبتها �إلى �ملجم�ععدد �الأ�ضئلة�لد�ئرة �النتخابية �ملحافظة 
4.6%49�الأولى�إربد 
2.3%24�لثانية�إربد 
0.2%2�لثالثة�إربد 
1.6%17�لر�بعة�إربد 

3.6%38 �لبلقاء�لبلقاء
7.5%79�الأولى�لزرقاء
0.7%7�لثانية �لزرقاء
0.8%8 �لطفيلة�لطفيلة

6.4%68�الأولى�لعا�ضمة
4.1%43�لثانية�لعا�ضمة
8.2%86�لثالثة�لعا�ضمة
13.3%140�لر�بعة�لعا�ضمة
3.5%37�خلام�ضة�لعا�ضمة

22.4%236 �لعقبة�لعقبة
4.5%47 �لكرك�لكرك
1.0%11 �ملفرق�ملفرق
6.4%68 جر�سجر�س

2.5%26 عجل�نعجل�ن
2.0%21 مادبامادبا
0.8%8 معانمعان

1.2%13 بدو �جلن�ب -
1.7%18 بدو �ل��ضط-
0.9%9 بدو �ل�ضمال-

ت�زيع �الأ�ضئلة بح�ضب �لفئات �لعمرية 
�إن �أكرث من تقدم�� باأ�ضئلة نيابية للحك�مة هم من �لفئة �لعمرية �لتي ترت�وح بني 45-49 �ضنة،  

36.3% من جمم�ع �الأ�ضئلة �ملقدمة،  تالهم �لن��ب  383 �ض�ؤ�اًل نيابيًا بن�ضبة  حيث تقدم�� بـ 

12.2% من جممل  129 �ض�ؤ�اًل نيابيًا بن�ضبة  60-64 �ضنة،  حيث تقدم�� بـ  من �لفئة �لعمرية 

�الأ�ضئلة �ملقدمة. وي��ضح �جلدول رقم )8( ت�زيع �الأ�ضئلة �لنيابية بح�ضب �لفئات �لعمرية.
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�جلدول رقم )8(
ت�زيع �الأ�ضئلة �لنيابية بح�ضب �لفئات �لعمرية الأع�ضاء جمل�س �لن��ب خالل �لعام �الأول

ن�ضبة �الأ�ضئلة �لفئة �لعمرية 

2.9% 30-39 �ضنة
44.6%40-49 �ضنة 
30.5%50-59 �ضنة

22%60 �ضنة فاأعلى

حماور �الأ�ضئلة �لنيابية
�أما يف ما يتعلق باالأ�ضئلة �لنيابية،  فقد مت ت�ضنيف م��ض�عاتها �إلى حماور رئي�ضية ثم �إلى 

حماور فرعية. وبالنظر �إلى نتائج �لتحليل،  يالَحظ �أن �أكرث �الأ�ضئلة �لتي ُوجهت للحك�مة 

كانت ح�ل م���ضيع تعنى بال�ضاأن �الإد�ري كما ه� مبني يف �جلدول رقم )9(،  �إذ بلغت ن�ضبتها 

56% من �أ�ضل 1055 �ض�ؤ�اًل،  تلتها جمم�عة �الأ�ضئلة �لتي تناولت �ملح�ر �القت�ضادي،  حيث 

بلغت ن�ضبتها 10.8% من جمم�ع �الأ�ضئلة. ويبني �مللحق رقم )1( حماور �مل��ض�عات �لرئي�ضية 

و�لفرعية �لتي ت�ضمنتها �الأ�ضئلة �لنيابية.

�جلدول رقم )9(
ت�زيع �الأ�ضئلة �لنيابية بح�ضب �ملحاور �لرئي�ضية خالل �لعام �الأول

�لن�ضبة �ملئ�ية حم�ر �الأ�ضئلة �لنيابية �لرئي�ضي�لرقم

56%�إد�ري1. 

10.8%�قت�ضادي2. 
2%�الأوقاف و�ملقد�ضات �الإ�ضالمية3. 
2%�لبيئة4. 
7%�لتعليم 5. 
6%�لتنمية �ملحلية6. 
2%�لزر�عة و�ملياه7. 
2%�ل�ضياحة 8. 
7%�ل�ضيا�ضة �خلارجية9. 

0.4%�ل�ضباب10. 
3%�ل�ضحة11. 
0.4%�ملنظ�مة �الأمنية12. 
1%ق�ضايا جمتمعية13. 
0.4%منظمات جمتمع مدين14. 
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هة �إليها ت�زيع �الأ�ضئلة بح�ضب �جلهات �مل�جَّ
�إليها كما ه� م��ضح يف  �لتي ُوجهت  �لنيابية بح�ضب �جلهات �حلك�مية  �الأ�ضئلة  ُيبني ت�زيع 

�جلدول رقم )10(،  �أن �أكرثية �الأ�ضئلة قد ُوجهت �إلى رئي�س �ل�زر�ء،  حيث بلغ عدد �الأ�ضئلة 

�مل�جهة �إليه 585 �ض�ؤ�اًل خالل �لفرتة ما بني بدء �لدورة �لعادية �الأولى وحتى �نتهاء �لدورة 

وزير  ثم  نيابيًا،   �ض�ؤ�اًل   49 �إليه  ُوّجه  و�لذي  و�لتعليم،   �لرتبية  وزير  تاله  �ال�ضتثنائية،  

�الأوقاف �لذي وجه �إليه 42 �ض�ؤ�اًل نيابيًا.

�جلدول رقم )10(
ت�زيع �الأ�ضئلة �لنيابية بح�ضب �جلهة �مل�ّجه �إليها �ل�ض�ؤ�ل خالل �لعام �الأول

عدد �الأ�ضئلة �مل�ض�ؤول �ملعني 
65%رئي�س �ل�زر�ء

5.0%وزير �لرتبية و�لتعليم 
4.0%وزير �الأوقاف و�ل�ض�ؤون و�ملقد�ضات �الإ�ضالمية 

3.0%وزير �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية
3.0%وزير �لد�خلية

3.0%وزير �ملالية
2.0%وزير �ل�ضياحة و�الآثار

2.0%وزير �ل�ضحة
2.0%وزير �ملياه و�لري 

2.0%وزير �ل�ضناعة و�لتجارة
2.0%وزير �الأ�ضغال �لعامة و�الإ�ضكان 

2.0%وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي
1.0%وزير �لبيئة

1.0%وزير �ل�ض�ؤون �لبلدية
1.0%وزير �لعمل 
1.0%وزير �لنقل

2.0%وزير �خلارجية و�ض�ؤون �ملغرتبني
1.0%وزير �لزر�عة

1.0%وزير �لتخطيط و�لتعاون �لدويل 
1.0%وزير �لتنمية �الجتماعية 

1.0%وزير �الت�ضاالت وتكن�ل�جيا �ملعل�مات 
0.5%وزير �ل�ضباب
0.5%وزير �لعدل 

0.4%وزير �لثقافة
0.4%وزير �لدولة ل�ض�ؤون �الإعالم

0.3%وزير �ل�ض�ؤون �ل�ضيا�ضية و�لربملانية
0.1%وزير �لدولة ل�ض�ؤون رئا�ضة �ل�زر�ء
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�ملذكر�ت �لنيابية
 145 ما جمم�عه   2017/11/12 لغاية   2016/11/7 من  �لفرتة  �لن��ب خالل  قّدم جمل�س 

مذكرة نيابية،  �أُجيب عن 59% منها،  فيما مل ُيَجْب عن �لن�ضبة �لباقية،  وهي %41.

بد�ية  منذ  لها  مة  �ملقدِّ �جلهات  بح�ضب  �لنيابية  �ملذكر�ت  ت�زيع   )11( رقم  �جلدول  يبني 

�لدورة �لعادية �الأولى وحتى بد�ية �لدورة �لعادية �لثانية. فقد بلغ جمم�ع �ملذكر�ت 144 

مذكرة،  ت�زعت بني 102 مذكر�ت ُقّدمت عن طريق جمم�عة من �لن��ب،  و31 مذكرة ُقّدمت 

عن طريق �للجان �لنيابية،  و9 مذكر�ت ُقّدمت عن طريق ن��ب منفردين،  يف حني �أن هناك 

وجدير  و�لدميقر�طية.  �الإ�ضالح  كتلتا  هما  نيابيتني،   كتلتني  طريق  عن  ُقّدمتا  مذّكرتني 

بالذكر �أن ن�ضبة �الإجابة عن �ملذكر�ت قد بلغت %59.

�جلدول رقم )11(
مة لها ت�زيع �ملذكر�ت �لنيابية بح�ضب �جلهات �ملقدِّ

عدد �ملذكر�ت �جلهة �ملقدمة للمذكرة
31 �للجان �لنيابية
9 ن��ب �أفر�د
2 �لكتل �لربملانية

102 جمم�عة ن��ب
144 �ملجم�ع

�لد�ئمة  �لنيابية  �للجان  من  �ملقدمة  �لنيابية  �ملذكر�ت  ت�زيع   )12( رقم  �جلدول  ويبني 

مبذكر�ت  تقدمت  �لتي  هي  د�ئمة،   جلنة   20 بني  من  جلنة   11 �أن  وي��ضح  �للجان.  بح�ضب 

نيابية يف �لفرتة من 2016/11/28 لغاية 2017/10/1،  و�أن عدد �ملذكر�ت �ملقدمة يرت�وح 

بني حد �أدنى ه� مذكرة و�حدة،  وبني حد �أعلى ه� �ضبع مذكر�ت.

�جلدول رقم )12(
ت�زيع �ملذكر�ت �لنيابية �ملقدمة من �للجان �لد�ئمة بح�ضب �للجان 

عدد �ملذكر�ت �ملقدمة��ضم �للجنة �لد�ئمة�لر قم
7جلنة �ل�ضياحة و�الآثار1.
5�للجنة �الإد�رية 2.
4جلنة �القت�ضاد و�ال�ضتثمار3.
3جلنة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية و�ل�ضكان4.
3جلنة �ل�ضحة و�لبيئة5.
2جلنة �لرتبية و�لتعليم و�لثقافة6.
2جلنة �خلدمات �لعامة و�لنقل7.
2جلنة فل�ضطني 8.
1�للجنة �ملالية9.

1جلنة �لزر�عة و�لبيئة10.

1جلنة �ل�ضباب و�لريا�ضة11.
31�ملجم�ع
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�ال�ضتج��بات
�أع�ضاء جمل�س  �إلى  يف ما يخ�س �الأد�ة �لرقابية �ملتمثلة باال�ضتج��بات �ملقدمة من �لن��ب 

�ل�زر�ء،  يت�ضح من خالل بيانات جمل�س �لن��ب،  �أن �ال�ضتج��بات �ملقدمة قد بلغ عددها 53 

��ضتج��بًا خالل �لفرتة من 2016/11/7 لغاية 2017/11/12،  �أجيب عن 11 ��ضتج��بًا منها،  

�أو ما ن�ضبته 20.8%،  فيما مل يناق�س جمل�س �لن��ب �أيًا من هذه �ال�ضتج��بات.

�ملناق�ضة �لعامة
مناق�ضة  بطلبي   2017/11/12 لغاية   2016/11/7 من  �لفرتة  خالل  �لن��ب  جمل�س  تقدم 

�ملَلكية  �أ�ضهم  �ضر�ء  بعق�د  يتعلق  وه�    ،2017/02/21 بتاريخ  �أحدهما  ُن�ق�س  فقط،   عامة 

�الأردنية،  وقد قرر �ملجل�س �إحالة هذ� �مل��ض�ع �إلى جلنة �خلدمات �لعامة و�لنقل من �أجل 

مزيد من �لبحث. فيما مل ُيدرج �مل��ض�ع �لثاين على جدول �أعمال �ملجل�س،  وه� يتعلق بامتياز 

�لكهرباء و�رتفاع ف��تري �لكهرباء.

�القرت�ح برغبة
�أي �قرت�ح  �أع�ضاء جمل�س �لن� �ب �لثامن ع�ضر خالل �لعام �الأول من عمر �لربملان  مل يقدم 

�أّنه  على  ع�ضر  �لثامن  ف�ضله  يف  برغبة  �القرت�ح  للمجل�س  �لد�خلي  �لنظام  وُيعّرف  برغبة. 

دع�ة �حلك�مة للقيام باأي عمل ذي �أهمية يدخل يف �خت�ضا�ضها.

سادساً: اتجاهات التصويت 

ما ز�ل جمل�س �لن��ب يلجاأ �إلى �أ�ضل�ب �لت�ض�يت �لتقليدي برفع �الأيدي �أو بال�ق�ف،  وُيحجم 

عن تطبيق نظام �لت�ض�يت �الإلكرتوين حتت �لقبة. �إن عملية �لت�ض�يت من خالل رفع �الأيدي 

ّتبّدد فر�ضة حتليل �لبيانات �لتي كان ميكن �أن ي�فرها �لت�ض�يت �الإلكرتوين،  ومعرفة �ل�ضل�ك 

�لت�ض�يتي للن��ب �ض��ء على م�ضت�ى �الأفر�د �أو على م�ضت�ى �لكتل و�للجان �لنيابية.

�إن عدم ��ضتخد�م �لت�ض�يت �الإلكرتوين،  تعبري عن �الإ�ضر�ر على عدم �ل�ضفافية يف ما يخ�س 

معرفة  من  �مل��طنني  يحرم  وهذ�  �لقر�ر�ت،   من  وغريها  �لت�ضريعات  على  �لت�ض�يت  �آلية 

�لتعديالت  وعلى  باحلك�مة  �لثقة  على  �لن��ب  ت�ض�يت  با�ضتثناء  �الأمة  ممثل�  ي�ضّ�ت  كيف 

�لد�ضت�رية،  الأن هاتني �حلالتني يحكمهما �لت�ض�يت باملناد�ة على �أ�ضماء �لن��ب و�حدً� تل� 

�الآخر،  تنفيذً� الأحكام �لد�ضت�ر. 
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سابعاً: التمثيل الخارجي للربملانيني

ُي�ضّكل جمل�س �لن��ب مب�جب �ملادة )44( من �لنظام �لد�خلي للمجل�س،  جلنة د�ئمة لل�ض�ؤون 

بال�شيا�شة اخلارجية،  ودرا�شة  لها �شلة  التي  ال�شوؤون  النظر يف  مهام  بها  اخلارجية،  تناط 

�ملعاهد�ت و�التفاقيات �لتي تخت�س بال�ضيا�ضة �خلارجية،  وتنظيم �لعالقات مع �لربملانات 

�الأخرى و�الحتاد�ت و�جلمعيات �لربملانية،  و�إعد�د م�ضاريع �لبيانات �ل�ضيا�ضية �لتي ي�ضدرها 

11 ع�ض�ً�. وُتعد جلان �الأخّ�ة  �ملجل�س. وتتك�ن �للجنة مثلها مثل �ضائر �للجان �لد�ئمة من 

�أبرز �الأدو�ت �لتي ت�ضمح ملجل�س �لن��ب مبمار�ضة �لدبل�ما�ضية �لربملانية  و�ل�ضد�قة �أحدى 

على �ل�ضعيدين �خلارجي �الإقليمي و�لدويل. وي�جد يف جمل�س �لن��ب 13 جلنة �أخّ�ة،  و10 

جلان �ضد�قة. 

�مل��زنة  خالل  من  �ضرفها  يتم  �لن��ب  �ضفر  على  �مل�ضتحقة  �مل�ضاريف  �أن  ذكره  �جلدير  ومن 

�خلا�ضة مبجل�س �لن��ب،  و�لتي هي جزء من �مل��زنة �لعامة،  وهذ� يعني �أن من حق �مل��طنني 

�لتنقل  �الأردن و�متثالهم لنظام  �إلى خارج  �لن��ب  �ملعل�مات �خلا�ضة ب�ضفر  �أن يتعرف�� على 

و�ل�ضفر،  �إال �أن هذه �ملعل�مات �ملتاحة تك�ن �ضحيحة جدً�،  وال يتم ن�ضرها بطريقة �ضفافة. 

كما يعاين هذ� �ملح�ر من نق�س يف �لتقارير �خلا�ضة باملنجز�ت �لتي متت خالل �ل�ضفر،  فال يتم 

تقدمي تقارير ح�ل ما ح�ضل خالل �ل�ضفرة �لر�ضمية،  وهذ� من �ضاأنه �أن ي�ضعف ثقة �مل��طن 

بقدرة �لن��ب على متثيلهم بال�ض�رة �حلقيقية د�خل �لبالد وخارجها.

�أع�ضاء  ب�ضفر  �ملتعلقة  �لبيانات  من  �ملزيد  تقدمي  �لن��ب  ملجل�س  �لعامة  �الأمانة  على  ويجب 

جمل�س �لن��ب و�لتنقالت وتكلفة �ملياومات �لتي يدفعها �ملجل�س للن��ب يف زيار�تهم �خلارجية. 

وقد بلغت قيمة �ضفر �لن��ب �إلى �خلارج حتى �ضهر ني�ضان 2017 ُربع ملي�ن دينار،  حيث �ضافر 

لة عن  23 وفدً� نيابيًا،  فيما مل تن�ضر �الأمانة �لعامة للمجل�س معل�مات مف�ضّ 59 نائبًا �ضمن 

زيار�ت �أع�ضاء جمل�س �لن��ب ومدى رقابة �ملجل�س عليها. 

ثامناً: آلية انتخاب املكتب الدائم

ن�س �لنظام �لد�خلي ملجل�س �لن��ب ل�ضنة 2013 يف ف�ضله �لثالث على �إجر�ء�ت �نتخاب �ملكتب 

تبد�أ  وم�ضاعديه.  �لرئي�س  ونائبي  �ملجل�س  رئي�س  من  يتك�ن  و�لذي  �لن��ب،   ملجل�س  �لد�ئم 

�نتخابات �ملكتب �لد�ئم بانتخاب �لرئي�س منفردً� ثم �نتخاب �لنائب �الأول فالنائب �لثاين 

وكل و�حد من ه�ؤالء �لثالثة ب�رقة منف�ضلة. �أما �نتخاب �مل�ضاعدين فيتم يف قائمة و�حدة. 

يتطلب ف�ز �لرئي�س و�لنائبني �الأكرثية �ملطلقة من من �لن��ب �حلا�ضرين،  فيما يتطلب ف�ز 

م�ضاعدي �لرئي�س ح�ض�لهما على �الأكرثية �لن�ضبية.
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و�لتي تنظم  �لن��ب،   �لد�خلي ملجل�س  �لنظام  من  �ملادة )3(  من  )�أ(  �لفقرة  و�ضندً� الأحكام 

عملية انتخاب املكتب الدائم يف بداية الدورة العادية،  »يتولى الرئا�شة الأقدم يف النيابة،  

ت�ضاوو�  فاإن  �لدور�ت،   بعدد  نيابة  �الأكرث  فالنائب  �الأقدمية  يف  نائب  من  �أكرث  ت�ضاوى  فاإن 

فاالأكرب �ضنًا بينهم،  وي�ضاعده �أ�ضغر ع�ض�ين حا�ضرين �ضنًا،  و�إذ� تعذر قيام �أي منهم ب��جبه 

ل�ضبب من �الأ�ضباب يج�ز ��ضتخالفه مبن يليه �ضنًا،  وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئي�س �ملجل�س«. 

ويف بد�ية �لدورة �لعادية �الأولى ملجل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر،  تب��أ �لنائب ف�زي طعيمة �ضدة 

�لرئا�ضة لالأقدمية �لنيابية من بني �لن��ب،  ودعا �لنائب زينب �لزبيد و�لنائب قي�س زيادين 

�الأ�ضغر �ضنًا مل�ضاعدته يف مهام رئا�ضة �جلل�ضة.

النواب  اأنه »ينتخب جمل�س  �ملادة )69( على  �لفقرة �الأولى من  �لد�ضت�ر �الأردين يف  وين�س 

�إعادة �نتخابه«. وال�ضتكمال  �لعادية رئي�ضًا له ملدة �ضنتني �ضم�ضّيتني ويج�ز  يف بدء �لدورة 

�إجر�ء�ت �نتخاب �ملكتب �لد�ئم،  �ضّكل رئي�س �جلل�ضة جلنة لالإ�ضر�ف على �القرت�ع وفق �ملادة 

)13( من �لنظام �لد�خلي،  وكانت �للجنة برئا�ضة �لنائب من�ض�ر �ضيف �لدين مر�د،  وع�ض�ية 

�لنائبني علي �خلاليلة وحمم�د �لنعيمات.

�نتخاب رئي�س جمل�س �لن��ب �لثامن ع�ضر
�لثامن  �لن��ب  �الأولى ملجل�س  رئي�س �جلل�ضة  �الإ�ضر�ف على �القرت�ع،  فتح  بعد تعيني جلنة 

ع�ضر،  يف ي�م �فتتاح جمل�س �الأمة بتاريخ 2016/11/7،  باب �لرت�ضح للرئا�ضة،  حيث تر�ضح 

ملن�ضب رئي�س �ملجل�س ثالثة ن��ب،  هم: عاطف �لطر�ونة،  عبد �لكرمي �لدغمي،  وعبد�هلل 

�لعكايلة. 

وفاز �لنائب عاطف �لطر�ونة مبن�ضب رئي�س �ملجل�س بعد �النتهاء من عملية �لفرز وح�ض�له 

على �الأكرثية �ملطلقة من �جل�لة �الأولى،  حيث ح�ضل على 69 �ض�تًا. وبلغ عدد �مل�ضاركني يف 

�لت�ض�يت 129 نائبًا،  غري �أن �أربع �أور�ق قد �أُلغيت،  وكانت هناك ورقة و�حدة بي�ضاء،  وغاب 

عن هذه �جلل�ضة نائب و�حد.

�نتخاب �لنائبني �الأول و�لثاين لرئي�س جمل�س �لن��ب
بعد �أن ت�ضّلم �لنائب عاطف �لطر�ونة �ضدة �لرئا�ضة،  فتح باب �لرت�ضح للنائب �الأول للرئي�س 

ار  ون�ضّ عطية  خمي�س  �لن��ب  فتقدم  �لن��ب،   ملجل�س  �لد�خلي  �لنظام  من   )16( �ملادة  وفق 

�لقي�ضي و�ضليمان �لزبن وح�ضني �ل�ضياب وطارق خ�ري. 

ومبا �أن �أيًا من �ملرت�ضحني مل يح�ضل على �الأكرثية �ملطل�بة من �جل�لة �الأولى،  �أجريت ج�لة 
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66 �ض�تًا خ�لته �لف�ز مبن�ضب �لنائب �الأول  ثانية،  ح�ضل فيها �لنائب خمي�س عطية على 

لرئي�س جمل�س �لن��ب.

�خل�ضا�ضنة  عي�ضى  و�لنائب  �لهمي�ضات  �أحمد  �لنائب  من  كل  �لثاين  �لنائب  ملن�ضب  وتر�ضح 

دع�ة  على  بناء  �ن�ضحب  �الأخري  �أن  غري  �خلز�علة،   مفلح  و�لنائب  �مل�مني  �ضفاء  و�لنائبة 

�لنائب عبد�لكرمي �لدغمي له لالن�ضحاب. وح�ضل �لنائب �أحمد �لهمي�ضات على 64 �ض�تًا،  يف 

�جل�لة �لثانية من �النتخابات،  فظفر مبن�ضب �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لن��ب.

�نتخابات �مل�ضاعدين لرئي�س جمل�س �لن��ب 
لرئي�س  �مل�ضاعدين  �نتخابات  جُترى  �لن��ب،   ملجل�س  �لد�خلي  �لنظام  من   )16( �ملادة  وفق 

�للذين  �ملر�ّضحنْي  و�أعلى  و�حدة،   ورقة  على  �ثنني  مر�ضحني  ��ضم  بكتابة  �لن��ب  جمل�س 

يح�ضالِن على �أعلى �الأ�ض��ت يف�ز�ِن مب�قع �مل�ضاعدين.

�إن�ضاف  �لن��ب:  بالرت�ضح  تقدم  �مل�ضاعدين،   ملن�ضب  �لرت�ضح  باب  �ملجل�س  رئي�س  �فتتاح  بعد 

�ضاهة  �لزيادين،   هيثم  �لظهر�وي،   حممد  �ل�ضرفات،   �ض��ن  �ل�ح�س،   م��ضى  �خل��لدة،  

�أب��ض��ضة،  وح�ضن �ل�ضع�د.

�ض��ن  و�لنائب  �لن��ب،   جمل�س  لرئي�س  �الأول  �مل�ضاعد  مبن�ضب  �ل�ح�س  م��ضى  �لنائب  وفاز 

�ل�ضرفات مبن�ضب �مل�ضاعد �لثاين لرئي�س جمل�س �لن��ب،  حيث ح�ضال على �أكرثية �الأ�ض��ت.

ت�زيع �ملكتب �لد�ئم على �لكتل �لنيابية خالل �لدورة �لعادية �الأولى
ت�زعت منا�ضب �ملكتب �لد�ئم بني �أربع كتل نيابية من �أ�ضل �ضت كتل،  وذلك على �لنح� �لتايل:

عاطف �لطر�ونة،  رئي�س جمل�س �لن��ب: كتلة وطن.

خمي�س عطية،  �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لن��ب: كتلة �لدميقر�طية.

�أحمد �لهمي�ضات،  �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لن��ب: كتلة �لدميقر�طية.

م��ضى �ل�ح�س،  �مل�ضاعد �الأول لرئي�س جمل�س �لن��ب: كتلة �الإ�ضالح.

�ض��ن �ل�ضرفات،  �مل�ضاعد �لثاين لرئي�س جمل�س �لن��ب: كتلة �ل�فاق �ل�طني.
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التوصيات

�أ. �لت��ضيات �ملتعلقة باالنتخابات �لربملانية
�إّن تط�ير �لنظام �النتخابي ه� �خلط�ة �الأهم يف �لتط�ر �لدميقر�طي و�الإ�ضالح �النتخابي. 

نظام  بتحديد  للدول  �إلز�م  �أّي  ي�جد  ال  �لدميقر�طي،   للتطبيق  �لدولية  �ملعايري  وبح�ضب 

�ملحلية  �لع��مل  مع  يتنا�ضب  مبا  �النتخابية  �أنظمتها  تختار  �لدول  �إن  �إذ  معني،   �نتخابي 

للدولة،  مثل �لبيئة �ل�ضيا�ضية �ملحلية،  و�لثقافة �النتخابية،  وجتان�س �ملك�نات �ملجتمعية،  

وقدرة �الأحز�ب و�لتنظيمات �ل�ضيا�ضية على ��ضتقطاب �لناخبني،  �إال �أن �ملمار�ضات �لف�ضلى يف 

�لعديد من �لدول قد بّينت �أن �ل��ض�ل �إلى �الإ�ضالح �النتخابي �ملن�ض�د،  يتطلب تط�ير �لنظام 

�النتخابي مبا يتناغم و�حتياجات �لتنمية �ل�ضيا�ضية �لتي ت�ضتند �إلى �لع��مل �ملحلية �ضالفة 

�لذكر.

ومن �لت��ضيات �لتي يجب �لعمل عليها من ِقبل �مل�ضّرع �الأردين: 

�إيجاد نظام �نتخابي بديل،  ير�عي �الحتياجات �لتنم�ية �ملتعلقة بال�ضمانات �الإجر�ئية   .1

مر�عاة  مع  بالت��زي  �لناخبني  وعي  رفع  على  وقدرته  �النتخابي  �لنظام  يخلقها  �لتي 

�الحتياجات �ملتعلقة بتمكني �لتنظيمات و�الأحز�ب �ل�ضيا�ضية.

تعزيز �ل�ضمانات �الإجر�ئية على �ل�ضعيدين �لت�ضريعي و�لتقني مبا يكفل نز�هة �لعملية   .2

�النتخابية مبختلف مر�حلها و�ضفافيتها وحريتها وعد�لتها،  حيث بّينت خمرجات مر�قبة 

�النتخابات �الأخرية عام 2016 وج�د ق�ض�ر يف هذه �ملرتكز�ت �أدى يف بع�س �الأحيان �إلى 

وق�ع �نتهاكات �نتخابية حرجة دون حما�ضبة �مل�ض�ؤولني عنها �أو ت�ضحيح �أثرها.

�لنظام �النتخابي
 �لنظام �النتخابي �ملقرتح ه� نظام خمتلط يجمع بني �ضقني �أ�ضا�ضيني ميثل كل منهما نظامًا 

تط�ير  خالل  من  �لتمثيلية  و�لعد�لة  �النتخابية  �ملنظ�مة  تعزيز  على  �لقدرة  له  �نتخابيًا 

�ملناف�ضة  يف  �أعلى  قدرة  �ل�ضيا�ضية  و�لتنظيمات  �الأحز�ب  ومنح  للناخب  �لت�ض�يتي  �ل�ضل�ك 

على �ل�ضعيدين �ملحلي و�ل�طني. وهذ�ن �لنظامان هما:

 Proportional( �ملحلية  �لدو�ئر  م�ضت�ى  على  �ملغلقة  �لن�ضبية  �لقائمة  نظام   -

�ملغلقة  �لق��ئم  طريق  عن    ،)Representation-Party List System
)Closed List System( ولكن على م�ضت�ى �لدو�ئر �النتخابية �ملحلية،  وال بد من 

ت��ضيع جغر�فية �لدو�ئر �النتخابية لتك�ن �أكرب م�ضاحة،  وعليه يجب �أن يتم زيادة عدد 
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�ملقاعد �ملمن�حة للدو�ئر �النتخابية مبا يت��فق مع تكري�س �لعد�لة �النتخابية �خلا�ضة 

باملقاعد �ملمن�حة لكل د�ئرة �نتخابية.

�ل�طنية  �لق��ئم  خالل  من  �لعامة  �النتخابية  للد�ئرة  �لن�ضبي  �لتمثيل  نظام   -

)Proportional Representation-Party List System(،  عن طريق �لق��ئم 

�ملغلقة )Closed List System(،  بحيث تت�ضكل �لقائمة �ل�طنية من ما ال يقل عن 

ثلث �ملقاعد �ملخ�ض�ضة ملجل�س �لن��ب.

وب�ضاأن �لدو�ئر �النتخابية،  يجب تق�ضيم �ململكة �إلى دو�ئر �نتخابية حملية �أو�ضع مما هي 

�لتفاعل  �أمام  �أكرب  �إتاحة م�ضاحة  �إلى  ي�ؤدي  �لد�ئرة �النتخابية  �إن �ضيق  �إذ  عليه حاليًا،  

�ل�ضخ�ضي ما بني �لناخب و�ملر�ضح،  وبالتايل خلق فر�ضة �أكرب لظاهرة �ضر�ء �الأ�ض��ت و�إعاقة 

تط�ر �ل�ضل�ك �لت�ض�يتي.

�أما يف ما يتعلق بتمثيل �ملر�أة،  فينبغي �إلغاء مقاعد �حلد �الأدنى لتمثيل �ملر�أة )�لك�تا �لن�ضائية( 

على م�ضت�ى �لدو�ئر �ملحلية،  و�ال�ضتعا�ضة عن ذلك با�ضتخد�م نظام �لت��يل �جلندري على 

م�ضت�ى �لق��ئم �ملحلية و�ل�طنية �أو ما ُيعرف بـ )Zipper List Method(،  وهي �آلية 

ت�شرتط اأن تت�شمن القوائم املحلية والوطنية املرت�شحة لالنتخاب مر�شحات �شيدات،  بحيث 

ال يك�ن هناك �أي �ضل�ضلة من ع�ض�ين متتاليني يف ترتيب �لقائمة من �جلن�س نف�ضه.

وب�ضاأن متثيل �مل�ضيحيني و�ل�ضرك�س و�ل�ضي�ضان،  ي��ضى باالإبقاء على �لنظام �ملتبع وفق قان�ن 

�النتخاب رقم )6( ل�ضنة 2016،  دون و�ضع حد �أعلى لتمثيلهم.

وهناك مقرتح من حزب �لتيار �ل�طني باإيجاد مقاعد خم�ض�ضة للحزبيني �ضمن ق��ئم وطنية.

ب. �لت��ضيات �ملتعلقة مبجل�س �لن��ب
يتعني على جمل�س النواب اختيار اآلية حمددة يف التعامل مع بند »ما ي�شتجد من اأعمال«   .1

�ملتحدثني  �لن��ب  عدد  حتديد  يتم  بحيث  �جلل�ضة،   �أعمال  جدول  على  �إدر�جه  عند 

�الأعر�ف  على  و�العتماد  �الآن،   �حلال  هي  كما  مفت�حًا  �الأمر  ترك  وعدم  �لبند  هذ�  يف 

و�لتقاليد �لربملانية �لتي ر�ضختها �ملجال�س �ملتعاقبة و�لتي كان يتم خاللها حتديد عدد من 

�لن��ب �ملتحدثني يف هذ� �لبند ميثل�ن �لكتل جميعها و�مل�ضتقلني مع �الأخذ باالعتبار �أن ما 

يتحدث�ن به �أمر طارئ وم�ضتجد ي�ضت�جب �لبحث،  وكذلك وج�ب �نتظام �إدر�ج هذ� �لبند 

�أو �لتعليق  �إلز�م �حلك�مة بالرد  �إلى وج�ب  �إ�ضافة  �أعمال جل�ضات �ملجل�س،   على جدول 

على ما يثار من م���ضيع،  حيث نرى يف كثري من �الأحيان �إحجامًا من وزر�ء عن �لرد على 

مالحظات �لن��ب.
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�أن تك�ن مفت�حة  تعزيز مبد�أ �ل�ضفافية،  خا�ضة يف عمل �للجان �لنيابية �لتي يت�جب   .2

ذلك  يت�ضمن  مبا  �للجان  هذه  عمل  على  �الطالع  حتظر  �إجر�ء�ت  �أو  قي�د  دون  للجميع 

�إ�ضر�ك  وتعزيز  �إلكرتونيًا،   و�إي�ضالها  �لربملانية  �ملعل�مات  على  �مل��طنني  ح�ض�ل  تي�ضري 

�مل��طنني يف �ضناعة �لق��نني.

�أول�ية  �ملجل�س  من  �أع�ضاء  به  يتقدم  و�لذي  بقان�ن  �القرت�ح  منح  �لنيابية  �للجان  على   .3

نيابية  جمال�س  منذ  �أمامها  �ملعرو�ضة  �مل�ؤقتة  �لق��نني  �إجناز  على  و�لعمل  مناق�ضته،   يف 

عدبدة.

�لرقابية،   �جلل�ضات  عدد  وزيادة  �لرقابي،   باجلانب  يتعلق  ما  يف  �ملجل�س  �أد�ء  تعزيز   .4

وتطبيق ن�س �لنظام �لد�خلي �خلا�س بعقد جل�ضتني ت�ضريعيتني يتبعهما جل�ضة رقابية. 

�إيجاد �آلية ر�دعة للحد من تكر�ر غياب �لن��ب عن �جلل�ضات �لنيابية �لعامة حتت �لقبة،    .5

وكذلك عن �جتماعات �للجان �لد�ئمة. 

تعديل �لنظام �لد�خلي بحيث يتم ت�ضكيل �لكتل �لنيابية قبيل �نعقاد �لدورة �لربملانية   .6

حتى يت�ضنى للكتل �لنيابية �أن يك�ن لها دور حقيقي يف �ملناف�ضة على مقاعد �ملكتب �لد�ئم. 

تعديل �أحكام �لنظام �لد�خلي مبا يتعلق بالكتل �لنيابية بحيث تك�ن مدة �لكتلة �لنيابية   .7

�ضنتني بداًل من �ضنة و�حدة،  حتى ت�ضتطيع �لكتل �أن تقدم برناجمًا حقيقيًا تعمل عليه 

خالل مدة �أط�ل. 

�إن�ضاء مكتب �إعالمي للربملان مع تخ�ضي�س ناطق �إعالمي با�ضم �ملجل�س.   .8

تفعيل �لنظام �لد�خلي ملجل�س �لن��ب ب�ضكل �أكرب
�عادة �لنظر باأحكام �لنظام �لد�خلي ملجل�س �لن��ب بحيث يتم تعديل مدة رئي�س جمل�س   .1

�لن��ب لت�ضبح �ضنتني بداًل من �ضنة و�حدة،  لتت��فق مع تعديالت �لد�ضت�ر عام 2014 بهذ� 

�خل�ض��س،  وكذلك تعديل مدة �ملكتب �لد�ئم و�للجان �لد�ئمة لت�ضبح �ضنتني بدل �ضنة 

و�حدة.

�إعادة �لنظر ب�ضالحيات �لرئي�س،  بحيث يتم �لن�س باأن يت�لى �ملكتب �لد�ئم �إعد�د جدول   .2

�الأعمال و�ال�ضتئنا�س بر�أي �ملكتب �لتنفيذي،  وعدم ترك �لرئي�س ي�ضع جدول �الأعمال 

منفردً�.

�أمام  مفت�حًا  �لباب  ترك  وعدم  و�حد،   رقم  كخيار  �الإلكرتوين  �لت�ض�يت  على  �لن�س   .3

�لرئي�س ليقرر و�حدً� من عدة خيار�ت )رفع �الأيدي،  �ل�ق�ف،  �إلكرتوين(.
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4.  �إدر�ج عق�بات مالية و��ضحة وملزمة وظاهرة على �ملتغيبني عن �جلل�ضات.

تفعيل ن�ضر �أ�ضماء �لن��ب �لغائبني على ل�حات �ملجل�س �لد�خلية،  وعلى �مل�قع �الإلكرتوين   .5

يف  ولي�س  �جلل�ضة  �آخر  يف  �لغياب  و�أخذ  �لر�ضمية،   و�جلريدة  �ل�ضحف،   ويف  للمجل�س،  

بد�يتها.

�لن�س على منح دور �أو�ضع للمكتب �لتنفيذي لتمكينه من �الطالع على كل �لق��نني �ملعرو�ضة   .6

على �ملجل�س يف بد�ية �لدورة و�تخاذ قر�ر ح�ل ترتيب �أول�يات تلك �لق��نني من حيث 

عر�ضها على �ملجل�س.

�لن�س على ح�ض�ر جل�ضات �للجان وتفعيل مبد�أ ف�ضل �ملتغيبني عن ح�ض�ر �الجتماعات.  .7

ت��ضيات ح�ل �لكتل �لنيابية لتفعيل دورها ب�ضكل عام
�لدورة  بدء  قبل  �لكتل  ت�ضجيل  باب  فتح  مب�جبه  يتم  �لد�خلي  �لنظام  يف  ن�س  �إدر�ج   .1

�لعادية حتى تتمكن �لكتل �لتي �ضتت�ضكل من عقد حتالفات وت��فقات يف ما بينها،  قبل 

ت�ضكيل  �ضمان  يتم  وحتى  �لد�ئمة،   و�للجان  �لد�ئم  و�ملكتب  �لرئي�س  النتخاب  �لذهاب 

�ملكتب �لتنفيذي قبل بدء �لدورة مبا ي�ضمح للمكتب �لتنفيذي ممار�ضة دور �أو�ضع و�أعمق 

يف عمل جمل�س �لن��ب.

كل  بداية  يف  �شاعة  ن�شف  النواب  منح  على  والن�س  اأعمال«،   من  ي�شتجد  »ما  بند  اإلغاء   .2

نقاط  عرب  الت�شلل  اأو  الأعمال  جدول  عن  اخلروج  دون  ة  ملحنّ ق�شايا  يف  للحديث  جل�شة 

�لنظام،  و�لن�س على �أن يتم ت�زيع �لدور بني �لكتل بالت�ضاوي للحديث يف �ل�ضان �لعام.

تفعيل فكرة �لتمثيل �لن�ضبي للكتل يف ع�ض�ية �للجان �لد�ئمة و�ضمان متثيل �مل�ضتقلني يف   .3

ع�ض�ية تلك �للجان.

تخ�ضي�س مكتب د�ئم لكل كتلة يف �ملجل�س ليك�ن مبثابة مقر لها.   .4

�لن�س على �إلز�م �لكتل �لنيابية باأن يك�ن لها م�قف �ضيا�ضي عام من �لق�ضايا �ل�ضيا�ضية   .5

و�القت�ضادية و�الجتماعية،  على �ضكل ورقة �أ�ضا�ضية ملزمة قبل �إن�ضاء �لكتلة.

�إن�ضاء م�قع �إلكرتوين لكل كتلة نيابية.   .6

وما  و�لنقا�ضات  �الجتماعات  تظهر  �ضجالت  و�عتماد  �لكتل،   عمل  يف  �ل�ضفافية  ممار�ضة   .7

يجري يف �لكتلة ب�ضكل عام،  و�أن يتم و�ضع �ملكتبني �لتنفيذي و�لد�ئم ب�ض�رة عمل �لكتل 

كل �ضهر،  مبا ي�ضمن عقد �جتماعات للكتل ب�ضكل منتظم ولي�س كما يجري حاليًا.
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ت��ضيات ح�ل �يجاد م�ؤ�ض�ضة بحثية فّعالة ملجل�س �لن��ب 
تفعيل مركز �لدر��ضات �لنيابية،  و��ضتقد�م خرب�ء وباحثني يقّدم�ن للن��ب و�لكتل ت��ضيات 

ربطها  يتم  بحيث  �لد�ئمة  �لنيابية  �للجان  دور  وتفعيل  للنقا�س،   �ملعرو�ضة  �لق��نني  ح�ل 

بامل�ؤ�ض�ضة �لبحثية الغر��س �مل�ض�رة و�ال�ضتئنا�س،  و�لتاأ�ضي�س الأر�ضيف نيابي حقيقي وو�قعي 

ي�ضتطيع �لن��ب �لرج�ع �إليه يف �أي وقت،  ومد �لكتل �لنيابية بخرب�ء وم�ضت�ضارين.

ت��ضيات تتعلق بكفاءة �مل�ظفني �لعاملني يف جمل�س �لن��ب وربطها ب�ج�د تعيينات 
�أتت بال���ضطة و�أّثرت على �أد�ء �ملجل�س

ف�ضل مديرية �لت�ضريع عن �لرقابة.  .1

�ملجل�س  لدى  وغريها  و�ملذكر�ت  و�ال�ضتج��بات  باالأ�ضئلة  و��ضح  �ضجل  وج�د  �ضمان   .2

و�أر�ضفتها �إلكرتونيًا بحيث تك�ن متاحة للعم�م.

تدريب �مل�ظفني يف �ملجل�س على �لت�ضريع و�لرقابة، ورفع �ض�يتهم �ملعرفية، وو�ضع �ل�ضخ�س   .3

�ملنا�ضب يف �ملكان �ملنا�ضب،  و�إقامة دور�ت تقييمية لكل م�ظفي �ملجل�س من حيث �ملعرفة 

باالأد�ء �لت�ضريعي و�لرقابي و�ل�ق�ف على قدرتهم على فهم دور عمل �ملجل�س و�آلياته. 

عدم �عتماد �ل���ضطة و�ملح�ض�بية يف تعيني �مل�ظفني �أو ترفيعهم،  و�لنظر ملبد�أ �لكفاءة،    .4

وحتييد �مل�ظفني عن خالفات �لن��ب وم��قفهم.

هيكلة جمل�س �لن��ب وتر�ضيق �جلهاز �الإد�ري فيه.  .5

�إعادة �لنظر بعمل �لد�ئرة �الإعالمية يف �ملجل�س ومر�جعة دورها.  .6

ت��ضيات عامة لالرتقاء باأد�ء جمل�س �لن��ب 
�إدخال �لن��ب �جلدد يف دور�ت ��ضتباقية ملزمة قبل بد�ية كل جمل�س نيابي ح�ل �آليات   .1

�لرقابة و�لت�ضريع.

�لذهاب لتعديل د�ضت�ري يعالج فكرة طرح �لثقة باحلك�مة،  بحيث ي�ضاوي عدد طالبي   .2

ولي�س  حقيقية  رو�فع  �لطلب  لهذ�  يك�ن  �أن  يعني  ما  �ملجل�س،   �أع�ضاء  ربع  �لثقة  جل�ضة 

�أه��ء مز�جية من �ضاأنها �أن ت�ؤثر على �ض�رة جمل�س �لن��ب لدى �لر�أي �لعام.

�إن�ضاء ناٍد يخت�س بتاأهيل وتدريب �لربملانيني �جلدد،  يت�لى مهمة تاأهيل �لربملانيني �جلدد   .3

ح�ل عمل �لربملان و�ملهام �ملناطة بهم ب�ضكل تف�ضيلي. 
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تخ�ضي�س وقت كاٍف لال�ضتماع ل�جهات �لنظر �ملختلفة )�أحز�ب،  نقابات،  جمتمع مدين،    .4

�لتي  �ملجل�س،  و�الأخذ باملالحظات  �ملعرو�ضة على  �لق��نني  جمعيات،  وم��طن�ن( ح�ل 

يتم تقدميها للن��ب.

تفعيل مدونة �ل�ضل�ك �لنيابية بحيث يتم �لنظر يف �أي ت�ضرف ميكن �أن يخرج عما ورد يف   .5

مدونة �ل�ضل�ك وتفعيل �أ�ضل�ب فكرة �لتنبيهات �ل�ضفهية و�ملحا�ضبة من خالل �حلرمان من 

�مل�ضاركة يف �ل�ف�د �خلارجية �أو خ�ض�مات مالية.

�إيقاع عق�بات ر�دعة وم�ضددة بحق �أي نائب يق�م باالعتد�ء على زميله،  وعدم �لر�ض�خ   .6

لفكرة �ل���ضطات وتقبيل �للحى.

�مللحق رقم )1(
�ملحاور �لرئي�ضية و�لفرعية لالأ�ضئلة �لنيابية

ن�ضبة �ملح�ر �لفرعي�ملح�ر �لفرعين�ضبة �ملح�ر �لرئي�ضي�ملح�ر �لرئي�ضي

58%�إد�ري

61.3%متابعة وتقييم

16.1%�ضلطة منطقة �لعقبة 

4.4%تعيينات يف �لقطاع �لعام 

3.3%عطاء�ت حك�مية

2.8%عق�د و�ضر�ء خدمات

2.5%مكافحة �لف�ضاد

2.3%�لهيئات �مل�ضتقلة 

2.3%هيكلة �ل�ظائف 

1.8%درجات ت�ضنيف �مل�ظفني 

1.6%�ل�ضمان �الجتماعي 

0.8%ق�ضايا �لالجئني 

0.5%�أد�ء �مل�ظفني يف �لقطاع �لعام

0.2%تقارير دي��ن �ملحا�ضبة
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ن�ضبة �ملح�ر �لفرعي�ملح�ر �لفرعين�ضبة �ملح�ر �لرئي�ضي�ملح�ر �لرئي�ضي

11%�قت�ضادي 

32%نفقات مالية 
18%�إير�د�ت مالية 

15%��ضتثمار 
11%�رتفاع �الأ�ضعار

11%�مل��زنة �لعامة 
4%فات�رة �لطاقة 

4%رو�تب
2%ذمم و��ضتحقاقات مالية 

2%متابعة وتقييم
1%�لبنك �ملركزي

1%ب�ر�ضة 
1%ر�ض�م بيع و�ضر�ء 

�الأوقاف و�ملقد�ضات 
2%�الإ�ضالمية

44%�حلج و�لعمرة 
28%�الأئمة و�مل�ؤذن�ن 

11%�مل�ضاجد 
11%�ضندوق �لدعاة 

6%دور حتفيظ �لقر�آن

2%�لبيئة
50%�أد�ء وز�رة �لبيئة

31%�لرثوة �ملعدنية 
19%�العتد�ء على �ملر�فق �لبيئية 

7%�لتعليم

35%�ملد�ر�س
30%�جلامعات وكليات �ملجتمع

8%�لت�جيهي 
�لهيئات �لتدري�ضية يف 

7%�جلامعات

7%تعديل �ملناهج
5%�ملعلم�ن 

3%�لبحث �لعلمي
3%رفع معدالت �لقب�ل 

1%�لبعثات �لدر��ضية
1%م�ضت�ى �لتعليم

6%�لتنمية �ملحلية

25% بنى حتتية 
9%�لبلديات 

9%خدمات �ملحافظات 
6%�أمانة عمان �لكربى

4%�لنقل �لعام
2%�لدعم �ملادي للمحافظات

1%�لالمركزية
1%م�ضاريع تنم�ية 
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ن�ضبة �ملح�ر �لفرعي�ملح�ر �لفرعين�ضبة �ملح�ر �لرئي�ضي�ملح�ر �لرئي�ضي

2%�لزر�عة و�ملياه

31%�لرثوة �حلي��نية 
31%�ملخزون �ملائي 

19%�ال�ضتري�د و�لت�ضدير
13%�مل���ضم �لزر�عية 

6%حماية �ملز�رع �الأردين

2%�ل�ضياحة
42%ت�ضجيع �ل�ضياحة 

32%هيئة تن�ضيط �ل�ضياحة 
26%�أد�ء وز�رة �ل�ضياحة 

7%�ل�ضيا�ضة �خلارجية

�التفاقيات و�ملعاهد�ت 
7.7%�لدولية 

2.3%�لق�ضية �لفل�ضطينية
0.8%�لعالقات و�لزيار�ت �لدولية 

0.5%�ملنح و�لقرو�س �خلارجية 
0.3%ق�ضية �ل�ضفارة �الإ�ضر�ئيلية 

0.2%�تفاقية و�دي عربة 
0.2%�ض�ؤون �ملغرتبني 

0.2%�ضندوق �لنقد �لدويل

0.4%�ل�ضباب
75%دعم �ل�ضباب يف �ملجتمع 

25%�جلمعيات �ل�ضبابية 

3%�ل�ضحة

57%�مل�ضت�ضفيات 
18%�الإعفاء�ت �لطبية 

11%�إن�ضاء �ملر�فق �ل�ضحية
7%مر�كز �ضحية 

4%�لتاأمني �ل�ضحي 
4%نق�س �لك��در �لطبية 

0.4%�ملنظ�مة �الأمنية

م�ؤ�ض�ضة �ملتقاعدين 
50%�لع�ضكريني 

خطط مكافحة �الإرهاب 
25%و�لتطرف 

25%خمالفات �ل�ضري
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ن�ضبة �ملح�ر �لفرعي�ملح�ر �لفرعين�ضبة �ملح�ر �لرئي�ضي�ملح�ر �لرئي�ضي

1%ق�ضايا جمتمعية

29%�أبناء �الأردنيات 
14%�لبطالة 
14%�لطالق 

14%�لفقر 
7%�إدمان �ملخدر�ت 

7%حجب �مل��قع �الإباحية
7%ذوي �الحتياجات �خلا�ضة 

7%�ضندوق �ملع�نة �ل�طنية
منظمات جمتمع 

100%منظمات �ملجتمع �ملدين 0.4%مدين



الالمركزية 

ومجالس 

املحافظات
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بحث  ي�صتوجب  خا�س  ب�صكل  املحافظات  وتنمية  عام،  ب�صكل  التنمية  عن  احلديث  اإن 

نهج  اإلى  الو�صول ب�صكل تدريجي ومدرو�س  اأجل  املحلية وحتديثها من  الإدارة  اآليات  تطوير 

الالمركزية. وتعترب املجال�س البلدية الأداة الأهم يف هذا املجال، اإذ ت�صّكل البلدية الوحدة 

التمثيلية �صاحبة التما�س املبا�صر مع املجتمع. وُتعّد البلديات من اأقدم املوؤ�ص�صات التمثيلية 

التي وجدت يف الأردن، والتي كانت تعنى بالإدارة املحلية ب�صكل اأ�صا�صي، وحتتكم لنهج الإدارة 

الالمركزي، حيث ن�صاأت قبل تاأ�صي�س الدولة الأردنية عام 1921، وكان عددها ع�صرة جمال�س، 

عام  الكرك  بلدية  جمل�س  تاأ�ص�س  فيما   ،1880 عام  ت�صّكل  الذي  اإربد  بلدية  جمل�س  اأقدمها 

وعّمان )1909(،  معان )1905(،  تالها جمال�س:   ،1893 ال�صلط عام  بلدية  1884، وجمل�س 

وجر�س )1910( ومادبا )1912(، و�صحاب )1912(، والطفيلة )1914(، وعجلون )1920(.

 وكانت البلديات م�صوؤولة عن معظم نواحي احلياة )املدار�س، املياه، التعليم، الدفاع املدين...

اإلى  البلديات  وظائف  من  الكثري  ُنقلت  املركزية،  احلكومة  دور  تعاظم  نتيجة  اأنه  اإل  اإلخ(، 

دورها  واأ�صبح  املحلية،  الإدارة  يف  البلديات  دور  تراجع  اإلى  اأدى  ما  املتخ�ص�صة،  الوزارات 

مقت�صرًا على تقدمي بع�س اخلدمات، وتراجع دورها يف املجالت التنموية والثقافية، ولهذا 

اأ�صبح من ال�صروري يف ظل هذا الرتاجع اأن يتم ت�صميم هيكل اإداري لمركزي على امل�صتوى 

منوذجًا  لتمثل  املحافظات  جمال�س  فكرة  جاءت  ولهذا  البلديات،  تراجع  لتعوي�س  املحلي 

لمركزيًا يف الإدارة املحلية بهدف حتقيق غايات واأهداف مثل: 

- تو�صيع قاعدة امل�صاركة ال�صعبية يف حتديد الحتياجات وترتيب الأولويات، ومتكني املواطن 

من امل�صاركة يف �صنع القرار التنموي واتخاذه، وزيادة ح�صته من عوائد التنمية يف حمافظته، 

تقدمي
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والرتقاء بكفاءة اأداء املجتمعات املحلية من خالل الرتكيز على البعد الدميقراطي كاأ�صا�س 

ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي والإداري، ومتكني موؤ�ص�صات املجتمع  يف عملية الإ�صالح 

املدين من اأداء دورها يف عملية الإ�صالح والتنمية.

الفروق  من  واحلد  وم�صاواة،  بعدالة  اململكة  مناطق  على  التنمية  مكا�صب  توزيع  اإعادة   -

ال�صتغالل  حتقيق  على  وقادرة  فاعلة  حملية  اقت�صادات  وخلق  املحافظات،  بني  التنموية 

الأمثل وامل�صتدام للموارد املتاحة، وعلى حت�صني م�صتوى معي�صة املواطن.

اأكرب  ومرونة  موازناتها،  اإعداد  يف  اأو�صع  �صالحيات  املحافظات  يف  املحلية  الإدارات  منح   -

لال�صتجابة ملطالب املواطنني، وعقد ال�صراكات مع القطاع اخلا�س وموؤ�ص�صات املجتمع املدين، 

وتطوير م�صتوى اخلدمات يف املحافظة، واإيجاد عالقات للتوا�صل بني كل الأطراف املحلية، 

وتنظيم عملية �صنع القرار واآلية اتخاذه وفق النموذج الت�صريعي والتنفيذي.

وبالنظر اإلى ما ورد يف بنود القانون، يجب التاأكيد على اأن امل�صي يف تطبيق الالمركزية يعد 

خطوة متقدمة يف النتقال من الإدارة املركزية نحو الإدارة الالمركزية، وهو ما ين�صجم مع 

املمار�صات الدولية الف�صلى والتي تعنى بتفعيل وتعزيز م�صاركة املواطن يف متطلبات التنمية 

املحلية وقراراتها. وبعد م�صي اأقل من عام على تطبيق الالمركزية، فاإنه من ال�صعب احلكم 

على جناح �لتجربة من عدمه، وال بّد من �نتظار �لوقت �لالزم و�لكايف للوقوف على �أهم نقاط 

�جلهود  فاإن  وبالتايل  وتعظيمها،  �لقوة  نقاط  على  و�لوقوف  جتاوزها،  على  و�لعمل  �ل�ضعف 

�ملبذولة جميعها ال بّد من دعمها وبذل كل ما يلزم الإجناح تطبيق �لالمركزية.
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أوالً: نشأة الالمركزية يف األردن

2004 بالقرتاب من خو�س  الأردنية يف عام  الدولة  الفاعلة يف  بداأت احلكومة والأطراف 

غمار جتربة �لالمركزية من خالل فكرة �الأقاليم �لتنموية، �إال �أنه مل يتم �مل�ضي بهذه �لفكرة 

تطبيق  عن  احلديث  عاد   ،2013 عام  ويف  اآنذاك.  �صفحتها  وُطويت  الت�صريعية،  الأطر  عرب 

الالمركزية، لكن على م�صتوى املحافظات ولي�س الأقاليم، وذلك بعد النتخابات البلدية لعام 

2013 والتي اأظهرت م�صاركة منخف�صة، حيث بلغ عدد امل�صاركني يف تلك النتخابات 780 األف 

ناخب وناخبة مقارنة بالنتخابات الربملانية لعام 2013 والتي و�صل بها عدد املقرتعني اإلى 

1,288,043 ناخبًا وناخبة. وعزا اخلرباء تدين ن�صبة امل�صاركة يف النتخابات البلدية اإلى 

انخفا�س ثقة املواطن يف العمل البلدي ب�صبب مركزية �صنع القرار التي تهيمن على الإدارة 

املحلية يف الأردن. 

البلدي  العمل  بتطبيق  خا�صًا  نظامًا   2014/4/13 بتاريخ  الوزراء  جمل�س  اأقر  ذلك،  بعد 

بطريقة لمركزية، اإل اأن موؤ�ص�صات املجتمع املدين واخلرباء وبرملانيني اأو�صوا ب�صرورة اإلغاء 

موافقة  لياأخذ  كاملة،  الت�صريعية  مبراحله  مير  قانون  �صياغة  على  والعمل  املقرتح  النظام 

برملانية وم�صادقة امللك، حتى يكون هذا القانون ملزم التطبيق على امل�صتوى الوطني، واقرُتح 

اإن�صاء جمال�س حمافظات ترتبط بوزارة الداخلية وتقوم مبجموعة من املهام والواجبات التي 

اإر�صال م�صروع قانون  2015 على  الالمركزية. وعملت احلكومة يف عام  �صين�س عليها قانون 

النواب  اإلى جمل�س  جمال�س املحافظات والذي تغري ا�صمه لحقًا لي�صبح قانون الالمركزية، 

اآراء املواطنني وتوجهاتهم نحو  اإلى  الذي عمل على فتح حوار وطني �صامل بهدف ال�صتماع 

م�صروع القانون املقرتح. وبّينت نتائج احلوار �صعف الثقة بني املواطن و�صانع القرار، وُهوجم 

م�صروع القانون ب�صكل كبري من اأعداد من ال�صيا�صيني والربملانيني والأحزاب الذين اأعربوا عن 

الذي  املحافظة  ملجل�س  حقيقية  اعتبارية  �صخ�صية  يوّفر  ل  القانون  م�صروع  باأن  اعتقادهم 

اقرُتح اإن�صاوؤه ليتم تطبيق الالمركزية من خالله، كما اإن تق�صيم الدوائر النتخابية مل يكن 

�صاركوا يف  الذي  املواطنني  انتقادات  زيادة حدة  �صاهم يف  ما  القانون،  موجودًا �صمن م�صروع 

عملية احلوار الوطني يف �صهر ني�صان من عام 2015.

واأكادمييني  املهنية  والقطاعات  املجتمعية  الفئات  م�صاركة  على  الوطني  احلوار  وا�صتمل 

وموؤ�ص�صات جمتمع مدين واأحزاب ونقابات، حيث �صارك يف احلوار اأكرث من 10 اآلف مواطن يف 

حمافظات اململكة كافة، وقّدم امل�صاركون عددًا كبريًا من التو�صيات للجنة النيابية امل�صرتكة 

)القانونية والإدارية(. ويبني اجلدول اأدناه اأبرز هذه التو�صيات مرّتبة بح�صب رقم املادة يف 

م�صروع القانون.
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التو�صيات رقم املادة 

1 ـ يجب اأن يتم انتخاب جمل�س املحافظة بن�صبة %100.
2 ـ �صرورة وجود متثيل للمراأة من خالل الكوتا �صواء من الن�صبة املخ�ص�صة لالنتخاب اأو 

التعيني.

3 ـ وجوب متثيل ال�صباب يف جمل�س املحافظة. 
4 ـ و�صع اأ�ص�س يتم العتماد عليها للتعيني. 

5 ـ �صمان عدم تغّول احلكومة يف الن�صبة التي �صيتم تعيينها. 
6 ـ على القانون اأن يت�صمن اآلية وا�صحة لتق�صيم الدوائر النتخابية وتخ�صي�س املقاعد 

لكل منها.

6

1 ـ �صرورة اإ�صراك جمل�س املحافظة يف و�صع الإ�صرتاتيجيات واخلطط التنموية. 
2 ـ اإعطاء احلق ملجل�س املحافظة بتعديل اأي موازنات تعود للمحافظة نف�صها. 

8

1 ـ ل يجوز اإحالة اخلالف بني املجل�صني لرئي�س الوزراء لأن هذا يعزز من املركزية.
2 ـ يف حال حدوث خالف، يجتمع املجل�صان التنفيذي واملحافظة اأ�صوة مبجل�س الأمة. 

 11

1 ـ يجب اأن يت�صمن الإطار القانوين مدة ا�صتمرار املجل�س اإذا تعذر اإجراء النتخابات يف 
وقتها. 

12

1 ـ تخفي�س �صن الرت�صح ملجل�س املحافظة لعمر 18 �صنة اأ�صوة بحقه يف النتخاب. 
2 ـ اإ�صافة كلمة �صم�صية لن�س الفقرة 13/اأ لت�صبح كما يلي: »لكل اأردين اأكمل ثماين 

ع�صرة �صنة �صم�صية«. 

3 ـ يجب اإ�صافة عبارة »مبوجب قرار حمكمة« اإلى ن�س الفقرة 13/ب.

13 

1 ـ يجب اأن يكون لكل ناخب اأ�صوات بعدد مقاعد جمل�س املحافظة. 17

1 ـ �إلغاء ��ضرت�ط �ل�ضهادة �جلامعية �ضمن �ضروط �ملرت�ضح.

2 ـ اعتماد دورة تدريبية توؤهل املرت�صحني خلو�س النتخابات. 

3 ـ �أيد بع�ضهم �أن يكون �ضرط �لرت�ضح هو �ل�ضهادة �جلامعية �أو �لثانوية �لعامة على �أقل 
تقدير.

19

1 ـ يجب اأن يكون رئي�س املجل�س متفرغًا للقيام مبهامه على اأكمل وجه.  20

1 ـ يجب اأن يو�صح يف ن�س الفقرة )12/ب( ما هي الدائرة املق�صودة بها.   21

2 ـ يجب و�صع اأ�ص�س وا�صحة لطريقة تعيني باقي اأع�صاء جمل�س املحافظة يف حال مل 
يتوفر مر�ّصحون مللء مقاعد املجل�س جميعها. 

24

1 ـ يجب اأن تكون الدعاية �صمن �صوابط معينة ل اأن ُترتك حّرة.  26

1 ـ ن�صت الفقرة )28/ب( على اأنه اإذا ا�صتملت ورقة القرتاع على اأكرث من ا�صم، فيوؤخذ 
ال�صم الأول، ولكن ما العمل اإن كان هناك مر�صحان اثنان مت�صابهان بال�صم الأول؟ 

2 ـ ل يجوز اأن يكون هناك اأي هام�س خطاأ يف اأوراق �صناديق القرتاع كما بّينت الفقرة 
)د( من املادة )28(.

28
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التو�صيات  رقم املادة 

1ـ اإبقاء �صالحيات املحافظ ومهامه يف نطاق الت�صكيالت الإدارية ولي�س يف قانون 
الالمركزية. 

3

1ـ تو�صيح اآلية اختيار املجل�س التنفيذي يف حال وجود اأكرث من دائرة ر�صمية تابعة 
للوزارة نف�صها يف املحافظة.

2ـ تو�صيح اآلية اختيار املديرين التنفيذيني للبلديات يف كل حمافظة و�صمهم للمجل�س 
التنفيذي للمحافظة. 

3ـ على القانون اأن يت�صمن اإعطاء احلق للمواطنني واأع�صاء جمال�س املحافظات واملجال�س 
البلدية بح�صور جل�صات املجال�س التنفيذية.

4ـ يجب اأن ي�صع القانون اآلية وا�صحة لن�صر وثائق اجتماعات املجال�س التنفيذية 
وخمرجاتها وتفا�صيل اأدائها.

4

1 ـ �صرورة احلد من تداخل ال�صالحيات بني املجل�س التنفيذي واملجال�س الأخرى يف 
املحافظة.

5

جمعها  مت  التي  التو�صيات  درا�صة  على  والإدارية(  )القانونية  امل�صرتكة  اللجنة  وعملت 

ال�صخ�صية  منح  بها  اأُخذ  التي  التو�صيات  اأهم  ومن  منها.  مبجموعه  والأخذ  ومراجعة، 

لل�صيدات  مقاعد  وتخ�صي�س  واإداري،  مايل  ا�صتقالل  ذا  ليكون  املحافظة  ملجل�س  العتيادية 

وجمل�س  التنفيذي  املجل�س  بني  خالف  بوجود  املتعلقة  املادة  وتعديل  القانون،  ن�س  �صمن 

اأن  على  املجل�صني،  اأع�صاء  من  مت�صاٍو  عدد  من  اخلالف  حل�صم  جلنة  تت�صكل  بحيث  املحافظة 

يراأ�س اللجنة رئي�س جمل�س املحافظة. واأقر جمل�س النواب قانون الالمركزية ل�صنة 2015 

بتاريخ 2015/8/24، وذلك بعد اأربع جل�صات عامة ملناق�صة قرارت اللجنة النيابية امل�صرتكة، 

والت�صويت على م�صروع القانون. 

لإقراره  الأعيان  جمل�س  اإلى  القانون  اأُحيل  فقد  بها،  املعمول  الت�صريعية  للقنوات  ووفقًا 

ورفعه اإلى امللك للم�صادقة عليه، اإل اأن جمل�س الأعيان مل يوافق على منح جمل�س املحافظة 

ال�صخ�صية العتبارية يف ن�س املادة )6( من م�صروع القانون، واأعاد جمل�س الأعيان م�صروع 

القانون اإلى جمل�س النواب، واأمام اإ�صرار جمل�س النواب على موقفه، ُعقدت جل�صة م�صرتكة 

جمال�س  منح  عدم  املجل�صني  اأع�صاء  من  اأغلبية  قررت  حيث  اخلالف،  مو�صوع  املادة  يف  للبت 

املحافظات ال�صخ�صية العتبارية، ورفع القانون اإلى امللك للم�صادقة عليه. 

غري اأن امللك اأعاد القانون اإلى جمل�س الأمة وفقًا ل�صالحياته الد�صتورية، ومن منطلق تاأييده 

منح ال�صخ�صية العتبارية ملجل�س املحافظة وال�صتقالل املايل والإداري له، ملا يف ذلك من اأثر 

يف �إجناح �لالمركزية، كما �إن رد �مللك للقانون جاء متو�ئمًا مع قر�ر �ملحكمة �لد�ضتورية �لتي 
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اأفتت بجواز منح جمال�س املحافظات ال�صخ�صية املعنوية وال�صتقالل املايل والإداري.

ال�صخ�صية  املحافظات  جمال�س  مانحًا  الالمركزية،  قانون  م�صروع  النواب  جمل�س  واأقر 

العتبارية وفقًا للن�س املعدل للفقرة )6/اأ( من قانون الالمركزية، والتي ن�صت على اأن »يكون 

لكل حمافظة جمل�س ي�صمى جمل�س املحافظة يتاألف من عدد من الأع�صاء ويتمتع ب�صخ�صية 

اعتبارية ذات ا�صتقالل مايل واإداري«، ثم ا�صُتكملت اإجراءات �صن قانون الالمركزية رقم )49( 

ل�صنة 2015، والذي اأجريت على اأ�صا�صه انتخابات جمال�س املحافظات بتاريخ 2017/8/15.

مركزية ثانياً: اإلطار الترشيعي لالاّ

اإن الالمركزية لي�صت هدفًا بحد ذاتها، بل هي و�صيلة ت�صتخدم من اأجل حتقيق اأهداف حمّددة 

يف اإطر مبادئ الإدارة املحلية، مثل وجود اإدارة منتخبة خا�صعة للرقابة الدميقراطية من 

خالل القرتاع املبا�صر بحيث تتحمل هذه الإدارة املحلية م�صوؤولية اتخاذ القرارت والنتائج 

املرتتبة على ذلك، وربط اخلدمات باملواطن ب�صكل مبا�صر يف منطقته، وتفوي�س �صالحيات 

وم�صوؤوليات الأعمال العامة من احلكومة املركزية اإلى اإدارة حملية ي�صتطيع املواطن مراقبتها 

وحما�صبتها.

ويوجد لدى وزارة الداخلية نظام املعلومات الإقليمية املحو�صب، والذي يحتوي على البيانات 

اجلغرافية،  وامل�صاحة  ال�صكانية،  الكثافة  حيث  من  باملحافظات،  املتعلقة  كافة  واملعلومات 

واملعلومات القت�صادية والجتماعية والتي حُتّدث دوريًا، اإل اأنه يوؤخذ على وزارة الداخلية 

على  مواطن  كل  وليتعّرف  املواطنون،  عليها  ليّطلع  �صّفاف  ب�صكل  الدرا�صات  تلك  ن�صر  عدم 

اأوًل  املواطن من الطالع  اأن ميّكن  �صاأنه  املتعلقة مبحافظته، مبا من  الحتياجات واملعلومات 

باأول على املعلومات ليكون رافدًا حقيقيًا ل�صناع القرار يف اإيجاد احللول. 

ويف هذا ال�صياق، وان�صجامًا مع نهج الالمركزية، فقد اأُعّد منوذج دليل الحتياجات للمحافظات 

بالتن�ضيق ما بني �ملركز و�مليد�ن، بح�ضب طبيعة كل جتمع �ضكاين، وُوّزع �لدليل على جمال�س 

اإ�صراك  يجب  وهنا   .2019 عام  يف  به  للعمل  وذلك  املحلية  واملجال�س  والبلديات  املحافظات 

ومهنية  علمية  اأ�ص�س  �صمن  و�صياغته  الحتياجات  دليل  بناء  عملية  يف  املحلية  املجتمعات 

وا�صحة ليتم الرتكاز اإليه وتطبيقه يف حمافظات اململكة جميعها. ويعّد هذا التطبيق ترجمة 

حقيقية وفعلية لنهج الالمركزية، ولنهج اإ�صراك املواطن يف �صنع القرار على امل�صتوى املحلي. 

املوؤ�ص�صات  يف  الب�صرية  باملوارد  اخلا�صة  الحتياجات  حتديد  على  املعنية  اجلهات  وعملت 

املختلفة، وقامت وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية والربملانية بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة بالعمل 
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وكذلك  الالمركزية،  مو�صوع  يف  العاملني  وتدريب  القدرات  لبناء  �صاملة  خطة  و�صع  على 

لأع�صاء جمال�س املحافظات وهي يف طور التنفيذ، ولكن ل بّد من ت�صريع عملية الدعم وبناء 

وتفعيله  الالمركزية  نهج  بتكري�س  اخلا�س  الزمني  الت�صل�صل  مع  من�صجمة  لتكن  القدرات 

وتطويره، ل �صيما مع اقرتاب مرور عام على بدء التطبيق. 

كما اإن تغيري هيكلية الدولة وانتقالها من اإدارة مركزية اإلى اإدارة لمركزية، يتطلب تهيئة 

املجتمعات يف املناطق للتعامل مع هذا ال�صكل اجلديد من الإدارة. وقد عملت وزارة ال�صوؤون 

ال�صيا�صية والربملانية بالتعاون مع موؤ�ص�صات املجتمع املدين على تنفيذ العديد من اجلل�صات 

احلوارية والتوعوية، والتي تهدف اإلى تهيئة املناخ العام لل�صكل الإداري اجلديد يف الدولة 

الأردنية، وذلك من اأجل اأن يكون املجتمع م�صتعدًا لقبول هذه التغريات، حتى ل يكون عبئًا 

على �إجناح �لتطبيق. غري �أنه من �ملالحظ �أن �جلهود �لتي ُبذلت يف توعية �ملو�طنني مل تكن 

تكن  ومل  املقدمة،  املعلومات  يف  اختالفًا  املنعقدة  اجلل�صات  تتبع  اأظهر  اإذ  املطلوب،  بامل�صتوى 

الر�صالة موحدة من قبل اجلهات املخت�صة، ما �صاهم يف خلق وجهات نظر خمتلفة حول متّكنها 

من تطبيق الالمركزية. 

بني  و�لعمودية  �الأفقية  �لعالقات  بتحديد  �أ�ضا�ضي  ب�ضكل  مرتبط  �لالمركزية  جناح  �إن 

الالمركزية  املادة )8( من قانون  املتعددة، و�صالحيات كل منها. وجاءت  الإدارية  الأ�صكال 

لتو�صح �صالحيات جمال�س املحافظات ومهامها، والتي جاءت ب�صورة ل تلبي الطموحات ب�صكل 

كبري، ما اأ�صهم لحقًا باحلد من اأداء اأع�صاء جمل�س املحافظة. 

ومن اجلدير ذكره اأن هناك ثالثة اأنظمة متبعة يف العامل لختيار اأع�صاء املجال�س املحلية، 

نظام  اإيجابيات  بني  يجمع  الذي  املختلط  والنظام  الكامل،  والنتخاب  الكامل،  التعيني  منها 

كما  املختلط  بالنظام  الالمركزية  قانون  اأخذ  فقد  الكامل.  النتخاب  ونظام  الكامل  التعيني 

تاأخذ به العديد من الدول التي �صبقتنا يف تطبيق الالمركزية، وذلك بن�صبة انتخاب و�صلت 

�صرورة  على  الت�صريعي  الإطار  يوؤكد  اأن  الواجب  ومن  املجل�س.  اأع�صاء  جمموع  من   %85 اإلى 

التن�صيق ووجوبه بني املجال�س املنتخبة يف املحافظة نف�صها بهدف الو�صول اإلى تنمية حقيقية. 

اأ- الهيكل الإداري يف املحافظات.
حتتوي كل حمافظة اأردنية على جمموعة من املجال�س، منها املجال�س املعينة، ومنها املجال�س 

�إد�ري مناط به  �لتي �نتخبها �ملو�طنون ب�ضكل مبا�ضر. كما حتتوي كل حمافظة على حاكم 

جمموعة من املهام وال�صالحيات، منها التنموية واخلدمية والتنفيذية. وتق�صم املحافظة اإلى 

نف�صه  الوقت  والذي يو�صح يف  اأدناه،  املبني يف اجلدول  النحو  املجال�س، على  اأنواع من  اأربعة 

�صفة رئي�س املجل�س اأو طريقة انتخابه.
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رئي�س املجل�سا�صم املجل�س 

املحافظ، ويعنّي باإرادة ملكية.املجل�س التنفيذي 

يتم انتخابه من بني اأع�صاء جمل�س املحافظةجمل�س املحافظة

يتم انتخابه من قبل املواطنني مبا�صرةاملجل�س البلدي

املجل�س املحلي
احلا�صل على اأعلى عدد اأ�صوات على م�صتوى 

املجل�س املحلي اخلا�س به 

ب- احلاكم الإداري )املحافظ(
مهام احلاكم الإداري )املحافظ( كما وردت يف القانون: 

1- قيادة الأجهزة الر�صمية يف املحافظة والإ�صراف على قيامها مبهامها.

2- متابعة تنفيذ ال�صيا�صة العامة للدولة يف املحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام اجلهات مبراعاتها 

والأنظمة  للقوانني  وتنفيذها  باأعمالها  املحافظة  يف  وموؤ�ص�صاتها  الدولة  دوائر  وقيام 

والتعليمات والبالغات والتوجيهات الر�صمية، وذلك بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة اإذا 

دعت احلاجة اإلى ذلك.

احلكومية  والدوائر  والوزارات  املحافظة  يف  والبلديات  املحافظة  جمل�س  بني  التن�صيق   -3

واملوؤ�ص�صات العامة.

4- الإ�صراف على اخلطط التنموية واخلدمية وعلى اإعداد املوازنة ال�صنوية للمحافظة.

ذات  اجلهات  اإلى  ورفعها  املجل�س  قرارات  تنفيذ  ل�صمان  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   -5

الخت�صا�س.

6- العمل على توفري اأف�صل اخلدمات للمواطنني بالتن�صيق مع املجل�س.

7- العمل مع جمل�س املحافظة واملجل�س التنفيذي على توفري املناخ املالئم لت�صجيع ال�صتثمار 

الإجراءات  واتخاذ  والجتماعية،  القت�صادية  التنمية  متطلبات  وتوفري  املحافظة  يف 

الالزمة لتحقيق ذلك بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة.

8- املحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرها وح�صن ا�صتغاللها واتخاذ التدابري 

والإجراءات التي تكفل ذلك.

وت�صكيل  والبيئة  العامة  وال�صالمة  ال�صحة  على  للمحافظة  الالزمة  التدابري  اتخاذ   -9

املخالفة  واملواقع  واملن�صاآت  للمحال  املوؤقت  الإغالق  و�صالحية  والتفتي�س  الرقابة  جلان 

والتحفظ على الأ�صياء اإلى حني اإحالة املخالفات للمحكمة املخت�صة.
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10- اتخاذ الإجراءات الالزمة يف احلالت الطارئة وتن�صيق جهود اجلهات املخت�صة جميعها.

11- عقد الجتماعات الدورية للمجال�س واللجان التي يراأ�صها واتخاذ الإجراءات الالزمة 

لتنفيذ القرارات والتو�صيات ال�صادرة عنها.

الوزراء  اأو  الوزراء  رئي�س  اأو  الوزراء  جمل�س  بها  يكلفه  مهام  اأو  �صالحيات  باأي  القيام   -12

املخت�صون اأو من يفو�صه بها اأي منهم.

يف  العامة  واملوؤ�ص�صات  احلكومية  الدوائر  مديرو  يلتزم  القانون،  هذا  اأحكام  تنفيذ  ولغايات 

املحافظة بالتعليمات ال�صادرة عن املحافظ وُيعتربون م�صوؤولني اأمامه عن تنفيذها.

وتوزَّع قوى الأمن العام والدرك والدفاع املدين باملحافظة وحتديد مراكزها وخمافرها وتلغى 

بالتفاق مع املحافظ.

واإذا تبني للمحافظ اأن قوى الأمن العام يف املحافظة غري كافية للحفاظ على الأمن اأو النظام 

العام اأو ال�صالمة العامة، فله اأن يطلب من الوزير ال�صتعانة بالقوات امل�صلحة الأردنية.

ت- املجل�س التنفيذي
اأ- مهام املجل�س التنفيذي كما وردت يف القانون:

اإعداد م�صروعات اخلطط الإ�صرتاتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع اخلطط   -1

من  والتاأكد  الأخرى  الر�صمية  واجلهات  البلدية  املجال�س  من  املعدة  الإ�صرتاتيجية 

القرار  لتخاذ  املجل�س  اإلى  واإحالتها  الوطنية  واخلطط  الإ�صرتاتيجيات  مع  ان�صجامها 

املنا�صب ب�صاأنها.

دليل  فيها  مبا  واخلدمية  التنموية  امل�صاريع  من  املحافظة  احتياجات  دليل  اإعداد   -2

الحتياجات الوارد من البلديات واجلهات الر�صمية الأخرى واإحالته اإلى املجل�س.

3- اإعداد م�صروع موازنة املحافظة �صمن ال�صقوف املحددة من وزارة املالية/ دائرة املوازنة 

العامة واإحالته اإلى املجل�س.

فيها  العامة  باخلدمات  املتعلقة  الأمور  وبحث  املحافظة  يف  العامة  الأحوال  ا�صتعرا�س   -4

اأي ع�صو فيه واتخاذ القرارات الالزمة ب�صاأنها، والنظر يف  اأي اقرتاح يقدمه  والنظر يف 

التقارير التي ترد اإليه من املجال�س البلدية واتخاذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها.

5- و�صع الأ�ص�س التي تكفل ح�صن �صري عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية يف املحافظة.

6- تقدمي التو�صيات الالزمة ب�صاأن ال�صتثمار يف املحافظة واإحالتها اإلى املجل�س.
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7- اإعداد تقارير عن تقدم �صري العمل يف امل�صاريع واخلدمات واإحالتها اإلى املجل�س.

8- اتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�صو�س القرارات والتو�صيات ال�صادرة عن املجل�س.

9- التن�صيق مع الهيئات واملوؤ�ص�صات الر�صمية والعامة ذات الخت�صا�س يف اخلطط والربامج 

التي تتولى تنفيذها.

10- درا�صة املو�صوعات التي يحيلها اإليه املحافظ اأو املجل�س.

11- اإعداد خطط الطوارئ الالزمة على م�صتوى املحافظة ملواجهة احلالت الطارئة والكوارث 

كالفي�صانات وال�صيول والثلوج واحلرائق وغريها اأو رفعها اإلى املجل�س.

ب- للمجل�س التنفيذي ت�صكيل جلنة اأو اأكرث لتنفيذ مهامه اأو �صالحياته على اأن حتدد مهامها 

يف قرار ت�صكيلها.

ث- �صالحيات جمل�س املحافظة
ت�صمن قانون الالمركزية رقم )49( ل�صنة 2015 ال�صالحيات واملهام املناطة مبجل�س املحافظة 

ن�صو�صها ف�صفا�صة، ويف اجلدول  وا�صحة وجاءت  املهام مل تكن  اأن هذه  اإل  ب�صكل تف�صيلي، 

اأدناه، �صيتم و�صع تعليق على كل بند يف املادة ذات ال�صلة لتبيان اأهم التحديات التي تواجه 

اأع�صاء جمال�س املحافظات. 

التعليق ن�س املادة رقم املادة

اإقرار م�صروعات اخلطط 8 – اأ - 1
الإ�صرتاتيجية والتنفيذية 

املتعلقة باملحافظة واملحالة 
اإليه من املجل�س التنفيذي 

والتاأكد من تنفيذها

ملجل�س املحافظة املوافقة على اخلطط 
والإ�صرتاتيجيات اأو تعديلها اأو رف�صها اأو اإعادتها 

اإلى املجل�س التنفيذي، ومبا اأن الأ�صل يف الأمور هي 
الإباحة ما مل ين�س القانون على حظرها فيحق ملجل�س 

املحافظة عقد لقاءات مع موؤ�ص�صات املجتمع املدين 
واملواطنني بهدف جمع التو�صيات وت�صمينها للخطط 

والإ�صرتاتيجيات 

اإقرار م�صروع موازنة 8 – اأ - 2
املحافظة �صمن ال�صقوف 

املحددة من وزارة املالية/ 
املوازنة العامة املحال 

اإليه من املجل�س التنفيذي 
لإدراجه يف املوازنة العامة 

وفق اإجراءات اإعداد املوازنة 
العامة للدولة

مل تعِط هذه الفقرة اأي دور حقيقي ملجل�س املحافظة 
يف اإعداد املوازنة اخلا�صة للمحافظة وهو ما ل ين�صجم 

مع جوهر الإدارة الالمركزية والتي تعني باأن ُتبنى 
املوازنات بناًء على احتياجات املجتمعات املحلية والتي 

انتخبت ممثلني لها يف جمال�س املحافظات، واأبقت 
�صالحية جمل�س املحافظة فقط يف اإقرار املوازنة اأو 

ردها 
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التعليق ن�س املادة رقم املادة

الطالع على كيفية تنفيذ 8 – اأ - 3
املوازنات ال�صنوية للبلديات 

جميعها. 

رغم اأن البلدية وفق الفقرة )3/اأ( من قانون البلديات 
موؤ�ص�صة اأهلية تتمتع ب�صخ�صية معنوية ذات ا�صتقالل 

مايل واإداري، اإل اأن هذه املادة اأعطت �صلطة ملجل�س 
املحافظة ملراقبة تنفيذ موازنات املجال�س البلدية 

دون اأن تبني ما هي ال�صالحيات التي ميتلكها املجل�س 
عدا املراقبة وهل ميكن ملجل�س املحافظة اأن يوقف 

تنفيذ املوازنات اإذا مل تتواءم مع امل�صلحة العامة؟ وهل 
ميكن ملجل�س املحافظة اأن يتعامل مع املجل�س البلدي 

باعتبار جمل�س املحافظة �صلطة اأعلى منه؟ هذه الفقرة 
�صتخلق حالة من العالقة ال�صلبية بني جمل�س املحافظة 

ح ب�صكل  واملجل�س البلدي وكان من الأجدر اأن ُتو�صّ
تف�صيلي

اإقرار دليل احتياجات 8 – اأ - 4
املحافظة من امل�صاريع 

التنموية واخلدمية املحال 
اإليه من املجل�س التنفيذي 

وحتديد اأولويات تلك 
الحتياجات

تو�صح هذه الفقرة اأن من يقوم باإعداد دليل 
الحتياجات التنموية واخلدمية هو املجل�س التنفيذي، 

واأن دور جمل�س املحافظة هو اإقراره اأو رف�صه. ويعّد 
دليل الحتياجات من اأ�صا�صيات العمل الالمركزي 

الذي من املمكن اأن يتم الرتكاز اإليه، اإل اأن اآلية اإعداد 
الدليل تركزت يف يد املجل�س التنفيذي من دون وجود 

اأي جهات اأخرى، ومن الأجدر اأن يتم التعاون مع اجلهات 
جميعها التي �صت�صاهم يف تطوير دليل الحتياجات مثل 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين وغرف ال�صناعة والنقابات... 

اإلخ

اإقرار امل�صاريع اخلدمية 8 – اأ - 5
وال�صتثمارية املحالة اإليه 

من املجل�س التنفيذي بعد 
ا�صتكمال الإجراءات الالزمة 

وفق الت�صريعات املعمول بها

اأعطت املواد )12، 13، 14، 15، 16( من قانون 
الالمركزية اللجان الدائمة يف جمل�س املحافظة تقدمي 
القرتاحات يف اإن�صاء امل�صاريع ال�صتثمارية وال�صياحية 

ذات النفع العام اأو املتعلقة بالواقع الزراعي وم�صادر 
املياه والطاقة والرثوة املعدنية والرتبية والتعليم 

وال�صحة والبيئة والأ�صغال العامة 

اإقرار امل�صاريع التنموية 8 – اأ - 6
التي تعود بالنفع العام 

على املحافظة على اأن يتم 
الأخذ بعني العتبار امل�صاريع 

التنموية التي اقرتحتها 
املجال�س البلدية والدوائر 
واملوؤ�ص�صات الر�صمية �صمن 

املحافظة ورفعها اإلى 
املحافظ لتخاذ الإجراءات 

الالزمة ب�صاأنها

يتم اإدراج امل�صاريع التي تقرتحها جمال�س املحافظات 
خالل ال�صنة املالية يف دليل احتياجات ال�صنة التالية 

وموازنتها يف حال اإقرارها من قبل جمل�س املحافظة 
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التعليق ن�س املادة رقم املادة

مناق�صة تقارير عمليات 8 – اأ – 7 
تنفيذ امل�صاريع واخلطط 

والربامج التي تتولى 
الدوائر احلكومية يف 

املحافظة تنفيذها مبا ل 
يتعار�س مع عمل اأجهزة 

الرقابة احلكومية املخت�صة 
ومتابعة �صري العمل بامل�صاريع 

التنموية وتقييمها

بالرتكاز اإلى هذه املادة ا�صتحدثت وزارة الداخلية 
بالتعاون مع وزارة التخطيط نظامًا اإلكرتونيًا 

)نظام اإدارة امل�صاريع( ي�صتطيع جمل�س املحافظة من 
خالله طلب تقارير دورية ملتابعة �صري عمل امل�صاريع 

الراأ�صمالية والتنموية، وتبني هذه التقارير ن�صب 
�الإجناز ون�ضب �ل�ضرف و�لتعطل بحيث ي�ضتطيع جمل�س 

املحافظة اأو اللجنة املخت�صة التدخل حلل هذه 
الإ�صكاليات، اإل اأن هذه الفقرة مل تبني ما هي طبيعة 

التدخل التي ميكن اأن يعمل بها جمل�س املحافظة، وهل 
ر اأو اإيقاف تنفيذ اأي م�صروع اإذا  يحق م�صاءلة اأي مق�صّ

مل تنطبق عليه �ملعايري و�ل�ضروط

 اقرتاح اإن�صاء م�صاريع 8 – اأ - 8
ا�صتثمارية والقيام مب�صاريع 

م�صرتكة مع املحافظات 
الأخرى مبوافقة اجلهات 

املخت�صة

مل تبني هذه املادة ما هي اجلهات املخت�صة الواجب اأخذ 
موافقتها وهل هي وزارة الداخلية اأم وزارة املالية، وهل 

�صتكون امل�صاريع ال�صتثمارية من املوازنات املخ�ص�صة 
ملجال�س املحافظات ب�صكل خا�س اأم ي�صتطيع جمل�س 

املحافظة اقرتا�س اأموال واإن�صاء م�صاريع ا�صتثمارية

و�صع التو�صيات واملقرتحات 8 – اأ – 9 
للجهات املخت�صة مبا يكفل 

حت�صني اأداء الدوائر 
احلكومية واملوؤ�ص�صات العامة 

العاملة �صمن املحافظة 
ل�صمان تقدمي اأف�صل 

اخلدمات

تتيح هذه املادة ملجل�س املحافظة تقدمي اأي تو�صية 
ميكن اأن توؤدي اإلى حت�صني اخلدمات اأو تطوير التنمية 

ب�صكل فعلي، لكن مل يبني الن�س اإن كان �صيتم الأخذ 
بالتو�صية، وهل هي ملزمة اأم ل، وما هي الأطر 

القانونية التي �صيت�صمنها تطبيق التو�صية 

حتديد املناطق الواقعة 8 – اأ – 10 
�صمن حدود املحافظة 

التي تعاين من نق�س يف 
اخلدمات والتنمية اأو من 
امل�صاكل الطارئة واقرتاح 

احللول لها مع اجلهات ذات 
العالقة واإقرار خطة طوارئ 

املحافظة

اإن خطة الطوارئ التي يقرها جمل�س املحافظة ملزمة 
للمجل�س التنفيذي واملجل�س البلدي ولكن لي�س مو�صحًا 
هل ي�صتطيع جمل�س املحافظة م�صاءلة اأي جهة مل تقم 

بتنفيذ التو�صيات 

مناق�صة اأي من اأع�صاء 8 – اأ – 11 
املجل�س التنفيذي يف 

املو�صوعات الداخلة �صمن 
اخت�صا�صه

يجب تو�صيح معنى املناق�صة يف هذا الن�س، اإذ اإن 
املناق�صة حتتمل العديد من التعريفات وميكن اأن يكون 
هناك اجتهادات من قبل الأع�صاء لتطبيق هذا الن�س 

لذا ينبغي اأن يتم تو�صيحها ب�صكل تف�صيلي 
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ج. النظام النتخابي
وعدد  النتخابي  النظام  تبني  املواد  من  جمموعة   2015 ل�صنة  الالمركزية  قانون  ت�صّمن 

�الأ�ضو�ت �ملمنوحة لكل ناخب و�ضروط �النتخاب و�لرت�ضح. 

1. اآلية الت�صويت

ن�صت املادة )17( من قانون الالمركزية على الآتي:

اأ – يتم انتخاب اأع�صاء املجل�س انتخابًا عامًا و�صريًا ومبا�صرًا. 

ب – يكون لكل ناخب �صوتان اإذا كان يف الدائرة اأكرث من مقعد واحد. 

2. �ضروط �لرت�ضح

ملن�ضب  �لرت�ضح  ينوي  �لذي  �ل�ضخ�س  يف  توفرها  �لو�جب  �ل�ضروط  على   )19( املادة  احتوت 

ع�صو جمل�س املحافظة، حيث ن�صت على ما يلي: 

اأ - ي�ضرتط يف �ملتقدم بطلب �لرت�ضح لع�ضوية �ملجل�س ما يلي:

1 - اأن يكون اأردنيًا منذ ع�صر �صنوات على الأقل.

2 - اأن يكون م�صجاًل يف جداول الناخبني النهائي يف دائرته النتخابية.

3 - اأن يكون قد امت خم�صًا وع�صرين �صنة �صم�صية من عمره يف يوم النتخاب.

4 - اأن ل يكون حمكومًا عليه بالإفال�س ومل ي�صتعد اعتباره قانونيًا.

اأو  - اأن ل يكون حمكومًا بجناية اأو بجنحة خملة بال�صرف اأو الخالق اأو الآداب العامة   5

اإ�صاءة الئتمان ولو �صمله عفو.

6 - اأن ل يكون منتميًا لأي حزب اأو تنظيم �صيا�صي غري اأردين.

ب- ي�ضرتط تو�فر �ل�ضروط �ملن�ضو�س عليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة يف �الأع�ضاء �ملعينني 

يف املجل�س.

ح. مالحظات عامة حول الإطار الت�صريعي
�ملتتبع ملجريات عمل جمال�س �ملحافظات �ضيجد �لعديد من �لنقاط �لو�جب �لوقوف عندها 

ومناق�صتها برتٍو ل �صيما اأن ما يتم اإي�صاله من قبل اأع�صاء جمال�س املحافظات يعرب عن عدم 

و�صوح لالأدوار املناطة مبجال�س املحافظات، وميكن تلخي�س التحديات التي تواجه جمال�س 
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املحافظات حتى الآن مبا يلي:

عدم و�صوح الدور املطلوب من جمال�س املحافظات وماهية الأداء الواجب تطبيقه.   -

ل يوجد اأدوات حقيقية ميكن اأن ي�صتعملها ع�صو جمل�س املحافظة لأداء عمله.   -

املجل�س  من  اأع�صاء  مناق�صة  املحافظة  ملجل�س  يجيز  حقيقي  قانوين  غطاء  يوجد  ل   -

التنفيذي وحما�صبتهم. 

عدم و�صوح العالقة بني جمل�س املحافظة واملجل�س التنفيذي.   -

عدم و�صوح العالقة بني جمل�س املحافظة واملجال�س البلدية.   -

عدم  اإن  كما  اأعمالهم،  لإمتام  املحافظة  جمل�س  لأع�صاء  حقيقية  مالية  موارد  يوجد  ل   -

وجود مقر خم�ص�س ملجال�س املحافظات �صابقًا حّد من اإمكانية اجتماعاهم يف مكان واحد 

وتبادل وجهات النظر، والآن تعكف احلكومة لبناء مقرات خا�صة للمجال�س والتي �صتكون 

ذا اأثر اإيجابي. 

يف  ح�صلت  التي  التكتالت  ب�صبب  الواحد  املحافظة  جمل�س  اأع�صاء  بني  انق�صامات  وجود   -

انتخابات رئي�س املجل�س. 

عدم توحيد مرجعية جمال�س املحافظات يوؤثر �صلبيًا على اأداء اأع�صاء جمل�س املحافظة،   -

تغيري  مت  النتخابات  وبعد  الداخلية،  لوزارة  املرجعية  تكون  اأن  على  القانون  ن�ّس  اإذ 

املرجعية وفقًا للجنة وزارية مت ت�صكيلها، اإل اأن اأع�صاء جمال�س املحافظات يرون يف ذلك 

تغوًل عليهم من قبل احلكومة املركزية، ما يوؤثر �صلبيًا على ماهية العالقة بني الأع�صاء 

واحلكومة املركزية. 

حتتاج  التي  التدريبية  اخلريطة  عن  منا�صبة  من  اأكرث  يف  املخت�صة  اجلهات  اأعلنت  لقد   -

اإلى تو�صيح ون�صر. كما ينبغي تق�صيم امل�صوؤوليات وتوزيعها على اجلهات ذات العالقة بكل 

و�صوح حتى يت�صنى متابعة تلك اخلريطة ومدى تطبيقها ومقارنتها مع املمار�صات الدولية 

الف�صلى.

لهم،  تنفيذية  جمال�س  اأع�صاء  احرتام  عدم  من  املحافظات  جمال�س  اأع�صاء  بع�س  ي�صكو   -

ويعلنون اأنه ل ميكن لهم التعامل مع هوؤلء الأع�صاء، ويعود هذا اإلى عدم و�صوح العالقة 

بني املجل�س التنفيذي وجمل�س املحافظة.

ل بد من تنفيذ تدريبات متخ�ص�صة بالدليل اخلا�س بـالالمركزية املالية والتي اأعدته   -

جمال�س  اأع�صاء  التدريب  هذا  ي�صتهدف  بحيث  العامة،  املوازنة  ودائرة  املالية  وزارة 

املحافظات جميعهم، ل �صيما اأن قلة املعرفة لدى اأع�صاء جمال�س املحافظات يف هذا املجال 
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املحافظة  مهام جمل�س  اأهم  اأن من  واإقرارها، وبخا�صة  املوازنات  اإعداد  اآلية  �صتوؤثر على 

و�صالحياته، اإقرار موازنات املحافظات.

ثالثاً: تحليل عام النتخابات الالمركزية

اأ. انتخابات اأع�صاء جمال�س املحافظات 
1315 مرت�صحًا ومرت�صحة ليتناف�صوا على  تر�ّصَح لنتخابات جمال�س املحافظات ما جمموعه 

334 مقعدًا، وو�صل جمموع الفائزين يف انتخابات جمال�س املحافظات 299، فيما مل ُتعلن نتائج 

اأربعة مقاعد بعد اأن اأُلغيت النتخابات اخلا�صة بها، وهي ثالثة مقاعد ملنطقة بلدية املوقر 

ومقعد واحد ملنطقة رجم ال�صامي ال�صرقي والغربي من بلدية املوقر.

بلغ عدد ال�صيدات اللواتي ح�صلَن على مقاعد يف جمال�س املحافظات 36 �صيدة، 32 منهن عن 

مبقاعد  الفائزين  عدد  اإجمايل  من   %12 معًا  ي�صّكلن  بالتناف�س،  ن�صاء  واأربع  الكوتا  طريق 

الأردنية  املراأة  اأن  بال�صيدات  النتائج اخلا�صة  ا�صتعرا�س  املجال�س. ويالحظ من خالل  تلك 

ا�صتطاعت اأن حتجز لها حيزًا بالتناف�س يف اأول انتخابات جمال�س حمافظات يف تاريخ اململكة 

يف  ال�صيدات  اإدماج  لإمكانية  اإيجابيًا  موؤ�صرًا  يعطي  اأن  �صاأنه  من  وهذا  الها�صمية،  الأردنية 

عملية التنمية املحلية على امل�صتويات كافة.

و�ضهدت �نتخابات جمال�س �ملحافظات، جناح ع�ضوين بالتزكية يف �لد�ئرة �لثالثة مبحافظة 

الطفيلة، والدائرة الثالثة يف حمافظة الكرك، حيث مل يرت�صح غريهم خلو�س النتخابات 

يف تلك الدوائر.

ويف ما يتعلق باأعلى احلا�صلني على الأ�صوات على م�صتوى اململكة، فقد تبني اأن الفائز باملقعد 

م�صتوى  الأ�صوات على  اأعلى  اإربد، قد ح�صل على  ال�صاد�صة ع�صرة يف حمافظة  الدائرة  عن 

حمافظة  يف  الثالثة  الدائرة  عن  مبقعد  الفائز  ح�صل  فيما  �صوتا،   11,437 مبجموع  اململكة 

البلقاء على اأقل عدد من الأ�صوات، هي 426 �صوتًا.

اأما على �صعيد معدل الأعمار، فقد و�صل معدل اأعمار الفائزين بع�صوية جمال�س املحافظات 

اإلى 49.7 �صنة على م�صتوى اململكة، فيما بلغ اأكرب الفائزين �صنًا 76 �صنة، وهو الفائز عن مقعد 

الدائرة العا�صرة يف حمافظة الزرقاء، اما الأ�صغر عمرًا، فكان هناك ثالثة اأع�صاء، بلغ كل 

منهم 26 �صنة، يف دوائر العقبة الأولى، وجر�س الأولى، وعجلون الثالثة.

وعلى �صعيد املحافظات، فقد كان معدل اأعمار الفائزين يف حمافظة الزرقاء هو الأعلى مبعدل 

الفائزين  عمر  يف  املحافظات  اأقل  اأما  �صنة.   51.2 مبعدل  وعجلون  الكرك  تلتها  �صنة،   52.3
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فيها، فكانت مادبا مبعدل 47 �صنة، تلتها العا�صمة واملفرق مبعدل 48.2 �صنة.

ولوحظ اأن الفئة العمرية 50 - 54 �صنة، كانت الأكرث فوزًا بن�صبة 25.4 % من اإجمايل عدد 

الفائزين مبجال�س املحافظات، تلتها فئة 55 - 59 �صنة بن�صبة فوز %16.3. 

ويف ما يتعلق باخللفيات املهنية للفائزين، فقد تبنّي اأن 12.7% هم متقاعدون ع�صكريون، فيما 

�صّكل الأكادمييون 10.6 %، واملحامون 9.4 %، واملهند�صون 5.7 %.

اإجمايل عدد  41.1% من  اأن  تبنّي  املجال�س، فقد  العلمي لأع�صاء  التح�صيل  ما يخ�س  اأما يف 

العلمي  حت�صيلهم  يتجاوز  مل  الذين  ن�صبة  وو�صلت  البكالوريو�س،  درجة  يحملون  الفائزين 

الثانوية اإلى 6 %، يف حني بلغت ن�صبة احلا�صلني على �صهادات املاج�صتري والدكتوراه 20.9 %.

وبالن�صبة لتجربة الفائزين بالرت�صح اأو الفوز بانتخابات املجال�س البلدية اأو النيابية �صابقًا، 

فقد تبنّي اأن نائبًا �صابقًا ح�صل على مقعد يف ع�صوية جمال�س املحافظات، واأن خم�صة روؤ�صاء 

بلديات �صابقني، و31 ع�صو جمل�س بلدي �صابق فازوا مبقاعد يف جمال�س املحافظات، يف حني 

35 فائزًا قد �صبق اأن تر�صحوا لع�صوية جمال�س بلدية اأو نيابية لكن مل يحالفهم احلظ  اأن 

اآنذاك، واأن 227 فائزً� مل ي�ضاركو� �أو يخو�ضو� �أي جتربة �نتخابية �ضابقة على �ضعيد جمل�س 

النواب اأو املجال�س البلدية.

ب. انتخابات اأع�صاء مكاتب جمال�س املحافظات
اأن  املحافظات حيث تبني  باأع�صاء مكاتب جمال�س  املراجعة على حتليل خا�س  حتتوي هذه 

38.9% ممن فازوا مبقاعد مكاتب جمال�س املحافظات يحملون درجة البكالوريو�س، و%16.7 
الثانوية  و%16.7  الدبلوم،  درجة  و%2.8  الدكتوراه،  درجة  و%22.2  املاج�صتري،  درجة 

العامة، و2.8% اأقل من الثانوية العامة.

وبخ�صو�س توزيع اأع�صاء املكاتب على خلفيتهم ال�صابقة بالرت�صح لالنتخابات، فاإن الأع�صاء 

الذين مل يرت�صحوا من قبل لأّي انتخابات �صواء للمجال�س البلدية اأو الربملانية، قد ح�صلوا 

يف  املحافظات،  جمال�س  ملكاتب  املخ�ص�صة  باملقاعد  الفائزين  عدد  اإجمايل  من   %83.3 على 

ما بلغت ن�صبة الفائزين ممن تر�صحوا �صابقًا لع�صوية املجال�س الربملانية لكنهم مل ينجحوا 

8.3%، والن�صبة نف�صها للفائزين ممن تر�صحوا لرئا�صة البلديات من قبل، لكنهم مل ينجحوا.

ويف ما يخ�س اخللفية املهنية للفائزين بع�صوية مكاتب جمال�س املحافظات، فاإن 25% منهم 

بتلك  الفائزين  عدد  اإجمايل  من   %6 الأكادمييني  ن�صبة  كانت  ما  يف  ع�صكريون،  متقاعدون 

املكاتب، ورجال الأعمال 11%، والأطباء 2.8%، واملحامني 16.7%، واملهند�صني 6%، واملوظفني 

احلكوميني ال�صابقني 8.3%. وتوزعت الن�صبة الباقية على خمتلف املهن والوظائف التي كان 



934

يعمل بها الفائزون مبقاعد مكاتب جمال�س املحافظة.

بلغ  فقد  املحافظات،  جمال�س  مكاتب  بع�صوية  بالفائزين  اخلا�س  الأعمار  ملعدل  وبالن�صبة 

72 �صنة  47.3 �صنة على م�صتوى اململكة، يف ما بلغ اأكرب الأع�صاء �صنًا  املعدل العام للفائزين 

وهو الفائز بع�صوية مكتب جمل�س حمافظة عجلون عن الدائرة اخلام�صة، بينما كان الفائز 

 28 بع�صوية مكتب جمل�س حمافظة املفرق عن الدائرة اخلام�صة هو الأ�صغر �صنًا حيث بلغ 

�صنة.

يف ما يخ�س معدل الأعمار للفائزين برئا�صة جمال�س املحافظات، فقد بلغ 46.9 �صنة، واأكرب 

اأما الأ�صغر �صنًا  59 �صنة،  الفائزين �صنًا هو الفائز برئا�صة جمل�س حمافظة عجلون وعمره 

فهو الفائز برئا�صة جمل�س حمافظة مادبا حيث بلغ 38 �صنة.

بلغ  املحافظة، فقد  رئي�س جمل�س  نائب  بالفائزين مبن�صب  الأعمار اخلا�س  ملعدل  وبالن�صبة 

رئي�س جمل�س حمافظة  نائب  الفائز مبن�صب  �صنًا هو  اأكربهم  وكان  �صنة،   52.2 العام  املعدل 

72 �صنة، واأ�صغرهم الفائز مبن�صب نائب رئي�س جمل�س حمافظة الكرك بعمر  عجلون بعمر 

38 �صنة.

ويف ما يخ�س معدل الأعمار اخلا�س بالفائزين مبن�صب م�صاعد رئي�س جمل�س املحافظة، فقد 

42.2 �صنة، واأكربهم الفائزة باملقعد اخلا�س مبحافظة الزرقاء  بلغ املعدل العام لأعمارهم 

وهي من الأع�صاء الذين مت تعيينهم بعد اإجراء النتخابات بعمر 48 �صنة، واأ�صغرهم �صنًا كان 

الفائز باملقعد اخلا�س مبحافظة املفرق بعمر 28 �صنة.

وعلى �صعيد معدل الأعمار للفائزين بع�صوية مكاتب جمال�س املحافظات بالن�صبة ملحافظاتهم 

على م�صتوى اململكة، فقد كانت حمافظة العا�صمة الأقل مبعدل اأعمار فريقها الفائز بع�صوية 

الفائزين  اأعمار  بلغ معدل  والتي  البلقاء  تلتها حمافظة  �صنة،   38 جمل�س حمافظتها مبعدل 

فيها 41.3 �صنة، يف ما كانت حمافظة العقبة الأعلى معدًل باأعمار الفائزين حيث بلغ 50.3 

�صنة.

اأع�صاء يف مكاتب جمال�س املحافظات بالتزكية على م�صتوى اململكة، توزعوا  وقد فاز �صبعة 

كالآتي: رئي�س واحد ملجل�س حمافظة، ونائبان لرئي�صي جمل�صي حمافظتني، واأربعة م�صاعدين 

لروؤ�صاء جمال�س حمافظات، يف ما فاز ثالثة اأع�صاء بالقرعة بعد اأن ت�صاوت اأ�صوات املتناف�صني، 

رئي�س  ونائب  العقبة،  حمافظة  جمل�س  رئي�س  وم�صاعد  اإربد،  حمافظة  جمل�س  رئي�س  وهم: 

جمل�س حمافظة عجلون.
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ج. ن�صب املقرتعني بح�صب املحافظات

مقرتعون ذكور املحافظة
ن�صبة اقرتاع 

الذكور 
مقرتعون اإناث 

ن�صبة اقرتاع 
الإناث 

14.0%21.3119046%167250حمافظة العا�صمة 
34.9%43.552944%57368حمافظة البلقاء

16.0%24.450227%71811حمافظة الزرقاء
41.0%54.123561%26080حمافظة مادبا
40.5%46.9160310%158689حمافظة اإربد 

57.6%62.858367%48051حمافظة املفرق
55.0%59.331905%27278حمافظة جر�س

61.0%65.231615%25577حمافظة عجلون
53.7%61.647703%43074حمافظة الكرك

49.9%61.215343%14151حمافظة الطفيلة 
49.9%59.621784%21082حمافظة معان 

31.6%41.713522%16211حمافظة العقبة 
28.7%35.1626327%676622املجموع

التوصيات 

مبا اأن املحافظ ميثل الإدارة املركزية، وهو مروؤو�س من قبل وزير الداخلية، فالأ�صل اأن  	•
تنظم �صوؤونه من حيث التعيني والخت�صا�صات بنظام م�صتقل �صادر �صندًا للمادة )120( 

من الد�صتور، وهو نظام الت�صكيالت الإدارية على اأن يراعي النظام الدور اجلديد للمحافظ 

بقانون  املركزية  الإدارة  �صوؤون  تنظيم  يجوز  ول  الإدارية،  الالمركزية  قانون  �صوء  يف 

الالمركزية الإدارية الذي ُيعنى اأ�صا�صًا مبجل�س املحافظة ولي�س املحافظ اإل بالقدر الالزم 

بحكم �الرتباط بني �جلهتني. وعليه يجب �أن يتم و�ضع �ملادة )3( من قانون الالمركزية 

يف نظام الت�صكيالت الإدارية، كما هو حاليًا يف نظام الت�صكيالت الإدارية رقم )47( ل�صنة 

.2000

من  اأن  اإل  التنفيذي،  املجل�س  جل�صات  �صرية  على  ين�س  مل  القانون  اأن  من  الرغم  على  	•
القرار  اتخاذ  يف  ال�صعبية  امل�صاركة  زيادة  بهدف  اجلل�صات  علنية  على  الن�س  ال�صروري 

والرقابة على اأداء الأجهزة الإدارية ل �صيما املحلية، ما يكفل للمواطنني ال�صماح بح�صور 

جل�صات املجل�س التنفيذي، اإل اإذا قرر املجل�س لأ�صباب تتعلق بالنظام العام والإدارة العامة 
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خالف ذلك. وهذا يتطلب اإ�صافة فقرة جديدة )د( للمادة )4( على النحو التايل: »تكون 

اإذا قرر املجل�س خالف ذلك لأ�صباب تتعلق بالنظام  اإل  جل�صات املجل�س التنفيذي علنية 

العام اأو الآداب والأخالق العامة«.

اإعادة النظر بن�س الفقرة )20/اأ( من القانون بحيث ُي�صمح للموظفني العموميني بالرت�صح  	•
املجل�س،  بع�صوية  فوزه  حال  يف  وظيفته  من  املوظف  ي�صتقيل  اأن  على  املجل�س  لع�صوية 

وتعديل الت�صريعات اخلا�صة باخلدمة املدنية لتكون متوائمة مع ن�س هذه الفقرة، وعليه 

ي�صبح ن�س الفقرة )20/اأ( كالتايل: 

»ل يجوز لأي من املذكورين اأدناه الرت�صح لع�صوية املجل�س:  

- اأع�صاء جمل�س الأمة   

- الوزراء ومن يف حكمهم  

- اأمني عمان واأع�صاء جمل�س الأمانة  

روؤ�صاء املجال�س البلدية واأع�صائها«

يف  امل�صجل  النتخابية  الدائرة  اأع�صاء  لعدد  م�صاٍو  عدد  بانتخاب  للناخب  احلق  منح  	•
من  )17/ب(  املادة  يف  ورد  كما  الأكرث  على  �صوتني  منحه  من  بدًل  النتخابية  جداولها 

القانون، وعليه يجب تعديل الفقرة )ب( من املادة )17( لت�صبح كالتايل: »لكل ناخب احلق 

بانتخاب عدد م�صاٍو لعدد اأع�صاء الدائرة النتخابية امل�صجل يف ك�صوفاتها النتخابية«.

على الرغم من وجود بع�س الأحكام القانونية الناظمة لالمركزية تعنى يتنظيم العالقات  	•
مع  العالقة  ح  تو�صّ الوقت احلايل  تعليمات يف  اإ�صدار  من  بد  اأنه ل  اإل  الت�صارك،  واآليات 

املجال�س التنفيذية بحيث تت�صمن هذه التعليمات اآليات اللقاء وال�صتف�صار، وتبيان حقوق 

وواجبات اأع�صاء جمال�س املحافظات، وحقوق وواجبات اأع�صاء املجال�س التنفيذية. 

بيان ال�صالحيات املركزية التي ميكن للوزراء تفوي�صها لأع�صاء املجال�س التنفيذية، واأن  	•
تكون وا�صحة اأمام اأع�صاء جمال�س املحافظات.

توحيد املرجعية اأمام اأع�صاء جمال�س املحافظات واأن تكون من خالل وزارة ت�صمى »وزارة  	•
وتعديل  املحافظات،  يف  والتنمية  املحافظات  وجمال�س  بالبلديات  تعنى  املحلية«  الإدارة 

الت�صريعات مبا ين�صجم مع هذه التو�صية. 

ن�س ي�صري اإلى وجوب حل جمال�س املحافظة بناء على قرار جمل�س  وجود  من  الرغم  على  	•
ملجال�س  مبكر  حل  اأي  مينع  اأن  القانون  على  يجب  اأنه  اإل  الوزير،  من  وبتن�صيب  الوزراء 

املحافظات املنتخبة من دون اأمر ق�صائي.
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اأن يعّرف القانون »اجلنح املخّلة بال�صرف« ب�صكل وا�صح ومبني على معيار ت�صنيفي  يجب  	•
ل يقبل اإ�صاءة الفهم، وذلك ليكون الن�س القانوين متوائمًا مع املمار�صات الدولية الف�صلى. 

املوازنات  اإعداد  حول  املحافظات  جمال�س  لأع�صاء  خا�صة  تدريبية  دورات  اإعداد  	•
ومناق�صتها واإقرارها. 

تو�صيح العالقة مع املجال�س البلدية من خالل اإ�صدار تعليمات خا�صة يف الوقت احلايل  	•
ومن ثم ت�صمينها يف كل من قانوين الالمركزية والبلديات. 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف عمل جمال�س املحافظات من خالل بناء عالقات  اإدماج  تعزيز  	•
ت�صاركية مع هذه املوؤ�ص�صات تهدف لتبادل اخلربات. 

اأداء  على  املنتخبة  املحافظات  ملجال�س  املبا�صرة  امل�صاءلة  حق  القانون  يت�صمن  اأن  يجب  	•
مديري الدوائر الر�صمية والأجهزة التنفيذية كما منحه للمحافظ.

تعديل القانون مبا يكفل ال�صماح للمواطنني واأع�صاء جمال�س املحافظات واملجال�س البلدية  	•
بح�صور جل�صات املجال�س التنفيذية.

اإغالق  اأ�ص�س  وو�صع  التنفيذية  املجال�س  اجتماعات  حل�صور  للمواطنني  احلق  منح  	•
الجتماعات اأمام اجلمهور.

جمال�س املحافظات �صالحيات الرقابة على املجل�س التنفيذي يف املحافظات، وذلك  منح  	•
�صمن الأطر الت�صريعية اخلا�صة بالالمركزية.

الت�صريعي اخلا�س بالبلديات، ودلك  زيادة ال�صالحيات اخلا�صة بالبلديات �صمن الإطار  	•
بهدف امل�صاهمة يف تطوير دور البلديات ب�صكل خا�س وتطوير الإدارة املحلية ب�صكل عام. 

وا�صح؛ هل مركزية  ب�صكل تف�صيلي  الالمركزية  يعّرف  اأن  الالمركزية  قانون  يجب على  	•
اإدارية اأم مالية اأم �صيا�صية؟ 

احلد من التحديات الإجرائية املتمثلة بتغول املحافظ على جمل�س املحافظة، واحلد من  	•
تو�ضع قوى �ل�ضد �لعك�ضي �ل�ضاعية الإف�ضال جتربة �لالمركزية. 

تطبيق  عند  اإليها  لال�صتناد  منف�صل  ب�صكل  حمافظة  لكل  �صمويل  خمطط  و�صع  يجب  	•
الالمركزية، على اأن يتم ت�صمني املخطط التن�صيق الأمني واملنظومة الأمنية يف املحافظة. 

تعزيز  بهدف  النواب  وجمل�س  املحافظات  جمال�س  بني  حقيقية  توا�صل  قنوات  اإيجاد  	•
الت�صاركية وتبادل الأدوار. 

�صلطة جمل�س املحافظة املنتخب وتراتبيته الإدارية على املجل�س التنفيذي من  تكري�س  	•
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الإ�صرتاتيجية  واخلطط  املحافظات  ملوازنات  وال�صياغة  الإعداد  �صالحية  منحه  خالل 

طويلة الأمد وتو�صيح اآليات امل�صاءلة التي يحق ملجل�س املحافظة اأن ميار�صها.

املقاعد  وتخ�صي�س  النتخابية  الدوائر  لتق�صيم  وا�صحة  اآلية  يت�صمن  اأن  القانون  على  	•
لكل منها.

يجب اأن تكون جمال�س املحافظات منتخبة بالكامل لتكون اأكرث قدرة على متثيل احتياجات  	•
املواطن. 

املحافظات  ملجال�س  و�صياغتها  التنموية  اخلطط  اإعداد  �صلطة  مينح  اأن  القانون  على  	•
املنتخبة، وو�صع اآليات وا�صحة وفّعالة ملمار�صة امل�صاءلة من قبل املجال�س.

اخلا�صة  الأعمال  واإدارة  وعددها  املجل�س  لدورات  وا�صحًا  بيانًا  يت�صمن  اأن  القانون  على  	•
بها وعدم الكتفاء بو�صعها �صمن نظام خا�س. 

تعديل اآلية احت�صاب اأعمار الناخبني ليكون مرتبطًا بيوم القرتاع حيث ت�صري املمار�صات  	•
الف�صلى اإلى حتديد �صن النتخاب مبا ي�صبق يوم النتخاب بـ 60 اإلى 90 يومًا.

بلجان  اخلا�صة  امل�صالح  ت�صارب  منع  ل�صمان  وا�صحة  اآليات  القانون  يوفر  اأن  يجب  	•
النتخاب اأثناء اإدارتها العملية النتخابية.

اأكرث عدالة للناخبني  بد من تبني نظام انتخابي ياأخذ مببداأ الن�صبية ل�صمان متثيل  ل  	•
على م�صتوى املحافظة، وليعزز العمل اجلمعي والرباجمي، ويكون اأو�صع يف درجة الرت�صح 

والنتخاب من التق�صيمات على م�صتوى الدائرة، كاأن ينطوي ولو ب�صكل جزئي على مقاعد 

خم�ص�صة لقوائم انتخابية على م�صتوى املحافظة.

�ملقدمة  �لطعون  �لبت يف  رئي�ضه حلني  و�نتخاب  �ملجل�س  �نعقاد  تاأجيل  ُي�ضرتط  �أن  بد  ال  	•
تفاديًا لأي خلل متثيلي.

مع  م�صرتكة  تكون  ل  بحيث  املحافظة  ملجل�س  م�صتقلة  عامة  اأمانة  اإن�صاء  يتم  اأن  يجب  	•
املجل�س التنفيذي ملا يف ذلك من تعزيز ل�صتقاللية جمال�س املحافظات. 

يجب اأن يتم اإلزام الوزارات جميعها بت�صمية ال�صخ�س املمثل لها يف كل جمل�س حمافظة،  	•
يتواجد  ذلك:  ومثال  املحافظة،  يف  نف�صها  للوزارة  جهة  من  اأكرث  تواجد  حالة  يف  وذلك 

املمثل  ال�صخ�س  ت�صمية  واأُنيطت  نف�صها،  املحافظة  يف  مديرية  من  اأكرث  ال�صحة  لوزارة 

للوزارة يف املجل�س التنفيذي بالوزير، اإل اأن ذلك مل يتم من خالل اإ�صدار تعليمات مكتوبة 

ُيرتكز اإليها عند اختيار ال�صخ�س املمثل لأي وزارة يف اأي جمل�س تنفيذي.

�صرورة اأن تكون انتخابات جمال�س املحافظات مرتبطة بانتخابات جمل�س النواب.  	•
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يتجاذب قطاع العدالة وحكم القانون حتديات وفر�ص ذات خ�صو�صية ال تواجه القطاعات 

االأخرى امل�صمولة يف تقرير حالة البالد. ففي ما يتعلق بالتحديات؛ هنالك تعدد يف ال�صلطات 

واجلهات واملرجعيات ذات االخت�صا�ص الد�صتوري والت�صريعي، القادرة على حتقيق نتائج فيه؛ 

ملعايري  ال�صمويل  املنظور  غياب  حيث  من  اأو  عليه؛  ملمو�ص  اأثر  ذات  اإ�صرتاتيجيات  تنفيذ  اأو 

اأو  للت�صخي�ص،  الالزمة  والتف�صيلية  العامة  واملرحلية  املرجعية  البيانات  غياب  اأو  االأداء، 

لي�ص  جزء  لتوفري  وال�صكر  ملحوظ،  حت�صن  ثمة  كان  واإن  االأداء؛  مراقبة  اأو  القرار،  اإ�صناد 

بالي�صري من البيانات التي تفتح الباب وا�صعًا اأمام الدرا�صة والتحليل ودعم القرار. 

أوالً: التحديات الرئيسة والشمولية

مرجعياتها  واختالف  القطاع  هذا  يف  االخت�صا�ص  و�صاحبة  امل�صوؤولة  اجلهات  تعدد  ي�صكل 

يعتمد على كفاءة  القطاع،  الكلي يف هذا  ال�صعيد  النتائج على  له. فتحقيق  االأكرب  التحدي 

هذه ال�صلطات واملوؤ�ص�صات واجلهات والتن�صيق مع ب�صعها بع�صًا يف غياب جهة واحدة م�صوؤولة 

�صاملة  اإ�صرتاتيجية  تنفيذ  على  القادرة  اأو  املطلوب  االإجراء  التخاذ  بال�صالحيات  تتمتع 

لل�صلطات  وا�صعًا  جمااًل  يف�صح  القانون  وحكم  العدالة  فقطاع  امل�صتهدفة.  الغاية  لتحقيق 

الثالث يف الدولة لتلعب دورًا جوهريًا لكل منها. فاملنظومة الت�صريعية للعدالة تتطلب دورًا 

كاماًل وفاعاًل لل�صلطة الت�صريعية، والف�صل يف املنازعات يتطلب دورًا كاماًل وجوهريًا لل�صلطة 

الق�صائية، واالإ�صناد االإداري واإنفاذ االأحكام و�صبط االأمن وال�صرطة يتطلب دورًا جوهريًا 

وكاماًل لل�صلطة التنفيذية. كما اإن املحامني، وهم الق�صاء الواقف، م�صتقلون ا�صتقالاًل كاماًل 

عن �صلطات الدولة، ويلعبون دورًا جوهريًا يف �صائر مراحل عمل قطاع العدالة وحكم القانون 

وجوانبه.

وال يقف تعدد االخت�صا�صات املرجعيات فقط عند االأدوار اجلوهرية واختالف املرجعيات 

بني �صلطات الدولة الثالث، بل يتجاوزها لتعدد اجلهات واختالف املرجعيات وغياب امل�صوؤولية 

املوحدة يف داخل ال�صلطة الواحدة، وبالذات يف ال�صلطتني الق�صائية والتنفيذية. فالق�صاء 

)�صرعي  الديني  والق�صاء  النظامي  الق�صاء  فهناك  الق�صاء؛  وحدة  مبداأ  يتبع  ال  االأردين 

وكن�صي( واملحاكم اخلا�صة ومرجعيات كل منها. اأما على �صعيد ال�صلطة التنفيذية، فهنالك 

ووزارة  االجتماعية،  التنمية  ووزارة  العام  االأمن  ومديرية  الداخلية  ووزارة  العدل  وزارة 

ال�صحة... اإلخ.

تقدمي
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واملرحلية  املرجعية  البيانات  غياب  اأو  االأداء،  ملعايري  ال�صمويل  املنظور  غياب  �صعيد  وعلى 

القرار  اإ�صناد  اأو  وال�صيا�صات،  احللول  اقرتاح  اأو  للت�صخي�ص،  الالزمة  والتف�صيلية  ال�صمولية 

اإح�صاءات متّكن من القيا�ص  اأو  اأداء  اأو معايري  اأنه ال تتوفر موؤ�صرات  ومراقبة االأداء، جند 

الكمي والنوعي ال�صمويل والدقيق واملنتج لقطاع العدالة وحكم القانون، واإن توفرت بع�ص 

هذه املوؤ�صرات، فهي ت�صف اجلانب الكمي ولي�ص اجلانب النوعي، وتقت�صر على بع�ص مكونات 

قطاع العدالة، ومن وجهة نظر ال�صلطة اأو املوؤ�ص�صة املعنية، ولي�ص من وجهة نظر املواطن، اأو 

من وجهة نظر االأداء الكمي والنوعي لقطاع العدالة وحكم القانون ب�صكل �صمويل. فال يوجد 

بيانات موثوقة ت�صف اأو ت�صاعد يف االإجابة ب�صكل كمي ونوعي وعلى ال�صعيد االإجمايل اأو 

التف�صيلي على ال�صوؤال االأ�صا�صي التايل: كيف ومتى يعطي قطاع العدالة وحكم القانون كل 

ذي حق حقه؟

انطالقًا من هذا ال�صوؤال، تتفرع اأ�صئلة عديدة ال جمال الإح�صائها اأو ح�صرها، منها على �صبيل 

املثال ال احل�صر: 

على ال�صعيد ال�صمويل: 

-  هل اأبواب املحاكم مفتوحة للجميع ب�صرف النظر عن القدرة املالية والنوع االجتماعي 

والنظامي  احلقوقي،  والنظامي  الديني،  الق�صاء  يف  االجتماعي،  والتهمي�ص  )اجلندر( 

اجلزائي، واملحاكم اخلا�صة؟ 

هل اقت�صاء احلقوق واإحقاق العدالة الناجزة متوفر من ناحية قواعد الت�صريعات واأحكام   -

املحاكم كمًا وكيفًا؟ 

االأحوال  اأحكام  يف  وكيفًا  كمًا  متوفر  ومنتجة  وكفوؤة  ناجزة  ب�صورة  االأحكام  اإنفاذ  هل   -

ال�صخ�صية، واأحكام حماكم احلقوق، واأحكام حماكم اجلزاء؟

وعلى ال�صعيد التف�صيلي، ويف جمال العدالة اجلزائية، مثاًل:

-  هل الت�صريعات واالأحكام اجلزائية حتقق الردع اخلا�ص والعام واالإ�صالح املطلوب؟

هل هناك �صيا�صة جزائية مبينة على االأدلة العلمية حلماية املجتمع وال�صلم االجتماعي؟   -

واإن كانت االإجابة بنعم، فما اأبعاد هذه ال�صيا�صة وهياكل تطبيقها ومراجعتها؟ 

واأي�صًا:

هل هناك برامج رقابة وتغذية راجعة للتطوير امل�صتمر يف عنا�صر قطاع العدالة وحكم   -

القانون، لتطوير الهياكل واالأحكام الت�صريعية وق�صاء املحاكم وتنفيذها ومهنة املحاماة 

من حيث الكم والكيف؟
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اأو  التنفيذ  ودوائر  املحاكم،  باإجناز  والكيف  بالكم  تتعلق  التي  االأ�صئلة  من  ذلك  وغري   -

التبليغات والتنفيذ الق�صائي ال�صرطي، واأعمال املّدعني العاّمني، وجناعة حماية اأحكام 

االأحوال ال�صخ�صية للمح�صونني اأو م�صتحقي النفقة... اإلخ؟ 

 ثانياً: الفرص

يتمتع قطاع العدالة وحكم القانون بدعم االإرادة ال�صيا�صية العليا يف االأردن عرب ال�صنوات 

القطاع  لهذا  املكونة  الرئي�صية  الهياكل  تزال  ما  نف�صه،  الوقت  ويف  املا�صية.  ع�صرة  الثماين 

تتمتع بثقة املواطنني. واإن جاز و�صف الهياكل امل�صوؤولة عن هذا القطاع بالقطاع العام، فال 

العام  القطاع  القطاع، تتميز بني هياكل  املعنية بهذا  الرئي�صية واجلوهرية  الهياكل  اأن  �صك 

اأكرث من الكيف. كما يتميز هذا القطاع  الكم  اأداء واإجنازًا، وان كان على م�صتوى  يف االأردن 

فيه  االإيجابي  التغيري  وباأن  املايل.  الف�صاد  بندرة  متمثلة  منه  امل�صتع�صية  التحديات  بغياب 

على م�صتوى االإدارة احل�صيفة والرعاية واالهتمام ال�صيا�صي واال�صتثماري، ينتج اآثارًا �صريعة 

وملمو�صة على اأر�ص الواقع. واأخريًا ا�صتفاد هذا القطاع من �صيا�صات واإ�صرتاتيجيات مهمة، واإن 

مل تكن �صمولية، بل تركز على هياكل اأ�صا�صية فيه حققت على اأر�ص الواقع اإجنازات مهمة، 

و�صّجلت بع�ص االإخفاقات التي ميكن اال�صتفادة من درو�صها لتجّنبها يف امل�صتقبل وتداركها.

اأي�صا  وتظهر  ذكرها،  االآنف  والفر�ص  التحديات  ت�صف  التي  املوؤ�صرات  من  جملة  يلي  ما  ويف 

نتائج املبادرات امللكية والوطنية يف جمال الق�صاء النظامي ووزارة العدل كعن�صرين اأ�صا�صيني 

واإن كاناغري كافيني لقطاع العدالة وحكم القانون. كما ُتظهر املوؤ�صرات اأدناه الدور املحوري 

�صور  من  �صورة  تظهر  واأخريًا  القانون،  وحكم  العدالة  منظور  يف  وال�صرعي  الديني  للق�صاء 

اعتماد ال�صلطات واملوؤ�ص�صات املعنية بقطاع العدالة على بع�صها بع�صًا يف تاأدية ر�صالتها.

ثقة  اأن  االأردين  االإ�صرتاتيجيات  منتدى  اأعدها  درا�صة  ُتظهر  االأردنيني،  بثقة  يتعلق  ما  يف 

االأردنيني بالق�صاء واالأمن العام مرتفعة باملقارنة مع باقي اأجهزة الدولة املختلفة.



تقرير حالة البالد: العدالة والقضاء

945

ال�صكل رقم )1(
ثقة االأردنيني يف املوؤ�ص�صات االأردنية

امل�صدر: منتدى االإ�صرتاتيجيات االأردين.

وا�صح  ب�صكل  ُتظهر  النظامية  املحاكم  اأداء  عن  معلنة  تف�صيلية  اإح�صاءات  هناك  اإن  كما 

حت�صن كفاءة الف�صل يف الق�صايا، وت�صمح بت�صخي�ص بع�ص التحديات يف قطاع العدالة ككل. 

وجاءت هذه االإح�صاءات نتيجة مبا�صرة الأعمال اللجنة امللكية لتطوير الق�صاء التي اأكملت 

اأعمالها يف �صدر عام 2017، واأي�صًا نتيجة ال�صطالع املجل�ص الق�صائي بخطط طموحة لتنفيذ 

خمرجات تلك اللجنة.

اجلدول رقم )1( 

اجنازات املحاكم ودوائر االدعاء العام خالل عام 2017 مق�صمة ح�صب الفرتتني الفرتة االأولى )من 
كانون الثاين اإلى اآب 2017(، والفرتة الثانية )من ايلول اإلى كانون االأول 2017(

اجنازات دوائر االدعاء العاماجنازات املحاكم 

الفرتة الثانية الفرتة االأولى الفرتة الثانية الفرتة االأولى 

14538818434975707851املدور من عام 2016

3019351535635131527051الوارد 

4473233379125888534902جمموع املدور والوارد 

2629742249175103430389الف�صل 

18434911299578514513املدور احلايل 

112.3%99.5%146.5%87.1%ن�صبة الف�صل اإلى الوارد 
87.1%86.7%66.6%58.8%ن�صبة الف�صل املدور والوارد 

377423839164146763معدل الوارد ال�صهري 

5.4%1.7%ن�صبة التغري ال�صهري يف الوارد يف الفرتتني 
328725622963797597معدل الف�صل ال�صهري 

19.1%71.1%ن�صبة التغري يف الف�صل ال�صهري يف الفرتتني 
-389617135402813338مقدار التغري يف املدور يف الفرتة نف�صها 

- 42.5%3.7%-38.7%26.8%ن�صبة التغري يف املدور يف التفرة نف�صها 
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االإداري  اجلهاز  قبل  من  املحاكم  اإ�صناد  اأن  التالية  واملوؤ�صرات  االإح�صاءات  خالل  من  ويظهر 

للق�صاء له تاأثري مبا�صر على كفاءة االإجناز يف املحاكم.

اجلدول رقم )3( 
معدل مدة التقا�صي )باالأيام( لدى حمكمة التمييز 

عدد الدعاوي 
والن�صبة

معدل عدد االيام يف مرحلة 
التح�صري وف�صل الدعوى 

معدل عدد االيام يف مرحلة 
الطباعة والتدقيق والت�صديد

جمموع االيام 

 7767592079

100.0%25.3%74.7%الن�صبة 

اجلدول رقم )4( 
معدل مدة التقا�صي )باالأيام( لدى حماكم اال�صتئناف 

ا�صم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة التح�صري 

للدعوى 

معدل عدد االيام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�صديد

املجموع 

4367  195 36983 ا�صتئناف عمان 

 75 60 3 12 14774ا�صتئناف اإربد 

 96 77 8 11 1807ا�صتئناف معان 

 70 49 5 17 53564املجموع/ املعدل

100.0%69.7% 6.7% 23.6% الن�صبة من املجموع 

اجلدول رقم )5( 

معدل مدة التقا�صي )بااليام( لدى حماكم البداية - جنايات 

ا�صم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة التح�صري 

للدعوى 

معدل عدد االيام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�صديد

املجموع 

 105 43 1448  1111بداية عمان 

 93 11 62 20 828بداية اإربد 

 166 15 142 9 245بداية �صمال عمان

 94 11 70 13 687بداية الزرقاء

 124 13 85 26 746بداية جنوب عمان
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 147 16 123 8 319بداية ال�صلط 

 136 23 95 21718بداية غرب عمان

 69 12 46 11 638بداية �صرق عمان 

126  3 113 11 213بداية املفرق 

 68 4 55 9 182بداية الكرك 

 90 8 71 11 96بداية جر�ص 

 104 8 84 12 87بداية ماأدبا 

 68 6 54 9 80بداية عجلون 

 78 11 62 6 130بداية العقبة 

 51 2 40 9 123بداية الرمثا 

 73 3 61 9 54بداية معان 

 53 17 233 17بداية الر�صيفة 

 33 2 23 8 45بداية الطفيلة 

 102 17 70 15 5818املجموع/ املعدل

 100% 16.7% 68.6% 14.7% الن�صبة من املجموع 

اجلدول رقم )6( 

معدل مدة التقا�صي )بااليام( لدى حماكم البداية - جنح 

ا�صم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة التح�صري 

للدعوى 

معدل عدد االيام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�صديد

املجموع 

 77 3 53 364921 بداية عمان 

 59 3 38 18 2986بداية اإربد 

 77 2 58 17 2263بداية �صمال عمان

 179 109 66 4 2546بداية الزرقاء

 97 34 48 15 2313بداية جنوب عمان

 110 15 90 5 1333بداية ال�صلط 

 99 33 51 15 1471بداية غرب عمان

 46 2 35 10 1949بداية �صرق عمان 
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 57 3 44 11 928بداية املفرق 

 82 9 60 13 359بداية الكرك 

 94 19 64 12 337بداية جر�ص 

 78 12 53 13 512بداية ماأدبا 

 41 1 32 8 203بداية عجلون 

 61 4 50 6 572بداية العقبة 

 59 2 47 11 356بداية الرمثا 

 37 3 27 7 339بداية معان 

 35 9 20 6 96بداية الر�صيفة 

 58 2526  7 152بداية الطفيلة 

 86 21 52 13 22364املجموع/ املعدل

 100% 24.4% 60.5% 15.1% الن�صبة من املجموع 

اجلدول رقم )7( 

معدل مدة التقا�صي )بااليام( لدى حماكم البداية - حقوق 

ا�صم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة التح�صري 

للدعوى 

معدل عدد االيام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�صديد

املجموع 

 98 7 70 245521 بداية عمان 

 98 5 79 14 922بداية اإربد 

 97 5 75 17 619بداية �صمال عمان

 117 40 62 41615 بداية الزرقاء

 109 22 70 17 564بداية جنوب عمان

 173 15 154 4 815بداية ال�صلط 

 99 11 69 18 690بداية غرب عمان

 93 7 71 16 563بداية �صرق عمان 

 76 4 57 15 446بداية املفرق 

 120 18 75 26 153بداية الكرك 

 131 23 1395 137 بداية جر�ص 
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 91 13 62 15 90بداية ماأدبا 

 85 9 1066  395بداية عجلون 

 88 13 64 11610بداية العقبة 

 87 2 71 14 112بداية الرمثا 

 105 11 82 12 92بداية معان 

 47 17 19 11 24بداية الر�صيفة 

 137 55 72 11 37بداية الطفيلة 

 103 15 73 14 8646املجموع/ املعدل

 100.0% 14.9% 71.0% 14.0% الن�صبة من املجموع 

اجلدول رقم )8( 

معدل مدة التقا�صي )بااليام( لدى حماكم البداية ب�صفتها اال�صتئنافية 

ا�صم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة التح�صري 

للدعوى 

معدل عدد االيام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�صديد

املجموع 

 35 12 203  5659بداية عمان 

 939 2 28 5765بداية اإربد 

 40 12 2 26 3517بداية �صمال عمان

 19 8 2 8 3142بداية الزرقاء

 6 3 1 3 2476بداية جنوب عمان

 38 20 10 8 2201بداية ال�صلط 

 28 12 3 14 1396بداية غرب عمان

 12 3 2 7 1902بداية �صرق عمان 

 10 4 1 5 2015بداية املفرق 

 14 8 3 3 1293بداية الكرك 

 17 10 1 6 1393بداية جر�ص 

 24 9 9 6 840بداية ماأدبا 

 28 22 1 5 651بداية عجلون 

 20 8 2 10 267بداية العقبة 

 7 2 1 4 832بداية الرمثا 
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 17 10 5 3 429بداية معان 

 14 8 1 5 347بداية الر�صيفة 

 6 2 2 2 184بداية الطفيلة 

 21 9 3 9 34309املجموع/ املعدل

 100.0% 43.2% 13.6% 43.4% الن�صبة من املجموع 

اجلدول رقم )9( 

معدل مدة التقا�صي )بااليام( لدى حماكم ال�صلح - حقوق

ا�صم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة التح�صري 

للدعوى 

معدل عدد االيام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�صديد

املجموع 

106 6 79 1243922 �صلح عمان 

 137 4 118 15 6968�صلح اإربد 

 100 9 71 19 3797�صلح �صمال عمان

 113 31 68 14 3372�صلح الزرقاء

 66 7 43 16 4073�صلح �صرق عمان

 82 20 44 18 2958�صلح جنوب عمان 

 87 9 58 20 2480�صلح غرب عمان 

 54 5 38 11 1945�صلح املفرق 

 84 146010  1008�صلح جر�ص 

 124 13 99 13 1126�صلح الرمثا 

 62 12 35 16 1358�صلح الر�صيفة 

119 4  102 120012 �صلح عجلون 

 126 5 103 18 1246�صلح ال�صلط 

 69 5 48 16 1151�صلح الكرك 

 84 8 60 15 848�صلح العقبة 

 67 5 48 14 783�صلح ماأدبا 

 111 17 81 12 534�صلح بني عبيد 

 75 12 45 18 733�صلح عني البا�صا 

 69 4 47 19 617�صلح �صحاب 

 97 13 72 13 370�صلح الكورة 

 84 11 60 13 396�صلح االغوار ال�صمالية 
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 92 4 74 14 420�صلح بني كنانه 

 72 7 52 13 527�صلح املزار اجلنوبي 

 60 12 32 15 587�صلح دير عال 

 88 33 44 12 599�صلح معان 

 60 19 30 12 564�صلح غور ال�صايف  

 47 10 24 13 662�صلح الطفيلة 

 83 8 55 19 217�صلح اجليزة  

 82 10 57 15 227�صلح ناعور 

�صلح البرتاء/ وادي 
مو�صى 

354 12 43 12 67 

 71 23 34 14 280�صلح ال�صونة اجلنوبية  

 53 5 38 11 283�صلح الق�صر 

 131 22 95 14 309�صلح الو�صطية 

 103 6 86 11 195�صلح الطيبة 

 94 7 74 13 189�صلح املزار ال�صمايل 

 60 4 45 11 202�صلح البادية ال�صمالية 

 73 10 47 11916 �صلح املوقر 

 56 1 44 11 83�صلح ذيبان 

 36 3 19 14 247�صلح ب�صريا 

 52 8 30 14 104�صلح االزرق 

 43 8 24 10 58�صلح القويرة  

 36 6 20 10 134�صلح فقوع  

 48 6 30 13 70�صلح ال�صوبك 

1225946 52�صلح احل�صينية 

26924336�صلح احل�صا 

531135854�صلح عي 

32116421�صلح الروي�صد 

15109928�صلح اجلفر  

5601017691096املجموع/ املعدل

100.0%10.0%72.4%17.5% الن�صبة من املجموع
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اجلدول رقم )10( 

معدل مدة التقا�صي )بااليام( لدى حماكم ال�صلح - جزاء

ا�صم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة التح�صري 

للدعوى 

معدل عدد االيام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد االيام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�صديد

املجموع 

 72 11 46 14 19632�صلح عمان 

 62 9 44 9 12052�صلح اإربد 

 69 9 49 11 11121�صلح �صمال عمان

 70 15 51 4 10586�صلح الزرقاء

 54 10 37 7 8492�صلح �صرق عمان

 62 9 43 10 9135�صلح جنوب عمان 

 58 9 42 7 7265�صلح غرب عمان 

 30 4 19 6 8631�صلح املفرق 

 58 8 40 464810 �صلح جر�ص 

 50 8 32 9 3213�صلح الرمثا 

 65 10 44 10 3720�صلح الر�صيفة 

 48 2 38 7 2605�صلح عجلون 

 61 4 51 6 1988�صلح ال�صلط 

56 7 39 10 2565�صلح الكرك 

 48 7 35 6 2841�صلح العقبة 

 51 9 35 8 3285�صلح ماأدبا 

 59 9 42 9 2660�صلح بني عبيد 

 74 14 51 8 2458�صلح عني البا�صا 

 46 4 32 11 2765�صلح �صحاب 

 54 7 37 11 2041�صلح الكورة 

 53 7 38 7 1677�صلح االغوار ال�صمالية 

 43 2 33 8 1306�صلح بني كنانه 

 46 4 32 11 1332�صلح املزار اجلنوبي 

 54 27 16 12 1584�صلح دير عال 

 51 13 29 8 1177�صلح معان 
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 1065 29 26 1020�صلح غور ال�صايف  

32 194 11889 �صلح الطفيلة 

 46 11 29 7 1372�صلح اجليزة  

 65 7 50 8 738�صلح ناعور 

�صلح البرتاء/ وادي 
مو�صى 

1232 8 22 8 38 

 55 19 29 7 793�صلح ال�صونة اجلنوبية  

38  2 28 8 599�صلح الق�صر 

 65 10 46 9 390�صلح الو�صطية 

 41 5 27 9 548�صلح الطيبة 

 46 5 32 9 609�صلح املزار ال�صمايل 

 28 2 19 7 656�صلح البادية ال�صمالية 

 43 9 27 8 539�صلح املوقر 

 21 141 6 496�صلح ذيبان 

 36 3 24 9 238�صلح ب�صريا 

 45 4 36 5 271�صلح االزرق 

 42 14 23 5 328�صلح القويرة  

 40 4 29 7 101�صلح فقوع  

 51 6 36 9 122�صلح ال�صوبك 

 47 7 33 7 101�صلح احل�صينية 

 26 3 19 4 135�صلح احل�صا 

 54 6 37 10 55�صلح عي 

 17 4 5 7 103�صلح الروي�صد 

 45 13 25 7 52�صلح اجلفر  

 958  940  140513املجموع/ املعدل

 100%15.5%  69% 15.5% الن�صبة من املجموع
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وجتدر االإ�صارة اإلى اأن تقرير املجل�ص الق�صائي جلاللة امللك عبداهلل الثاين عن عام 2017، 

قد اأورد املوؤ�صرات التالية التي ُتظهر على االأقل يف ما يتعلق باملحاكم النظامية احلقوقية 

االأداء الق�صائي من وجهة نظر املواطن ال�صمولية.

اجلدول رقم )11( 
مدة التقا�صي يف الدعاوى احلقوقية املعرو�صة على حماكم البداية وتكلفة اإقامة الدعوى ونوعية 

االإجراءات الق�صائية

االأردناملوؤ�صر 
ال�صرق االأو�صط 

و�صمار اإفريقيا
الدول مرتفعة 

الدخل

معدل عدد االيام التي ت�صتغرقها الدعوى امل�صار اإليها 
من تاريخ ت�صجيلها حتى دفع قيمة املطالبة للمدعي 

577.8 يوم638.5 يوم 642 يومًا

تكلفة اإقامة الدعوى وتنفيذها كن�صبة مئوية 
من قيمة الدعوى )تكلفة ر�صوم املحاكم واتعاب 

املحاماة(

31.2% من قيمة 
املبلغ 

24.4% من قيمة 
املبلغ 

21.5% من قيمة 
املبلغ

جودة االجراءات الق�صائية من ناحية )الهيكل 
التنظيمي واجراءات املحاكم، اإدارة الدعوى، اأمتتة 

املحاكم، احللول البديلة حلل النزاعات( الدرجة 
املعيارية: )8.0( درجات

11.0 درجة5.9 درجات7.0 درجات

االإ�صالح  مراكز  نزالء  عدد  حول   ،2016 و   2015 عامي  تخ�ص  املوؤ�صرات  بع�ص  تتوفر  كما 

نقل  اأو  العقوبات  اإنفاذ  بخ�صو�ص  العام  االأمن  عاتق  على  امللقى  الكبري  والعبء  والتاأهيل، 

املوقوفني الق�صائيني اإلى املحاكم.
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اجلدول رقم )12( 

موجود نزالء مراكز االإ�صالح والتاأهيل 

التفا�صيل 

2015 

العدد 

20152016

االدخاالت

 21117 15765النزالء املحكومني 

 36197 28437املوقوفني ق�صائي 

 30128 19860املوقوفني اإداري 

 87442 64062املجموع 

االفراجات 

 30739 21041النزالء املحكومني 

 26047 29436املوقوفني ق�صائي 

 31178 23752املوقوفني اإداري 

 87964 74229املجموع 

 841 770دخول امل�صت�صفيات

 141203 108209طلبات املحاكم 

 939024 806120الزيارات باأنواعها/ العادية واخلا�صة واملحامني

 509936 530510االت�صاالت الهاتفية

كذلك ُتظهر اإح�صائية اأخرى لالأمن العام اأن تنفيذ املذكرات الق�صائية هو دون امل�صتوى 

املطلوب، ما يوؤثر ب�صكل �صلبي ومبا�صر على العدالة اجلزائية الناجزة.

اجلدول رقم )13( 
تنفيذ املذكرات الق�صائية عام 2017

الن�صبة املئوية البيان 
%64تنفيذ الطلبات الق�صائية 

%62تنفيذ مذكرات �صبط املركبات املطلوبة 
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واحدة  �صت خ�صومات ق�صائية هناك خ�صومة ق�صائية  اأن من بني كل  املوؤ�صرات  ُتظهر  كما 

القانون  وحكم  العدالة  قطاع  اإلى  النظر  ميكن  ال  وبالتايل  ال�صخ�صية،  االأحوال  ق�صايا  يف 

اإلى الق�صاء النظامي، بل يجب النظر له من خالل الق�صاء ال�صرعي والق�صاء  فقط بالنظر 

اأنهما يعاجلان ق�صايا يف منتهى احل�صا�صية وامل�صا�ص باحلياة اليومية  الكن�صي اأي�صًا، وخا�صة 

للمواطنني. 

اجلدول رقم )14( 

عدد الق�صايا امل�صجلة يف املحاكم ال�صرعية االبتدائية 
 وحماكم اال�صتئناف ال�صرعية واملحكمة العليا ال�صرعية خالل االأعوام 2017-2013

ال�صنة 
الق�صايا 
املدورة 

الق�صايا 
الواردة 

املجموع 
الق�صايا 

املف�صولة 
الق�صايا 

امل�صقطة 
املجموع 

الق�صايا 
املدورة 

2013 11713 74710 86423  4688025919 7279913624 

2014 13624 81875 95499 49340 28573 77913 17586 

2015 17586 85450 103036 52375 30725 83100 19936 

2016 19936 80952 100888 47717 31923 79640 21248 

2017 21248 83391 104639 46798 3454881346 23293
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ثالثاً: الجهات الرئيسية املعنية بقطاع العدالة وحكم القانون

ُتعنى �صلطات الدولة الثالث بقطاع العدالة وحكم القانون، وذلك على النحو التايل:

1-  ال�صلطة الت�صريعية: وهي منوطة مبجل�ص االأمة وامللك. ويتاألف جمل�ص االأمة من جمل�صي 

االأعيان والنواب.

املجل�ص  )ولي�ص  ودرجاتها  اأنواعها  اختالف  على  املحاكم  وتتوالها  الق�صائية:  ال�صلطة    -2

الق�صائي(.

3-  ال�صلطة التنفيذية: واملنوطة بامللك ويتوالها بوا�صطة وزرائه مبن فيهم رئي�ص الوزراء 

ووزراء العدل والداخلية واملالية.

ومن دون حتديد لعموم ما �صبق، ُيعنى بقطاع العدالة:

جاللة امللك )راأ�ص ال�صلطات(.  -1

جمل�ص الوزراء.  -2

جمل�ص االأعيان.  -3

جمل�ص النواب.  -4

املجل�ص الق�صائي.  -5

قا�صي الق�صاة.  -6

املجل�ص الق�صائي ال�صرعي.  -7

املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها )الق�صاة(.  -8

الق�صاء النظامي.  -9

10- اأع�صاء النيابة العامة )ق�صاة النيابة(.

11- الق�صاء ال�صرعي.

12- حمكمة اأمن الدولة.

13- املحاكم الع�صكرية.

14- حماكم ال�صرطة.

15- وزير العدل.

16- وزير الداخلية.

17- وزير املالية.

18- اجلهاز االإداري امل�صاند للق�صاء النظامي.

19- دائرة قا�صي الق�صاة.

20- الطب ال�صرعي.
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21- االأمن العام.

22- االأمن العام- ال�صرطة الق�صائية.

23- االأمن العام- دائرة التنفيذ الق�صائي.

24- االأمن العام- مديرية مراكز االإ�صالح والتاأهيل.

25- االأمن العام- مديرية البحث اجلنائي.

26- االأمن العام- مديرية ال�صرطة الدولية والعربية.

27- نقابة املحامني واملحامون املزاولون.

28- املحامون ال�صرعّيون.

رابعاً: الترشيعات التي تحكم قطاع العدالة وحكم القانون

ُيعنى بقطاع العدالة وحكم القانون عدد كبري من الت�صريعات االأردنية، اإن مل يكن جميعها. 

ويالحظ اإن القانون املدين والقانون التجاري والقوانني االأ�صا�صية املو�صوعية كلها ذات متا�ص 

مبا�صر بالعدالة وحكم القانون، لكن نورد هنا الت�صريعات اجلوهرية التالية:

1-الد�صتور االأردين ل�صنة 1952 وتعديالته.

2-قانون اأ�صول املحاكمات املدنية وتعديالته رقم )24( ل�صنة 1988.

3-قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية وتعديالته رقم )9( ل�صنة 1961.

4-قانون اأ�صول املحاكمات ال�صرعية وتعديالته رقم )31( ل�صنة 1959.

5-قانون التنفيذ رقم )25( ل�صنة 2007.

6-قانون تنفيذ االأحكام االأجنبية رقم )8( ل�صنة 1952.

7-قانون الق�صاء االإداري رقم )27( ل�صنة 2014.

8-قانون ت�صكيل املحاكم النظامية وتعديالته رقم )17( ل�صنة 2001.

9-قانون حمكمة اجلنايات الكربى وتعديالته رقم )19( ل�صنة 1986.

10-قانون حمكمة اأمن الدولة وتعديالته رقم )17( ل�صنة 1959.

11-قانون املحكمة الد�صتورية رقم )15( ل�صنة 2012.

12-قانون الكاتب العدل وتعديالته رقم )11( ل�صنة 1952.

13-قانون التحكيم رقم )31( ل�صنة 2001.

14-قانون االأحداث رقم )32( ل�صنة 2014.

15-قانون منع اجلرائم رقم )7( ل�صنة 1954.

16-قانون نقابة املحامني النظاميني وتعديالته رقم )11( ل�صنة 1972.
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17-قانون العقوبات وتعديالته رقم )16( ل�صنة 1960.

18-قانون االأحوال ال�صخ�صية رقم )36( ل�صنة 2010.

19-قوانني العفو العام املتعاقبة.

20-قانون ت�صليم املجرمني الفارين ل�صنة 1927.

21-قانون االأمن العام وتعديالته رقم )38( ل�صنة 1965.

22-قانون ت�صكيل املحاكم الع�صكرية رقم )23( ل�صنة 2006.

23-قانون االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صالمية رقم )32( ل�صنة 2001.

24-قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )23( ل�صنة 2016.

25-قانون مراكز االإ�صالح والتاأهيل وتعديالته رقم )9( ل�صنة 2004.

26-قانون بطريركية الروم االأرثوذك�ص املقد�صية رقم )27( ل�صنة 1958.

27-قانون املحامني ال�صرعيني وتعديالته رقم )12( ل�صنة 1952.

28-قانون االإع�صار رقم )21( ل�صنة 2018.

29-قانون اإدارة ق�صايا الدولة رقم )28( ل�صنة 2017.

30-قانون حماكم ال�صلح رقم )23( ل�صنة 2017.

31-قانون احلماية من العنف االأ�صري رقم )15( ل�صنة 2017.

32-قانون اجلرائم االإلكرتونية رقم )27( ل�صنة 2015.

33-قانون ا�صتقالل الق�صاء رقم )29( ل�صنة 2014.

34-قانون جمال�ص الطوائف امل�صيحية رقم )28( ل�صنة 2014.

35-قانون التنفيذ ال�صرعي رقم )10( ل�صنة 2013. 

36-قانون ت�صكيل حماكم البلديات رقم )35( ل�صنة 2006. 

37-قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية الع�صكري رقم )34( ل�صنة 2006.

38-قانون الو�صاطة لت�صوية النزاعات املدنية رقم )12( ل�صنة 2006.

39-قانون ت�صكيل املحاكم ال�صرعية وتعديالته رقم )19( ل�صنة 1972.

40-قانون �صيانة اأموال الدولة وتعديالته رقم )20( ل�صنة 1966.

41-قانون انتهاك حرمة املحاكم رقم )9( ل�صنة 1959.

42-قوانني املوازنة املتعاقبة.

43-قانون حماكمة الوزراء رقم )35( ل�صنة 1952.

44-قانون الرتكات لالأجانب وغري امل�صلمني رقم )8( ل�صنة 1941.

45-قانون �صريبة الدخل رقم )34( ل�صنة 2014.

46-قانون اجلمارك وتعديالته رقم )20( ل�صنة 1998.

47-قانون ال�صريبة العامة على املبيعات وتعديالته رقم )6( ل�صنة 1994.
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48-قانون منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة وتعديالته رقم )32( ل�صنة 2000.

49-نظام ر�صوم املحاكم وتعديالته رقم )43( ل�صنة 2005.

50-نظام اأ�صول املحاكمات يف الق�صايا ال�صريبية.

51-النظام الداخلي لنقابة املحامني وتعديالته ل�صنة 1966.

52-نظام الر�صوم وطوابع املرافعة وتعديالته رقم )11( ل�صنة 1967.

53-نظام التقاعد وال�صمان االجتماعي للمحامني النظاميني وتعديالته ل�صنة 1970.

54-نظام ت�صكيل املحاكم النظامية رقم )1( ل�صنة 1955.

55-نظام حتديد ال�صالحية االإقليمية ملحاكم ال�صلح واملحاكم البدائية وحماكم اال�صتئناف 

وتعديالته رقم )3( ل�صنة 1952.

56-نظام اخلربة اأمام املحاكم النظامية رقم )35( ل�صنة 2018.

57-نظام املركبات املحجوزة رقم )20( ل�صنة 2018.

58-نظام االأمانة العامة للمجل�ص الق�صائي رقم )123( ل�صنة 2017.

59-نظام �صندوق التكافل االجتماعي للق�صاة رقم )116( ل�صنة 2017.

60-نظام �صندوق التكافل االجتماعي ملوظفي وزارة العدل رقم )117( ل�صنة 2017.

61-نظام املكتب الفني يف املحكمة العليا ال�صرعية رقم )9( ل�صنة 2016.

62-نظام التنظيم االإداري لوزارة العدل وتعديالته رقم 101 ل�صنة 2015.

63-نظام ر�صوم اإجازة املحاماة ال�صرعية رقم )91( ل�صنة 2015.

64-نظام اخلدمة الق�صائية للق�صاة الع�صكريني وعالواتهم رقم )66( ل�صنة 2015.

65-نظام ر�صوم املحاكم ال�صرعية رقم )61( ل�صنة 2015.

66-نظام �صندوق ت�صليف النفقة رقم )48( ل�صنة 2015.

67-نظام تنظيم عمل القا�صي املتدرج رقم )46( ل�صنة 2015.

68-نظام اخلدمة الق�صائية للق�صاة النظاميني رقم )45( ل�صنة 2015.

69-نظام التفتي�ص الق�صائي على املحاكم النظامية وتعديالته رقم )43( ل�صنة 2015.

70-نظام معهد الق�صاء ال�صرعي وتعديالته رقم )29( ل�صنة 2015.

71-نظام �صندوق الق�صاة الع�صكريني رقم )6( ل�صنة 2015.

72-نظام مكاتب االإ�صالح والتوفيق االأ�صري رقم )17( ل�صنة 2013.

73-نظام �صندوق التكافل االجتماعي للق�صاة ال�صرعيني واأعوان الق�صاء ال�صرعي وتعديالته 

رقم )69( ل�صنة 2012.

ل�صنة  رقم )30(  بالب�صر  االجّتار  واملت�صررين من جرائم  املجني عليهم  اإيواء  دور  74-نظام 

.2012

75-نظام املكتب الفني ملحكمة التمييز رقم )7( ل�صنة 2010.
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76-نظام اأعوان الق�صاء رقم )71( ل�صنة 2008.

77-نظام البعثات العلمية يف وزارة العدل رقم )63( ل�صنة 2008.

78-نظام اخلدمة الق�صائية للق�صاة ال�صرعيني وتعديالته رقم )122( ل�صنة 2007.

79-نظام حماكم اال�صتئناف ال�صرعية رقم )36( ل�صنة 2006.

80-نظام اإتالف الق�صايا واالأوراق الق�صائية يف املحاكم النظامية رقم )44( ل�صنة 2005.

81-نظام ت�صكيل حماكم ال�صلح والبداية وحتديد ال�صالحية املكانية ملحاكم ال�صلح والبداية 

واال�صتئناف رقم )42( ل�صنة 2005.

82-نظام االخت�صا�ص املكاين ملحكمة بداية عمان رقم )13( ل�صنة 2002.

83-نظام تبليغ االأوراق الق�صائية بوا�صطة ال�صركات رقم )39( ل�صنة 2001.

84-نظام مكافاأة اأع�صاء املحاكم ال�صناعية رقم )15( ل�صنة 1996.

85-نظام التنظيم االإداري لدائرة قا�صي الق�صاة رقم )18( ل�صنة 1993.

86-نظام ك�صوة الق�صاة رقم )28( ل�صنة 1991.

87-النظام الداخلي للمحامني املتدربني رقم )71( ل�صنة 1974.

88-نظام عوائد اأتعاب املحاماة رقم )3( ل�صنة 1973.

89-نظام العالوات الق�صائية للق�صاة ال�صرعيني رقم )68( ل�صنة 1972.

90-نظام ال�صجون رقم )1( ل�صنة 1955.

خامساً: املبادرات والخطط اإلسرتاتيجية لتطوير القضاء النظامي 

منذ عام 2000 واإلنجازات 

بداأت اأولى خطط تطوير الق�صاء بتاريخ  2000/7/24، حيث �َصّكل رئي�ص احلكومة -بتكليف 

بهدف  وحتديثه  الق�صائي  النظام  ولدرا�صة  الق�صائي،  اجلهاز  لتطوير  ملكية  جلنة  ملكي- 

وتعليم  املحاكم  اأو�صاع  لت�صمل  املراجعة  متتد  اأن  على  الق�صائية،  ال�صلطة  ا�صتقالل  تعزيز 

الق�صاة وتدريبهم بهدف متكينهم من متابعة التطورات يف ميدان القانون.

اأبرز  من  وكان  �صنوات،  ثالث  تنفيذها  ا�صتغرق  عمل  خطة  اللجنة  اأعدت  لذلك،  وتنفيذًا 

الق�صاة  زيادة عدد  با�صتمرار  التو�صية  مع  340 قا�صيًا  اإلى  الق�صاة  زيادة عدد  خمرجاتها: 

بدورات  اأُحلقوا  كما  احلا�صوب،  ا�صتخدام  مهارات  على  الق�صاة  وُدّرب  قا�ٍص.   800 اإلى  لي�صل 

باللغات االأجنبية، واأُوفد خم�صة ق�صاة اإلى بريطانيا لدرا�صة املاج�صتري يف القانون التجاري 

الدويل، كما ُعنّي 1200 موظف باملحاكم بوظيفة مرا�صل وحم�صر وكاتب وطابعات هيئات.

اأربع حماكم بداية يف عمان، هي: حمكمة بداية �صمال عمان، وحمكمة بداية  وا�صُتحدثت 
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جنوب عمان، وحمكمة بداية غرب عمان، وحمكمة بداية �صرق عمان.

كما مت اإدخال عدد من التعديالت على الت�صريعات التي تنظم عمل الق�صاء وهي:

القانون  هذا  تعديل  مبوجب  اأُلغي   :1972 ل�صنة   )49( رقم  الق�صاء  ا�صتقالل  قانون   -1

�صالحيات وزير العدل يف كل ما يتعلق بالق�صاة من ندب واإعارة واإجازات واإ�صراف اإداري 

وم�صاءلة تاأديبية وتن�صيب باالإحالة على التقاعد، وُنقلت هذه ال�صالحيات باأكملها اإلى 

املجل�ص الق�صائي.

القانون،  هذا  تعديل  مبوجب   :1952 ل�صنة   )26( رقم  النظامية  املحاكم  ت�صكيل  قانون   -2

اأ�صبحت الدعاوى التي ال تزيد قيمتها على 5000 دينار غري قابلة للتمييز اإاّل باإذن، ويف 

تعديل الحق، ُرفع احلد اإلى 10 اآالف دينار. 

هذا  تعديل  مبوجب  اأُدخلت   :1961 ل�صنة   )9( رقم  اجلزائية  املحاكمات  اأ�صول  قانون   -3

القانون، نظرية البطالن التي توؤكد وجوب االلتزام باالإجراءات اجلزائية وفقًا لل�صكل 

حمدد  �صكل  على  بالن�ص  حمايته  امل�صرع  ق�صد  الذي  والهدف  القانون  اقت�صاه  الذي 

لتنفيذه. ول�صمان احلريات ال�صخ�صية، اأُدخلت ن�صو�ص تكفل حق املتهم بالدفاع عن نف�صه 

عند اال�صتجواب واأثناء املحاكمة من خالل التاأكيد على حقه باال�صتعانة مبحام، ومتكينه 

من االت�صال مبحاميه اأثناء التوقيف.

قانون الكاتب العدل رقم )11( ل�صنة 1952: اأُعطي الكاتب العدل مبوجـــب تعديل هذا   -4

اخلارج،  فــــــي  تنظيمـهــــــــا  جــرى  التي  االأوراق  عن  �صـــور  حفـــظ  �صالحيــــة  القانون 

و�صالحية التاأ�صري على االأوراق التي تقدم اإليه لي�صبح لها تاريخ ثابت، وال�صماح برتجمة 

اأُلغي  املواطنني،  على  وللت�صهيل  االأ�صلية.  الن�صخة  وجود  عدم  حال  يف  االأوراق  عن  �صور 

ا�شرتاط وجود �شاهدين اأمام الكاتب العدل.

قانون البينات رقم )30( ل�صنة 1952: اأُلزمت املحكمة مبوجب تعديل هذا القانون بت�صبيب   -5

ال�صفارات  يف  االأردين  للقن�صل  ال�صالحية  ومنح  االإثبات،  باإجراءات  ال�صادرة  القرارات 

اإلى  اأو اال�صتماع  اليمني  اأو حتليفه  ا�صتجواب اخل�صم  االأردنية يف اخلارج بخ�صو�ص حق 

احلا�صوب  وم�صتخرجات  االإلكرتوين  والربيد  الفاك�ص  ر�صائل  واأُعطيت  ال�صاهد.  �صهادة 

ال�شخ�شية  البّينة  �شماع  اإجازة  على  الن�ص  ومّت  حمددة.  ب�شروط  الإثبات  يف  ُحجية 

بااللتزام التعاقدي يف غري املواد التجارية اإذا كانت قيمته ال تزيد على مائة دينار بداًل 

من 10 دنانري. وُحّددت الوقائع التي تن�صب عليها �صيغة ميني اال�صتظهار واال�صتحقاق ورد 

املبيع وال�صفعة. واأُ�صيف باب ُينظم اأحكام املعاينة واخلربة وقواعدهما.
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قانون حماكم ال�صلح رقم )15( ل�صنة 1952: مبوجب تعديل هذا القانون، ُرفع اخت�صا�ص   -6

ُق�صاة ال�صلح بنظر الدعاوى املدنية والتجارية من 750 دينارًا اإلى 3000 دينار. واأ�صبحت 

اأحكام حماكم ال�صلح بالق�صايا التي ال تزيد قيمتها على 250 دينارًا قطعية.

قانون اأ�صول املحاكمات املدنية رقم )24( ل�صنة 1988: �ُصمح مبوجب تعديالت هذا القانون   -7

باإجراء التبليغات بوا�صطة ال�صركات اخلا�صة، وا�صتحداث اأق�صام اإدارة الدعوى يف حماكم 

البداية، وا�صتخدام احلا�صوب يف طباعة حما�صر املحاكمة والتحقيق عو�صًا عن الكتابة 

بخط اليد. وُعّدلت املواد )57-59( املتعلقة بتقدمي الدعوى والرد عليها بحيث و�صعت 

�شوابط زمنية على هذه الإجراءات حتت طائلة �شقوط احلق بتقدميها يف حال جتاوز 

واإدخال  الدخول  واإجراءات  بالدفوع  يتعلق  ما  يف  االأمر  وكذلك  بالقانون،  املحددة  املهل 

االأ�صخا�ص الثوالث بالدعوى وغريها.

8- قانون االأحداث رقم )24( ل�صنة 1968.

9- نظام ر�صوم املحاكم رقم )4( ل�صنة 1952: ُرفع �صقف احلد االأعلى للر�صوم على الدعاوى 

ال�صلحية مبا يتنا�صب مع قيمتها من 25 اإلى 100 دينار. 

10- قانون التحكيم رقم )18( ل�صنة 1953: ُو�صع قانون جديد للتحكيم ا�صُتقي من القانون 

التجارة  قانون  جلنة  و�صعته  الذي   1985 ل�صنة  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي 

الدويل، واعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

11- قانون االإجراء وتعديالته رقم )31( ل�صنة 1952: ُو�صع قانون جديد للتنفيذ لتحقيق 

دائرة  واأثن�صئت  والغري،  واملدين  للدائن  العدالة  وحتقيق  التنفيذ،  خ�صومة  يف  ال�صرعة 

م�صتقلة للتنفيذ يف كل حمكمة بداية وحماكم ال�صلح لتتولى االإ�صراف املبا�صر على اأعمال 

التنفيذ برئا�صة قا�ٍص من ذوي اخلربة يعاونه عدد من الق�صاة وماأمور للتنفيذ وعدد من 

الكتبة واملُح�صرين، وحتديد اخت�صا�صات دائرة التنفيذ مبا يحقق ال�صرعة يف االإجراءات 

واإعطاء �صالحية البت يف املنازعات الوقتية واالإ�صكاالت التنفيذية لرئي�ص التنفيذ دون 

امل�صا�ص يف مو�صوع النزاع وغري ذلك من اأحكام.

اأو�صاع  لتح�صني   :1994 ل�صنة   )23( رقم  النظاميني  للق�صاة  الق�صائية  اخلدمة  نظام   -12

الق�صاة املعي�صية، ُو�صع النظام رقم )26( ل�صنة 2001، ومّت مبوجبه زيادة رواتب الق�صاة 

بحيث اأ�صبح راتب القا�صي عند اأول تعيينه بالدرجة ال�صاد�صة 650 دينارًا، كما مت زيادة 

اإعفاء  اخلدمة  اأثناء  العليا  الدرجة  ق�صاة  وُمنح  الدرجات،  خمتلف  يف  الق�صاة  رواتب 

جمركيًا ملركبة، مرة واحدة.

ويف �صهر ت�صرين الثاين من عام 2003، انتهى تكليف اللجنة امللكية، وعهد جاللة امللك مبهمة 
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اإمتام برامج التطوير التي و�صعتها اللجنة اإلى وزارة العدل التي اأجرت حتلياًل حلالة الق�صاء 

-2004 لالأعوام  الق�صاء  لتطوير  اإ�صرتاتيجية  اأول  وو�صعت  قانونيني،  خرباء  مع  بالت�صاور 

مع  بتنفيذها،  با�صرت  تف�صيلية  عمل  وخطة  اإ�صرتاتيجيًا،  هدفًا  ع�صر  اأحد  ت�صمنت   ،2006

الرتكيز على مو�صوع النزاهة وا�صتقالل الق�صاء، وتعزيز دور الرقابة والتفتي�ص الق�صائي، 

وحو�صبة اإجراءات التقا�صي، ورفع كفاءة اجلهاز الق�صائي والقدرة املوؤ�ص�صية لوزارة العدل.

وكان من اأبرز اإجنازات االإ�صرتاتيجية االأولى لتطوير الق�صاء ما يلي: 

املبا�صرة باأعمال حو�صبة اإجراءات التقا�صي يف حماكم اململكة.  -1

اإقرار اأول مدونة قواعد �صلوك ق�صائي، وتاأ�صي�ص جلنة قواعد �صلوك وم�صاءلة دائمة.  -2

اإجناز مراجعة ملعايري التفتي�ص الق�صائي وتعديلها، وو�صع نظام جديد للتفتي�ص، واإعداد   -3

منوذج ي�شتمل على النقاط جميعها التي يقوم املفت�ص بالتدقيق عليها، وتعميم النموذج 

على الق�شاة لالطالع عليه والتعرف اإلى النقاط الواجب التقيد بها بالعمل. وتوفري مكاتب 

اأعمال  على  التفتي�ص  واإجناز  املفت�صني،  عدد  وزيادة  وجتهيزها،  املفت�صني  لعمل  مالئمة 

الق�صاة الذين م�صى على تعيينهم ثالث �صنوات. كما مت ت�صميم برنامج حُمو�صب الأمتتة 

مناذج التفتي�ص وربط نتائج التفتي�ص بالتدريب، لكي يت�شنى ت�شميم الدورات التدريبية 

الالزمة باال�صتناد اإلى تو�صيات التفتي�ص.

ا�صتحداث 11 ق�صمًا الإدارة الدعاوى املدنية يف 11 حمكمة بداية.  -4

وو�صع  النزاعات.  حلل  البديلة  االأ�صاليب  و�صائر  الو�صاطة  الأ�صلوب  معمق  تقييم  اإجراء   -5

متهيدًا  الو�صاطة  اأعمال  على  الق�صاة  من  جمموعة  وتدريب  للو�صاطة،  خا�ص  قانون 

الختيار بع�صهم كق�صاة و�صاطة واال�صتفادة من مهاراتهم حال تطبيق الو�صاطة. والبدء 

يف  حما�صرة  وتنظيم  املنازعات،  حلل  البديلة  الطرق  مبزايا  للتعريف  برنامج  بتنفيذ 

نقابة املحامني �صمن �صل�صلة حما�صرات للتوعية بقانون الو�صاطة، وت�صجيع املحامني حلّث 

موكليهم على اللجوء للو�صاطة وتبيان فوائدها، واإعداد مطبوعات )برو�صورات( للتوعية 

مبزايا الو�صاطة. 

تعديل قانون اأ�صول املحاكمات املدنية الإدخال اأ�صلوب جديد يف ت�صوية املنازعات املدنية،   -6

وهو الو�صاطة.

ا�صتحداث اإدارة و�صاطة ق�صائية يف حمكمة بداية عمان.  -7

اأجهزة  وت�صغيل  وتركيب  الكربى،  اجلنايات  حمكمة  يف  حديثة  حماكمة  قاعة  جتهيز   -8

حديثة )CCTV( تتيح اال�صتماع اإلى �صهادات �صحايا اجلرائم من االأحداث ومناق�صتهم 
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عرب تو�صيل كامريات و�صا�صات تلفزيونية جتنبهم الظهور يف قاعة املحكمة على مراأى من 

املتهم واجلمهور، وتدريب الق�صاة على ا�صتخدامها.

9- تزويد حماكم اململكة بـ 800 جهاز حا�صوب ت�صتخدم يف اأعمال طباعة املحا�صر والقرارات 

وت�صجيل الق�صايا.

لتخفيف االكتظاظ،  بداية عمان  العدل يف حمكمة  كاتب  دائرة  مبنى  اإعادة هند�صة   -10

وت�صغيلها،  وتركيبها  ا�صطفاف  نظام  اأجهزة  و�صراء  واأعوانه،  العدل  كاتب  عمل  وت�صهيل 

وذلك لتنظيم الدور واخت�صار وقت تقدمي اخلدمة، وزيادة عدد �صاعات الدوام اليومية 

لكتاب العدل، وفتح دائرة كاتب عدل عمان اأيام ال�صبت ال�صتقبال املراجعني. 

11- و�شع خطة لإن�شاء مباٍن للمحاكم بدًل من امل�شتاأجرة، وو�شع ت�شاميم منوذجية موحدة 

للمحاكم تتنا�صب وطبيعة عملها واحتياجاتها لغايات اعتمادها يف املباين املنوي ت�صييدها، 

واملبا�صرة ببناء ق�صور للعدل يف املفرق واإربد والكرك وال�صلط.

الق�صــــاة،  مــــن:  كــــل  انطباعــــات  ال�صتطـــالع  م�صحيــــة  درا�صـــات  اأربـــــع  تنفيـــــــــذ   -12

واملحامني، واالأجهزة االإدارية يف املحاكم، واجلمهور، ومراجعي املحاكم من غري املحامني، 

ملتخذ  الالزمة  املعلومات  لتوفري  وا�صتقالله،  وحياده  الق�صائي  اجلهاز  نزاهة  درجة  عن 

القرار، والك�صف عن النواحي التي حتتاج اإلى التطوير واملعاجلة.

13- اإعداد م�صاريع لتعديل بع�ص القوانني مثل قانون حماكم ال�صلح، وقانون اأ�صول املحاكمات 

اجلزائية للحد من اال�صتئنافات التلقائية، وت�صكيل فرق عمل لدرا�صة الت�صريعات املتعلقة 

التقا�صي،  عملية  اأمام  املعيقات  الإزالة  الالزمة  التعديالت  واقرتاح  الق�صائي،  بالعمل 

وحتديث ال�صيا�صات العقابية.

24-2004/6/25، وافتتَح جاللة  وبرعاية ملكية، ُعقد املوؤمتر الق�صائي االأول خالل يومي 

اأرا�ٍص  قطع  بتخ�صي�ص  ملكية  مكرمة  عن  العدل  وزير  واأعلن  املوؤمتر،  الثاين  عبداهلل  امللك 

وماركا.  وطرببور  االأردن  �صارع  مناطق  يف  العاملني،  الق�صائي  اجلهاز  الأع�صاء  اإ�صكان  الإن�صاء 

وقد ُوزعت قطع االأرا�صي على الق�صاة جميعهم الذين كانوا على راأ�ص عملهم اآنذاك. 

ثم  الزمن،  من  مدة  االإ�صرتاتيجية  تنفيذ  وتاأخر  احلكومة،  على  تعديل  حدث  ذلك،  بعد 

ا�صُتوؤنف العمل بها، ولكن قبل ا�صتكمال باقي م�صاريع اخلطة، و�صعت وزارة العدل يف عام 2007 

2007-2009. وهدفت هذه االإ�صرتاتيجية  الق�صاء لالأعوام  الثانية لتطوير  االإ�صرتاتيجية 

العاملية،  املمار�صات  اأف�صل  مع  وان�صجامه  تناف�صيته  و�صمان  الق�صاء  ا�صتقالل  تعزيز  اإلى 

وتاأمني الت�صريعات الالزمة لزيادة فاعلية العمل الق�صائي، وتعزيز قدرة وزارة العدل واملعهد 

لل�صركاء  الفعال  والدعم  وتاأمني اخلدمات  بوظائفه،  القيام  من  منهما  الق�صائي، ومتكني كل 
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جميعهم يف عملية التقا�صي، وتعزيز قدرة كل منهم على القيام بدوره يف خدمة العدالة.

واجتمع   ،2007/6/3 بتاريخ  عّمان  يف  العدل  ق�صر  اإلى  بزيارة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  وقام 

اأهم  من  الق�صاء  تطوير  اأن  االجتماع  هذا  يف  واأكد  واأع�صائه،  الق�صائي  املجل�ص  برئي�ص 

املواطنني،  بني  وامل�صاواة  العدالة  مبادئ  لرت�صيخ  الرئي�صي  العامل  واأنه  الوطنية،  االأولويات 

و�صّدد على �صرورة موا�صلة تنفيذ خطة تطوير الق�صاء.

ومن اأبرز اإجنازات هذه اخلطة ما يلــــــــي: 

و�صع هيكل تنظيمي وو�صف مهام ملديريات وزارة العدل ت�صّمنت اإحداث مديريات جديدة،   -1

بالكوادر  اجلديدة  املديريات  ورفد  ات�صال،  ووحدة  موؤ�ص�صي،  وتطوير  �صيا�صات  ووحدة 

وتعيني  املوؤ�ص�صي،  والتطوير  ال�صيا�صات  وحدة  يف  �صناعيني  مهند�صني  وتعيني  الالزمة، 

اخت�صا�صي جودة وتطوير موؤ�ص�صي واإح�صاء يف الوزارة، وا�صتحداث اأق�صام تطوير موؤ�ص�صي 

باملحاكم جميعها، ورفدها باخت�صا�صي جودة.

مهام  وو�صف  املختلفة،  ودرجاتها  باأنواعها  للمحاكم  واإعدادها  تنظيمية  هياكل  تطوير   -2

وا�صتحداث م�صّمى »مدير حمكمة«، ليتولى املهام االإدارية باملحاكم واالإ�صراف على اإدارة 

مديرين  وتعيني  الق�صائي.  للعمل  املحاكم  روؤ�صاء  الق�صاة  تفريغ  بهدف  املحكمة  موظفي 

املحاكم  باإدارة  متخ�ص�صة  تدريبية  برامج  وت�صميم  عمان،  يف  البداية  مبحاكم  حماكم 

الكت�صاب  الدورات  بهذه  جميعهم  باملحاكم  الدواوين  روؤ�صاء  واإحلاق  اأ�صهر،  �صتة  مدتها 

املعارف واملهارات والكفايات الالزمة الإدارة املحاكم، وتعيينهم بعد اجتياز الدورة مديري 

حماكم.

بناء قدرات مديرية تنمية املوارد الب�صرية والتدريب بالوزارة يف جمال حتديد احتياجات   -3

املحاكم من الكوادر الب�صرية وفقًا لعبء كل حمكمة وعدد الق�صاة فيها وعدد مراجعيها، 

وفقًا  الب�صرية  املوارد  من  ال�صنوية  حلاجتها  بالتخطيط  الوزارة  بداأت  لذلك  وباال�صتناد 

ملنهج علمي �صليم.

�صنوية  تدريب  خطة  اإعداد  على  الب�صرية  املوارد  مبديرية  التدريب  ق�صم  قدرات  بناء   -4

وت�صميمها لكوادر الوزارة واملحاكم جميعهم، وتنفيذها وفقًا للحاجات التدريبية امل�صتمدة 

وفقًا  بوظائف  جميعهم  واملحاكم  الوزارة  موظفي  وت�صكني  االأداء.  تقييم  تقارير  من 

ملوؤهالتهم وخرباتهم، مبا يتوافق مع نظام اخلدمة املدنية ونظام اأعوان الق�صاء. 

ا�صتكمال اإن�صاء مبنى ق�صر العدل اجلديد مبحافظات املفرق واإربد وال�صلط.  -5

حتديث اخلدمات املقدمة للجمهور �صمن دائرة الكاتب العدل، ودائرة التنفيذ، وتركيب   -6

اأجهزة ا�صطفاف فيها.
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تركيب اأجهزة تعليم عن بعد )VIDEO CONFERENCE( يف املعهد الق�صائي وحمكمة   -7

بداية عمان ال�صتخدامها بتدريب الق�صاة يف مواقعهم.

ت�صميم برامج تدريب م�صتمر �صنوية وتنفيذها لكل من الق�صاة واأعوانهم.  -8

احلقوق  كليات  من  االأوائل  الع�صرة  ال�صتقطاب  الق�صائي  املعهد  يف  القبول  نظام  تعديل   -9

للمعهد مبا�شرة دون ا�شرتاط خربات عملية لديهم، وتخ�شي�ص ثلثي املقاعد لهم كل عام، 

واإعفاوؤهم من اخل�صوع لالمتحان الكتابي للقبول، واالكتفاء باإخ�صاعهم المتحان �صفوي 

)مقابلة(. ولالرتقاء مبدخالت برنامج الدبلوم، فقد ا�شرُتط فيمن ُيقبل للدرا�شة اأّل يقل 

75%، وتقديره يف البكالوريو�ص عن جيد. ولدعم م�صاركة املراأة  معدله بالتوجيهي عن 

بالق�صاء، ُخ�ص�ص 15% من املقاعد للن�صاء.

10- تعيني 50 باحثًا قانونيًا لدى هيئات حمكمة التمييز واال�صتئناف، مهمتهم حت�صري املراجع 

الفقهية وال�صوابق الق�صائية والن�صو�ص القانونية للهيئات الق�صائية.

11- تزويد كل قا�ٍص بجهاز الب توب حممول مع برنامج الت�صريعات وال�صوابق الق�صائية.

قانونية  كتب  مبجموعة  قا�ٍص  كل  وتزويد  املحاكم،  جميع  يف  قانونية  مكتبات  اإن�صاء   -12

بقيمة 300 دينار.

13- اإطالق املوقع االإلكرتوين لكل من الوزارة واملجل�ص الق�صائي، وتبني اآليات لن�صر الوعي 

لدى املواطنني عن الر�صالة التي يوؤديها الق�صاء، وعن اخلدمات التي تقدمها املحاكم من 

خالل الن�صرات التوعوية التي اأ�صدرتها الوزارة، ون�صرة مائة �صوؤال و�صوؤال. 

14- و�صع اإ�صرتاتيجية ات�صال لوزارة العدل لزيادة التوا�صل مع االإعالم واملواطنني، وتنفيذ 

الق�صائي  للمجل�ص  اإلكرتوين  موقع  بت�صميم  والبدء  العدل،  لوزارة  االإلكرتوين  املوقع 

لتمكني املواطنني من احل�صول على املعلومات التي تلزمهم من خالله، اإلى جانب االطالع 

توعية  حمالت  وتنفيذ  الق�صائية،  وال�صوابق  املحاكم  عمل  تنظم  التي  الت�صريعات  على 

للجمهور بحقوقهم والتزاماتهم عند مراجعة املحاكم، ومبا يلزمهم من معلومات قانونية. 

واإعداد كتيب مائة �صوؤال وجواب وطباعته وتوزيعه. وا�صتحداث مكاتب خدمة جمهور يف 

 )Kiosk( املحاكم لتقدمي اخلدمات للمراجعني. وو�صع لوحات اإر�صادية، وتركيب اأجهزة

لال�صتعالم االإلكرتوين، واأجهزة ا�صطفاف اإلكرتونية مبختلف اأقالم املحاكم.

الق�صائي، واتخاذ خطوات الإعادة  للمجل�ص  الب�صرية واالإدارية  للموارد  اإجراء حتليل   -15

هيكلة املجل�ص الق�صائي ورفده بالكوادر املوؤهلة.
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للتدريب  حماكمة  قاعات  فيه  تتوفر  الق�شائي  للمعهد  منوذجي  مقر  خمطط  اإعداد   -16

والتقنيات التعليمية احلديثة جميعها، مبا فيها اأجهزة التعليم عن بعد، وتخ�صي�ص قطعة 

اأر�ص له.

التمييز(  وحمكمة  الق�صائي  )املجل�ص  العايل  للق�صاء  دار  لبناء  اأر�ص  قطعة  تخ�صي�ص   -17

وبو�صر باإعداد املخططات الهند�صية لذلك. 

18- �صراء معدات ملختربي تدريب عن بعد؛ اأحدهما يف املعهد الق�صائي، واالآخر ملحكمة عمان 

االبتدائية ال�صتخدامها للندوات التدريبية الداخلية واخلارجية.

19- اإ�صدار نظام للتنظيم االإداري للوزارة، ونظام معدل لنظام املعهد الق�صائي.

وو�صع  واملعهد،  الوزارة  واأق�صام  مديريات  يف  وتوثيقها  املتبعة  االإجراءات  �صائر  ح�صر   -20

ودرا�صات،  اإ�صرتاتيجي  تخطيط  مديرية  ا�صتحداث  يت�صمن  للوزارة  تنظيمي  هيكل 

ومديرية تنمية موارد ب�صرية وتدريب، ومديرية تكنولوجيا معلومات، ومديرية عالقات 

عامة، ومديرية عالقات دولية، ومديرية اأبنية و�صيانة. واإعداد و�صف وظيفي ملديريات 

واأق�صام الوزارة واملعهد الق�صائي. ودعم ق�صم العالقات الدولية وتفعيله لتعزيز العالقات 

الدولية للوزارة مع وزارات العدل املماثلة العربية واالأجنبية واجلهات االأخرى.

حماكم  ربط  على  العمل  ومبا�صرة  وتطويره،  واملحاكم  للوزارة  معلوماتي  نظام  ت�صميم   -21

اململكة جميعها ب�صبكة حا�صوب، وتدريب الق�صاة واأعوانهم وباقي ال�صركاء على ا�صتخدام 

النظام املعلوماتي اجلديد.

22- تزويد دوائر االدعاء العام جميعها باأجهزة فاك�ص وحا�صوب وفيديو وتلفاز، واإ�صراك 

واأ�صاليب  امل�صتحدثة  باجلرائم  التحقيق  اأ�صاليب  يف  متخ�ص�صة  بدورات  العاّمني  املّدعني 

التحقيق يف ق�صايا العنف االأ�صري. 

�صعف  اأظهر  االردنية،  اجلامعات  من  احلقوق  كليات  خريجي  مل�صتوى  حتليل  اإجراء   -23

التح�صيل العلمي لديهم. كما اأجريت درا�صة مل�صتوى برامج تدريب املحامني، اأظهرت �صعف 

ونقابة  كليات احلقوق  و�ُصّكلت جلنة م�صرتكة من عمداء  النقابة.  التدريب لدى  برنامج 

برنامج  �صمن  الدرا�صية  اخلطط  �صاعات  برفع  التو�صية  اإلى  خل�صت  والوزارة،  املحامني 

البكالوريو�ص، كما اأو�صت بتعديل نظام التدريب للمحامني املتدربني. وعقدت الوزارة ور�ص 

اأكادميية لدرا�صة النظرية والتطبيق يف القانون �صمن مو�صوعات قرارات حمكمة  عمل 

التمييز وحمكمة العدل العليا واملحاكم اجلزائية واإجراءات التقا�صي وقوانني التجارة 

واملطبوعات والن�صر وحقوق االإن�صان.
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النظاميني  للق�صاة  الق�صائية  اخلدمة  نظام  مبوجب  للق�صاة  املعي�صية  االأو�صاع  حت�صني   -24

الدرجة  باأدنى  القا�صي عند بداية تعيينه  راتب  اأ�صبح  2007 بحيث  ل�صنة  رقم )121( 

ال�صاد�صة 1020 دينارًا، وزيادة رواتب باقي الق�صاة.

غري اأن باقي م�صاريع اخلطة االإ�صرتاتيجية مل ُتنّفذ واأبرزها و�صع خريطة الطريق ال�صتقالل 

مراجعة   2008 عام  يف  الوزارة  اأجرت  حيث  للق�صاة،  اجتماعي  ثقايف  ناٍد  واإن�صاء  الق�صاء، 

�صاملة للخطة، وبنتيجة املراجعة ُح�صر ما مّت تنفيذه، واأُعيد ترتيب االأولويات واالأهداف، 

2008-2012 بهدف تعزيز اال�صتقالل  وُو�صعـــت اخلطـــة االإ�صرتاتيجيـــة الثالثـــة لالأعوام 

موارد  وا�صتقطاب  الق�صاء،  نزاهة  وتعزيز  للق�صاء،  املوؤ�ص�صي  واال�صتقالل  للقا�صي،  الفردي 

ب�صرية متميزة، وتنمية املوارد الب�صرية، وتق�صري اأمد التقا�صي، واالرتقاء بجودة االأحكام، 

وتطوير املحاكمات املدنية والعدالة اجلزائية، وتعزيز �صمانات املحاكمة العادلة، وتعزيز 

فعالية خدمات املحاكم واخت�صار زمن تقدميها، وتعزيز الثقة بالق�صاء، وزيادة ال�صفافية.

وميكن و�صف هذه االإ�صرتاتيجية باأنها بحق خطة عملية ان�صّبت على جوهر العمل الق�صائي، 

و�صخ�صت امل�صاكل احلقيقية التي يعاين منها، وو�صعت حلواًل قابلة للتطبيق وفق االإمكانيات 

ونق�ص  التمييز،  حمكمة  اإلى  �صنويًا  ترد  التي  الق�صايا  معدل  ارتفاع  �صّخ�صت  حيث  املتاحة، 

زيادة  وتعّذر  فيها،  للعمل  لنقلهم  اجلهاز  داخل  من  خربات  توفر  وعدم  فيها،  الق�صاة  عدد 

عن  ت�صدر  متناق�صة  اجتهادات  ووجود  العليا،  بالدرجة  مبا�صرة  بالتعيني  الق�صاة  عدد 

بني  التن�صيق  و�صعف  التمييز،  حمكمة  يف  متخ�ص�صة  هيئات  وجود  وعدم  املحكمة،  هيئات 

هيئات  عن  العبء  ولتخفيف  االبتدائية.  واملحاكم  اال�صتئناف  وحماكم  التمييز  حمكمة 

التمييز واحليلولة دون ت�صارب االجتهادات، خل�صت اخلطة لتفعيل عمل املكتب الفني لدى 

من  عدد  ومن  العليا  بالدرجة  قا�ٍص  برتبة  مدير  من  موؤلفة  بكوادر  ورفده  التمييز  حمكمة 

والقيام  التمييز،  حمكمة  لهيئات  الدعم  لتقدمي  قانونيني  وباحثني  وال�صلح  البداية  ق�صاة 

مبهام ا�صتقبال ملفات الطعون، وفح�ص اجلوانب ال�صكلية يف اللوائح، واإعداد ملّخ�ص لوقائع 

الدعوى مع مطالعة قانونية حول اأ�صباب التمييز، والبحث عن ال�صوابق الق�صائية ال�صادرة 

عن حمكمة التمييز بوقائع م�صابهة اأو متعلقة مبا ورد باالأ�صباب وحت�صريها واإرفاقها بامللف 

واإر�صاله للهيئة املحالة لها الدعوى، واإعداد البحوث القانونية التي تتطلبها الهيئة، وتدقيق 

التمييز، وتاأمينها  القانونية لهيئات  املبادئ  طباعة م�صودة احلكم بعد �صدوره، وا�صتخال�ص 

للق�صاة يف خمتلف املحاكم. وا�صُتحدث بالفعل املكتب الفني لدى حمكمة التمييز وبا�صر عمله. 

كما �صّخ�صت اخلطة واقع الق�صاء االإداري، حيث كان التقا�صي على درجة واحدة، وال توجد 

طريقة للمراجعة بحال حدوث خطاأ باالأحكام، واأوجدت حاًل لذلك متثل باأن ي�صبح التقا�صي 

الدعاوى  ُتقام  بحيث  اإدارية  بداية  حمكمة  باإحداث  درجتني؛  على  االإدارية  الدعاوى  يف 
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االإدارية ابتداًء اأمامها مع اإتاحة املجال للمت�صرر للطعن بقرار حمكمة البداية اأمام حمكمة 

العدل العليا. ومنح االخت�صا�ص بنظر الطعون بالقرارات النهائية ال�صادرة عن جلان التقاعد 

اخت�صا�ص  واإلغاء  النظامية،  البداية  حمكمة  اإلى  االجتماعي  لل�صمان  العامة  باملوؤ�ص�صة 

حمكمة العدل العليا بنظرها. 

اإلى حماكم  امل�صتاأنفة  الق�صايا  ارتفاع عدد  اال�صتئناف، عاجلت اخلطة  وعلى �صعيد حماكم 

عدد  زيادة  وتعّذر  فيها،  متخ�ص�صة  غرف  وجود  وعدم  اأحكامها،  جودة  و�صعف  اال�صتئناف، 

يتم  الذين  الق�صاة  اأداء  �صعف  املا�صية  التجارب  ك�صفت  حيث  التعيني،  طريق  عن  ق�صاتها 

يتم  ت�صريعي  تعديل  اإجراء  لذلك  واقرتحت  مبا�صرة،  اال�صتئناف  حمكمة  يف  تعيينهم 

مبوجبه تخفيف العبء على حماكم اال�صتئناف بن�صبة ال تقل عن 30%-40% باإعادة توزيع 

ب�صفتها  البداية  وحماكم  اال�صتئناف  حماكم  بني  عاداًل  توزيعًا  اال�صتئنافية  الق�صايا  عبء 

اال�صتئنافية، وذلك مبنح حمكمة البداية ب�صفتها اال�صتئنافية �صالحية نظر:

ا�صتئناف جنح ال�صيكات مهما كانت العقوبة املحكوم بها، واجلنح االأخرى التي ال تتجاوز  اأ-  

بلغ  مهما  بغرامة  اقرتنت  ولو  اأ�صهر  ثالثة  تتجاوز  ال  ملدة  احلب�ص  بها  املحكوم  العقوبة 

اأو  �صهرًا واحدًا  بها عن احلب�ص  املحكوم  العقوبة  التي ال تزيد  مقدارها، بداًل من اجلنح 

الغرامة ثالثني دينارًا.

لحية احلقوقية التي ال تتجاوز قيمتها األف دينار.  ب- ا�صتئناف االأحكام ال�صّ

ت- ا�صتئناف قرارات قا�صي ال�صلح يف الطلبات امل�صتعجلة.

عني  اأو  بدين  املتعلقة  والتجارة  احلقوق  دعاوى  بنظر  ال�صلح  حماكم  �صالحية  تو�صيع  ث- 

منقول اأو غري منقول، ودعاوى العطل وال�صرر، ودعاوى اإخالء املاأجور من الدعاوى التي ال 

تتجاوز قيمة املدعى به اأو بدل االإيجار ال�صنوي ثالثة اآالف دينار اإلى �صبعة اآالف دينار.

وملواجهة عبء الزيادة يف حماكم البداية الناجم عما تقّدم، تبنت اخلطة زيادة عدد ق�صاة 

اإلى  الق�صائية  التن�صيب بتعيني خريجي برنامج دبلوم الدرا�صات  البداية وال�صلح من خالل 

جانب اإجراء م�صابقة لتعيني عدد من املحامني.

و�صّخ�صت اخلطة غياب التخ�ص�ص بالعمل الق�صائي بغري االأحوال التي يوجب القانون نظر 

الدعوى من هيئة متخ�ص�صة مثل قانون املناف�صة، حيث كان التخ�ص�ص غري منظم ت�صريعيًا 

ومرتوك الجتهاد روؤ�صاء املحاكم، وتبعًا لذلك اجتهد بع�صهم فاأحدث تخ�ص�صات بحيث ُتنظر 

الق�صايا احلقوقية من قا�ٍص اأو عدد من الق�صاة، وُتنظر الق�صايا اجلزائية من قا�ٍص اآخر اأو 

عدد من الق�صاة. 
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فيها  يوجد  ال  املحاكم  معظم  اإن  كما  احلقوقي.  التخ�ص�ص  داخل  تفريعات  يوجد  وقّلما 

باأنواعها  والتجارية  واجلزائية  احلقوقية  الق�صايا  الواحد  القا�صي  ينظر  حيث  تخ�ص�ص، 

كافة، ولعالج ذلك، مت اإجراء تعديل على قانون ت�صكيل املحاكم والن�ص على اإحداث غرفة 

متخ�ص�صة بنظر الق�صايا احلقوقية، وغرفة متخ�ص�صة بنظر الق�صايا اجلزائية يف املحاكم 

جميعها وعلى اختالف درجاتها.

وي�صمح التعديل عند توفر عدد من الق�صايا املتنوعة داخل املحكمة، باأن ين�صئ رئي�ص املحكمة 

غرفًا ق�صائية متخ�ص�صة داخل الغرفة احلقوقية، مثل غرفة لق�صايا التاأمني، وغرفة لق�صايا 

ق�صائية  غرف  اإن�صاء  وكذلك  االإيجار.  لق�صايا  وغرفة  العمل،  لق�صايا  وغرفة  املقاوالت، 

وغرفة  االإن�صان،  على  الواقعة  للجرائم  غرفة  مثل  اجلزائية،  الغرفة  داخل  متخ�ص�صة 

للجرائم الواقعة على االأموال، وغرفة للجرائم االقت�صادية، وغرفة جلرائم االعتداء على 

حقوق امللكية الفكرية، وغرفة جلرائم املطبوعات، وغرفة لق�صايا العنف االأ�صري.

ولغايات التعامل مع الق�صايا التجارية واملالية والبنكية والق�صايا ذات الطابع اال�صتثماري 

التي تنطوي على جانب من التعقيد واالأهمية، وكذلك الت�صدي للجرائم االقت�صادية التي 

ميتد  مركزية  بداية  حمكمة  اإحداث  فكرة  اخلطة  طرحت  والتخ�ص�ص،  لل�صرعة  حتتاج 

اخت�صا�صها لي�صمل اأنحاء اململكة جميعها بحيث يكون لها كذلك �صالحية الق�صاء يف اأي من 

الدعاوى احلقوقية والدعاوى اجلزائية الداخلة �صمن اخت�صا�ص حماكم البداية، وعلى اأن 

يتم اإحداث غرفة متخ�ص�صة لدى حمكمة اال�صتئناف للنظر يف الدعاوى املف�صولة من قبل 

الواقع  بالتمييز  للنظر  التمييز  حمكمة  لدى  متخ�ص�صة  وغرفة  املركزية،  البداية  حمكمة 

على احلكم ال�صادر عن هيئة اال�صتئناف املتخ�ص�صة بق�صايا املحكمة املركزية.

كما دعت اخلطة اإلى اأن يتم على املدى البعيد اال�صتعا�صة عن املحاكم اخلا�صة، وهي حمكمة 

ال�صلح  حماكم  لدى  متخ�ص�صة  بغرف  الدولة،  اأمالك  وحمكمة  واملياه  االأرا�صي  ت�صوية 

النظامية، واال�صتعا�صة عن حمكمة بداية اجلمارك بغرفة متخ�ص�صة لدى حماكم البداية 

ا�صتئناف  وحمكمة  الدخل  �صريبة  ق�صايا  ا�صتئناف  حمكمة  عن  واال�صتعا�صة  النظامية، 

اجلمارك بهيئات متخ�ص�صة لدى حمكمة ا�صتئناف عمان.

�صّخ�صت  عليها،  تقام  اأو  تقيمها  التي  احلقوقية  بالدعاوى  احلكومة  عن  الرتافع  جمال  ويف 

اخلطة �صعف اأداء املحامي العام املدين، حيث اأّن معدل ن�صبة االإجناز ال�صنوي ال تتجاوز %57، 

واأن م�صاعدي املحامي العام املدين ق�صاة حديثو التعيني )درجاتهم بني ال�صاد�صة والرابعة(، 

وخرباتهم ال تتنا�صب وطبيعة ق�صايا اخلزينة، ويتم تبديلهم كل �صنة، ولذلك تبّنت اخلطة 

اإلى وزارة العدل، ورفد املحامي العام املدين  ف�صل املحامي العام املدين عن الق�صاء واإتباعه 

بخربات لرفع م�صتوى االأداء واملحافظة على حقوق اخلزينة.
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ويف جمال ال�صيا�صة اجلنائية وعمل النيابة العامة، تبنّي بنتيجة التحليل �صعف اأداء النيابة 

الكربى،  اجلنايات  حمكمة  واأمام  البداية  حماكم  اأمام  العاّمني  املّدعني  عدد  وقلة  العامة، 

لل�صلح وذلك يف  اإلى جانب عملهم كق�صاة  العام  ووجود ق�صاة �صلح ميار�صون وظائف املدعي 

العاّمني  املّدعني  اأن  بالذكر  وجدير  بداية.  حماكم  فيها  يوجد  ال  التي  واالأق�صية  االألوية 

ال�صاد�صة والثالثة، وال تتجاوز خربة  التعيني، ترتاوح درجاتهم بني  جميعهم ق�صاة حديثو 

االبتدائي،  التحقيق  جودة  على  ينعك�ص  الذي  االأمر  ق�صائية،  خدمة  �صنوات   10 اأقدمهم  

اإ�صافة اإلى عدم وجود تخ�ص�ص بني اأع�صاء النيابة، والبطء يف تنفيذ االأحكام، حيث يوجد 

مائتا األف ق�صية غري منّفذة. واأخريًا، هناك �صعف يف االإ�صراف على اأماكن احلجز والتوقيف 

النيابات  توحيد  اخلطة  تبّنت  ال�صابقة،  امل�صاكل  حل  ولغايات  والتاأهيل.  االإ�صالح  ومراكز 

واالأق�صية  باالألوية  ال�صلح  مدٍع عام يف حماكم  ا�صتقاللها، وتعيني  وتعزيز  املتعددة،  العامة 

للف�صل بني وظائف التحقيق واحلكم، وو�صع نظام لتخ�ص�ص اأع�صاء النيابة العامة، وزيادة 

عدد املّدعني العاّمني، واإدخال نظام قا�صي تنفيذ العقوبة، ونظام بدائل العقوبات، واإن�صاء 

�صّجل عديل خا�ص بوزارة العدل لتمكني النيابة العامة من �صبط حاالت التكرار. 

وقد با�صرت الوزارة تنفيذ اخلطة التنفيذية لالإ�صرتاتيجية؛ واأجريت التعديالت الت�صريعية 

الاّلزمة على قانون ت�صكيل املحاكم النظامية، وقانون حماكم ال�صلح؛ وُو�صع قانون اإدارة ق�صايا 

الدولة، وقانون النيابة العامة، وقانون ا�صتقالل الق�صاء. كما ُو�صع نظام للبعثات العلمية يف 

وزارة العدل، وُعّدل نظام املعهد الق�صائي. وجرى اأي�صًا تنظيم املوؤمتر الق�صائي الثاين الذي 

اأعلن فيه امللك عبد اهلل الثاين عن مكرمة ملكية للق�صاة النظاميني واأعوان الق�صاء باإن�صاء 

�صندوق تكافل اجتماعي لهم، حت�صنت مبوجبه االأو�صاع املعي�صية للق�صاة من خالل تقا�صي 

راتَبي »ثالث ع�صر« و»رابع ع�صر«.

وبنتيجة مقاومة التغيري الذي انطوى عليه تنفيذ هذه االإ�صرتاتيجية، يف ظل تغيري حكومي، 

مّت الرتاجع عن ف�صل املحامي العام املدين وف�صل النيابة العامة عن الق�صاء، وتوقف تنفيذ 

ويف  �صنتني.  مدة  مكانه  يراوح  الق�صاء  وبقي  التطوير،  خطط  وتعّطلت  اخلطة،  هذه  برامج 

عام 2012، ُو�صعت اإ�صرتاتيجية رابعة للق�صاء �ُصّميت باإ�صرتاتيجية البناء لل�صلطة الق�صائية 

2012-2014، وا�صتملت على �صتة حماور كاأهداف اإ�صرتاتيجية، وت�صمن كل حمور عددًا من 

31 هدفًا فرعيًا �صملت مناحي  االأهداف الفرعية املكّملة للهدف االإ�صرتاتيجي بلغ عددهــــا 

عمل ال�صلطة الق�صائية جميعها. كما مّت اإعداد خطة تنفيذية، لكن مل ُينّفذ منها اإاّل جزء 

ي�صري، ومل ترتك اأثرًا ي�صار اإليه مب�صرية التطوير. 

ويف عام 2014، توّلت وزارة العدل و�صع االإ�صرتاتيجية اخلام�صة لالأعوام 2014-2016، والتي 

ت�صمنت خم�صة اأهداف اإ�صرتاتيجية و24 هدفًا فرعيًا مكماًل لالأهداف االإ�صرتاتيجية.
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اأُطلقت  التي  املدنية«  الدولة  اأ�صا�ص  القانون  »�صيادة  ال�صاد�صة  امللكية  النقا�صية  الورقة  ويف 

بتاريخ 2016/10/16، جاء فيها اأن »�صيادة القانون اأ�صا�ص االإدارة احل�صيفة«، واأن »تطوير 

ت الورقة على اأنه »اأ�صبح من ال�صروري  اجلهاز الق�صائي اأ�صا�ص لتعزيز �صيادة القانون«، ون�صّ

الق�صاء  مرفق  وتطوير  �صيانة  على  تعمل  القادمة  لل�صنوات  وا�صحة  اإ�صرتاتيجية  و�صع 

و�صائر االأجهزة امل�صاندة له، وت�صاهم يف تعزيز البيئة الق�صائية الفاعلة والنزيهة، وتهيئة 

�صيا�صات  بالق�صاء، وتوفري كوادر خبرية ومتخ�ص�صة، وتطوير  تليق  موؤ�ص�صية ع�صرية  بنية 

العمل على تر�صيخ  بها. كما يجب  التقا�صي وتي�صريها واالرتقاء  لت�صريع عملية  وت�صريعات 

ثقافة النزاهة يف اجلهاز الق�صائي يف مراحله كافة، وتفعيل مدونة ال�صلوك الق�صائي؛ وال 

بد من تطوير وحتديث معايري تعتمد اجلدارة والكفاءة يف تعيني الق�صاة ونقلهم وترفيعهم 

مبا يحقق العدالة وال�صفافية. ومن ال�صروري مبكان تعزيز قدرات الق�صاة واإك�صابهم املهارات 

ال�صرورية الإ�صدار االأحكام الق�صائية العادلة والنزيهة؛ كما ويجب تطوير وحتديث ومتكني 

وواقعية  حقيقية  قيا�ص  اأداة  التفتي�ص  تقارير  لتكون  الق�صائي  والتفتي�ص  الرقابة  اأجهزة 

الأداء القا�صي و�صلوكه«. 

ومت ت�صكيل اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�صائي وتعزيز �صيادة القانون بتاريخ 2016/10/18 

وتكليفها بتقدمي تو�صياتها التي تت�صمن ال�صيا�صات والربامج التنفيذية والت�صريعات املقرتحة 

الورقة  ت�صمنتها  التي  جاللته  روؤى  من  بعملها  اللجنة  انطلقت  وقد  اأ�صهر.  اأربعة  خالل 

النقا�صية ال�صاد�صة وما انطوت عليه ر�صالته لرئي�ص اللجنة من م�صامني واأهداف. وا�صتح�صر 

اأعّده املجل�ص الق�صائي ووزارة  الر�صالة امللكية ما اأجنزته جلان �صابقة لتطوير الق�صاء، وما 

امللكية  اللجنة  وانتهت  والتحديث.  للتطوير  ت�صريعية  ومقرتحات  اإ�صرتاتيجيات  من  العدل 

واالأهداف  ال�صيا�صات  ت�صمل  التي  تو�صياتها  و�صع  من   2017/2/18 بتاريخ  الق�صاء  لتطوير 

االإ�صرتاتيجية والربامج التنفيذية والت�صريعات املقرتحة، ووفق ما هو مبني بتقريرها، فقد 

ت�صمن اأربع �صيا�صات واأهداف اإ�صرتاتيجية هي: توطيد ا�صتقالل الق�صاء والق�صاة، وحتديث 

االأحكام،  وتنفيذ  وتطويرها  اجلزائية  العدالة  وحتديث  وتطويرها،  الق�صائية  االإدارة 

وانبثـــق عنها  الدعــــــاوى احلقوقيــــــــة وتطويرها وتنفيـــــذ االأحكـــام،  اإجراءات  وحتديث 

49 هدفًا فرعيًا كتو�صيات، باالإ�صافة اإلى خطة عمل تف�صيلية، واآليات تنفيذ حمددة بفرتات 

زمنية حمددة، وحتديد اجلهات امل�صوؤولة عن التنفيذ والت�صريعات املقرتحة. وقد اأمر جاللة 

اللجنة من  التي اقرتحتها  الت�صريعية  التعديالت  التو�صيات كما وردت، واإجناز  امللك بتنفيذ 

خالل دورة ا�صتثنائية ملجل�ص االأمة دخلت بالنفاذ حديثًا. ونّفذ املجل�ص الق�صائي كل ما يقع 

حتت م�صوؤوليته، وتبقى جزء من التو�صيات مل ُتنجز، وهي تقع حتت م�صوؤولية وزارة العدل 

واحلكومة وفق ما ت�صمح به االإمكانيات املادية للدولة. 
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جميع  ت�صم  توجيهية  جلنة  خالل  من   2017 عام  يف  العدل  وزارة  قامت  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

موؤ�ص�صات قطاع العدل الر�صمية، اإ�صافة اإلى وزارة التخطيط والتعاون الدويل ونقابة املحامني، 

باإعداد خطة �صاملة لقطاع العدل )املجل�ص الق�صائي، وزارة العدل، واملعهد الق�صائي( لالأعوام 

2017-2021، تهدف اإلى بناء �صراكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بني جميع موؤ�ص�صات منظومة 

العمل،  يف  االزدواجية  ومنع  واملوؤ�ص�صي  الفعال  والتوا�صل  االت�صال  واإلى  والعدالة،  النزاهة 

وامل�صاهمة يف حتقيق االأهداف الوطنية، وا�صتكمال م�صرية االإ�صالح والتنمية من اأجل حتقيق 

العدالة وامل�صاواة و�صيادة القانون، والعمل على مكافحة الف�صاد وحتقيق النزاهة وال�صفافية 

وامل�صاءلة.

منها.  لكل  م�صروعًا   15 مبعدل  م�صروعًا،  و90  اإ�صرتاتيجية  اأهداف  �صتة  اخلطة  وت�صمنت 

اجلهات  وحتديد  حمددة،  زمنية  بجداول  عمل  وخطط  امل�صرتك،  للتن�صيق  اآليات  وُو�صعت 

ملتابعة  اإلكرتوين  نظام  مع  م�صتفيدة،  والتقييم داخل كل جهة  املتابعة  امل�صوؤولة عن عملية 

االأداء  موؤ�صرات  لقيا�ص  واآلية مو�صوعية  الزمنية،  واالأن�صطة وفق جداولها  تنفيذ اخلطط 

على م�صتوى تنفيذ االأن�صطة، وعلى م�صتوى حتقيق االأهداف.

وقد اأجرت االأمانة العامة للمجل�ص الق�صائي مراجعة للم�صاريع الواردة يف اإ�صرتاتيجية قطاع 

العدالة لالأعوام 2017-2021، وعملت على مواءمتها مع ال�صيا�صات واالأهداف االإ�صرتاتيجية 

وامل�صاريع التي وردت بتو�صيات اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�صائي وتعزيز �صيادة القانون، 

وو�صعت خطة اإ�صرتاتيجية للق�صاء �صمن اإ�صرتاتيجية قطاع العدالة لالأعوام 2019-2017، 

اأقّرها املجل�ص الق�صائي بتاريخ  2018/3/8، وبا�صرت االأمانة العامة بو�صع اخلطة التنفيذية 

لعام 2018، وتعمل مع املحاكم ودوائر النيابة العامة لو�صع اخلطة التنفيذية املتعلقة بكل 

منهم ومتابعة تنفيذها.

سادساً: الخطط اإلسرتاتيجية والربامج يف القضاء الرشعي

�صابقة،  خلطط  املكّملة   2019-2015 لالأعوام  الق�صاة  قا�صي  لدائرة  اإ�صرتاتيجية  يف  وجاء 

اأربعة حماور رئي�صية، وحماور تفرعت منها. فجاء يف حمور »رفع كفاءة التقا�صي يف املحاكم 

واإعادة  العالقة،  ذات  الت�صريعات  تعديل  على  ا�صتملت  فرعية  وم�صاريع  حماور  ال�صرعية« 

وزيادة  التقا�صي،  عن  بديلة  وو�صائل  اآليات  وتطوير  ال�صرعية،  املحاكم  يف  التقا�صي  هيكلة 

كفاءة التدريب للق�صاة واأعوان الق�صاء، واأر�صفة وثائق املحاكم ال�صرعية جميعها، باالإ�صافة 

الوظيفي،  والعبء  العمل  حلجم  الق�صاة  واأعوان  ق�صاة  من  الب�صرية  املوارد  مواءمة  اإلى 
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واأُ�صدرت تعليمات التبليغ بوا�صطة ال�صركات داخل اململكة وخارجها ودخولها حيز التنفيذ 

مع توقيع اتفاقيات مع �صركات بهذا اخل�صو�ص.

كما ُعّدل قانون ت�صكيل املحاكم ال�صرعية يف عام 2015، وقانون اأ�صول املحاكمات ال�صرعية يف 

عام 2016، واأُن�صئت مكاتب االإ�صالح والو�صاطة االأ�صرية بواقع 16 مكتبًا، واأُ�صدر نظام املكتب 

التنفيذ  قانون  يف  املنّفذة  االتفاقيات  اإدراج  اإلى  باالإ�صافة   ،2016 العليا  املحكمة  يف  الفني 

اجلديد الإعطائها قوة ال�صند التنفيذي.

ولزيادة كفاءة تدريب الق�صاة واأعوانهم، اأن�صاأت دائرة قا�صي الق�صاة معهد الق�صاء ال�صرعي 

من خالل اإ�صدار نظام خا�ص له عام 2015، حيث بداأ العمل يف املعهد، وا�صتقبل املتدربني من 

دائرة  الرئي�صي يف  التدريب  ليكون مركز  اعتماده  واأعوانهم يف برامج متعددة، ومت  الق�صاة 

قا�صي الق�صاة التي نظمت اأي�صًا العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم لتدريب املحامني 

وموظفي الوزارات ذات ال�صلة، وكذلك املتخ�ص�صني يف هذا املجال باجلامعات.

ومن جهته، عانى م�صروع اأر�صفة الوثائق من البطء يف التنفيذ، ب�صبب عدم كفاية املخ�ص�صات 

املالية الأر�صفة الوثائق التي تعد باملاليني جميعها. وحول م�صروع املواءمة بني املوارد الب�صرية 

واالأدوار واملهام املوؤ�ص�صية على م�صتوى الدائرة واملحاكم ال�صرعية ومكاتب االإ�صالح والنيابة 

العامة، جرى العمل على تنفيذ امل�صروع بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، وقد �صدرت 

خطة  ُو�صعت  لذا  املوازنة،  قدرات  مراعيًا   ،2016 عام  التنفيذ  على  الوزراء  جمل�ص  موافقة 

تنفيذية له من عام 2017 اإلى عام 2020.

التقا�صي«، فا�صتمل على حماور  ليعالج »حت�صني بيئة  االإ�صرتاتيجية  الثاين يف  املحور  وجاء 

االأربعة:  اخت�صا�صاتها  بح�صب  جميعها  املحاكم  اأعمال  حو�صبة  ت�صمنت  فرعية  وم�صاريع 

الق�صايا والتنفيذ والتوثيقات والرتكات، باالإ�صافة اإلى ا�صتبدال اأبنية املحاكم غري املالئمة 

واإجراءات خا�صة ملخيمات اللجوء ال�صوري.

2016، وُن�صر تطبيقها يف املحاكم  واأُ�صِدرت اأنظمة حمو�صبة الأعمال املحاكم جميعها يف عام 

التنفيذ  قيد  املحور  هذا  زال  وما  الرتكات،  حماكم  اأنظمة  ن�صر  ا�صتكمال  مع  جزئي  ب�صكل 

الب�صرية الالزمة، ولوجود  اإلكرتونيًا، ون�صر االأنظمة واملوارد  امل�صتمر ل�صلته بربط املحاكم 

عائق يتمثل بعدم توفر املوارد املالية الالزمة لذلك. وهناك اأي�صًا عمل مع احلكومة الإدراج 

دائرة قا�صي الق�صاة �صمن خطة التحول االإلكرتوين لعام 2019.

اأما بخ�صو�ص ا�صتبدال االأبنية، فقد ُبنيت ق�صور عدل تالئم طبيعة عمل املحاكم، كمجمع 

حماكم الزرقاء، ومت االنتهاء من املبنى اخلا�ص بدائرة قا�صي الق�صاة الذي ي�صم عددًا من 

حماكم العا�صمة، وق�صرًا للموؤمترات، ومعهد الق�صاء ال�صرعي، اإ�صافة اإلى جممع حماكم العقبة 
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2018(. وا�صتاأجرت  ال�صرعية )قيد التنفيذ، من املتوقع االنتهاء من امل�صروع مع نهاية عام 

�صت قطع اأرا�ص يف املحافظات لغاية  الدائرة اأبنية جديدة اأكرث مالءمة من ال�صابقة، وخ�صّ

البناء، واإيجاد بدائل لتمويل البناء من خالل وحدة ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص، 

غري اأن تنفيذ هذا املحور ما زال يعاين من �صعوبات ب�صبب اأن اكرث مباين املحاكم م�صتاأجرة 

وم�صادر التمويل حمدودة.

وتهدف الدائرة اإلى و�صع اإجراءات خا�صة ملخيمات اللجوء ال�صوري من خالل تقدمي اخلدمة 

ومكتب  ال�صرعية  للمحكمة  مكتب  افُتتح  حيث  بهم،  اخلا�صة  املعامالت  و�صبط  املخيم  داخل 

لالإ�صالح االأ�صري يف كل من خميم الزعرتي واالأزرق.

والعادل  الناجز  التنفيذ  ت�صمنت  م�صاريع  على  االأحكام«  تنفيذ  كفاءة  »رفع  حمور  وا�صتمل 

لالأحكام، وابتكار و�صائل جديدة لت�صريع التنفيذ من خالل حو�صبة اأق�صام التنفيذ يف املحاكم 

ال�صرعية، واتخاذ اإجراءات معززة للتنفيذ للحاالت االأكرث احتياجًا.

فيها،  واال�صتعجال  االأ�صرية  الق�صايا  خ�صو�صية  مراعيًا   2013 عام  التنفيذ  قانون  واأُ�صدر 

ومراعاة م�صلحة الطفل يف االإجراءات التنفيذية. ومت اإ�صدار بطاقة االأ�صرة االإلكرتونية 

التي متّكن املحكوم لهم من قب�ص املبالغ املحكوم بها �صهريًا بوا�صطة البطاقة اأو ال�صراء املبا�صر 

اآليات الدفع االإلكرتوين يف الق�صايا  اإلى مراجعة املحكمة، وتفعيل  من خاللها دون احلاجة 

خطة  تكتمل  ومل  فقط  املحو�صبة  املحاكم  يف  تطّبق  االإجراءات  هذه  اأن  علمًا  التنفيذية، 

الن�صر.

وهناك على �صعيد دائرة قا�صي الق�صاة، نظام متخ�ص�ص حمو�صب يف التنفيذ ب�صقيه االإجرائي 

ل�صلته  امل�صتمر  التنفيذ  ما زال قيد  2016، لكنه  النهائية عام  ن�صخته  ا�صتالمه  واملايل، ومت 

حقيقي  معيق  وهناك  الالزمة،  الب�صرية  واملوارد  االأنظمة  ون�صر  اإلكرتونيًا،  املحاكم  بربط 

يتمثل بعدم توفر املوارد املالية الالزمة لذلك. كما اأ�صدر نظام ل�صندوق ت�صليف النفقة عام 

حيز  النظام  وُو�صع   ،2010 ل�صنة  املوؤقت  ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  الأحكام  تنفيذًا   ،2015

التنفيذ، حيث با�صر ال�صندوق اإجراءات التاأ�صي�ص من حيث املوقع واملوارد املالية والب�صرية 

وكل ما يلزم لبدء العمل، وبداأ بعملية الت�صليف فعليًا عام 2018 من خالل مكتب عمان.

ويقوم ال�صندوق بت�صليف النفقة املحكوم بها اإلى املحكوم له وفق اإجراءات حمددة، ومن ثم 

النفقات الأ�صباب  اأحكام  يقوم ال�صندوق باإجراءات التح�صيل، وذلك يف حاالت تعّذر تنفيذ 

فرعية  مكاتب  لن�صر  وا�صحة  خطة  وهناك  ذلك.  وغري  ال�صجن  اأو  الغياب  اأو  االإع�صار  منها 

لل�صندوق يف املحافظات خالل عام 2018 وما بعده للو�صول اإلى الفئات امل�صتهدفة.

اأما بخ�صو�ص املحور الرابع واالأخري حول »تطوير اخلدمات« وحماوره الفرعية التي ا�صتملت 
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االإلكرتوين،  والتحول  اخلدمة،  ملتلقي  املقدمة  اخلدمات  اإجراءات  وحتديث  تطوير  على 

والتوعية والتاأهيل وملف حقوق االإن�صان، فقد اأُعيد هند�صة خدمات االإرث والزواج بالتعاون 

التنفيذ مع وزارة االت�صاالت ال�صتكمال  العام، وهناك م�صروع قيد  القطاع  مع وزارة تطوير 

هند�صة باقي اخلدمات. 

معهد  خالل  من  الزواج  على  املُقبلني  تدريب  يجري  فاإنه  والتاأهيل،  التوعية  يخ�ص  ما  ويف 

عام  للزواج  جديدة  تعليمات  اإ�صدار  وهناك  االأ�صري.  االإ�صالح  ومديرية  ال�صرعي  الق�صاء 

2017 ل�صبط اإجراءات زواج من هم دون �صن 18. واأُن�صئت مديرية خا�صة ب�صوؤون القا�صرين 

ملتابعة كل ما يتعلق بهم، وتدقيق القرارات اخلا�صة بهم والتن�صيب بها لقا�صي الق�صاة.

وان�صئت يف دائرة قا�صي الق�صاة، مديرية خا�صة بحقوق االإن�صان تتابع كل برامج ملف حقوق 

االإن�صان وخططه على م�صتوى اململكة والتقارير الدولية بالتعاون مع املن�صق احلكومي حلقوق 

االإن�صان، واإعداد التقارير الوطنية عن حالة حقوق االإن�صان يف اململكة.

بالرغم من االإجنازات التي حتققت من قبل دائرة قا�صي الق�صاة، اإال اأنه ما زال من ال�صروري 

معاجلة التحديات التي تواجهها واملتمثلة مبا يلي:

عدم كفاية املخ�ص�صات املالية التي تر�صد للدائرة يف املوازنة العامة لتحقيق امل�صروعات   -1

االإ�صرتاتيجية للدائرة �صمن املدد الزمنية املعقولة.

عدم كفاءة معظم مباين املحاكم ال�صرعية، حيث اأن معظمها م�صتاأجر ال يلبي احتياجات   -2

بيئة التقا�صي وتقدمي اخلدمة املثلى والف�صلى.

حمدودية املوارد الب�صرية قيا�صًا على حجم االأعمال الواردة للدائرة واملحاكم ال�صرعية.   -3
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تو�صيات من �صاأنها دعم الق�صاء ال�صرعي:
اعتماد موازنة م�صتقلة للمجل�ص الق�صائي ال�صرعي.  -1

النظام  ون�صر  اإلكرتونيًا،  بينها  ما  ويف  الدائرة  مركز  مع  جميعها  ال�صرعية  املحاكم  ربط   -2

املحو�صب فيها ب�صكل كلي بحيث تكون اخلدمات واالإجراءات جميعها حمو�صبة وموؤر�صفة.

.e-family(( التو�صع يف تقدمي اخلدمات االإلكرتونية و�صواًل اإلى خدمة  -3

ا�صتكمال م�صروع هند�صة اخلدمات وخا�صة اخلدمات االأكرث طلبًا من متلقي اخلدمة بهدف   -4

اإحداث املزيد من تب�صيط االإجراءات وتقليل التكاليف.

ا�صتبدال املباين غري املوؤهلة للمحاكم ال�صرعية مببان دائمة مملوكة للدائرة.   -5

ا�صتكمال عدد من الت�صريعات الناظمة الأعمال املحاكم ال�صرعية وخا�صة م�صروع قانون   -6

الدية ال�صرعية وقانون البينات ال�صرعية وقانون الوقف. 

التو�صع يف اإن�صاء مكاتب االإ�صالح االأ�صري بحيث تغطي معظم املحاكم ال�صرعية.   -7

عمل  بيئة  يف  وواجباته  مبهامه  قيامه  يكفل  مبا  الق�صاء  ودعم  التقا�صي  بيئة  حت�صني   -8

مالئمة. 

اعتماد معهد الق�صاء ال�صرعي مركزًا اإقليميًا للتدريب والتاأهيل.  -9

العام  األمن  جهاز  يف  والربامج  اإلسرتاتيجية  الخطط  سابعاً: 

املعنية بقطاع العدالة

جاء اإن�صاء اإدارة التنفيذ الق�صائي يف منت�صف عام 1997 مواكبًة للتطور الذي �صهده اجلهاز 

الق�صائي يف اململكة وات�صاع رقعة االخت�صا�ص نتيجة عوامل �صكانية �صاحبها زيادة يف اأعداد 

االأمن  مديرية  اأن�صاأت  ذلك،  �صوء  ويف  املختلفة.  اململكة  مناطق  يف  كافة  باأنواعها  املحاكم 

العام اإدارة متخ�ص�صة ُتعنى بتنفيذ طلبات املحاكم وقراراتها التي كانت تنفذ �صابقًا من قبل 

مديريات ال�صرطة، لتكون هذه االإدارة على ات�صال مبا�صر باجلهاز الق�صائي، وذلك لت�صهيل 

مهمة تنفيذ الطلبات والقرارات الق�صائية، ما ينعك�ص ب�صكل اإيجابي على �صرعة الف�صل يف 

الق�صايا واإي�صال احلقوق اإلى اأ�صحابها.
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التنفيذ  دوريات  خالل  من  و�صبطهم  املطلوبني  االأ�صخا�ص  مالحقة  اإلى  الدائرة  وتهدف 

القرارات  وتنفيذ  املتحركة،  الدوريات  للق�صاء من قبل  املطلوبة  املركبات  واملتابعة، و�صبط 

باإمرة  واالإزالة  والهدم  واالإخالء  باحلجز  واملتعلقة  التنفيذ  دوائر  عن  ت�صدر  التي  جميعها 

على  التدقيق  لغايات  للجمهور  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  وحت�صني  املخت�ص،  التنفيذ  ماأمور 

ت�صديد  خدمة  م�صتوى  حت�صني  اإلى  اإ�صافة  املختلفة،  االت�صال  بقنوات  الق�صائية  الطلبات 

التابعة  املحا�صبة  املطار عن طريق مكاتب  التنفيذ ومركز حدود  اإدارة  املالية داخل  املبالغ 

لوزارة العدل والق�صاء ال�صرعي.

اإاّل اأنه ما زال هناك  وبالرغم من االإجنازات التي حتققت من قبل دائرة التنفيذ الق�صائي، 

بالق�صاء  بعالقتها  تتمثل  الدائرة،  تراها  كما  اأبرزها،  عملها،  من  حتد  التي  املعيقات  بع�ص 

على  تعميمها  وطريقة  الق�صائية  املذكرات  مع  التعامل  اآليه  لتعديل  �صرورة  فهناك  املدين، 

وتطبيقها،  التعليمات  تلك  اإقرار  على  �صنوات  �صبع  مرور  بعد  اأنه  حيث  ال�صيطرة،  اأنظمة 

اأ�صبحت احلاجة ملحة اإلى اإعادة درا�صة بنودها وتعديلها وفق ما تقت�صي م�صلحة العمل، ومبا 

يتنا�صب مع التطورات التي ح�صلت �صواء يف الق�صاء اأو جهاز االأمن العام، واّت�صاع عمل اإدارة 

وجود  لعدم  م�صتمرة  �صاعة   24 ملدة  القانوين  التوقيف  م�صكلة  زالت  وما  الق�صائي.  التنفيذ 

حلول على اأر�ص الواقع. 

وتواجه الدائرة �صعوبة يف عملية احل�صول على اإذن بالتفتي�ص للقب�ص على املطلوبني الذين 

يتوارون عن االأنظار داخل منازلهم، خا�صة يف الق�صايا االإجرائية املالية وال�صرعية، والتي 

ت�صكل ن�صبة عالية من الطلبات الق�صائية. كما اإن عدم وجود اآلية عمل وا�صحة للتعامل مع 

�صهادات عدم العثور على االأ�صخا�ص املطلوبني. ويعترب عدم اكتمال البيانات واملعلومات لبع�ص 

املذكرات اأحد اأهم العوائق لتعميمها وتنفيذها. 

اأما يف ما يخ�ص املعيقات �صمن العالقة مع الق�صاء ال�صرعي، فيربز عدم وجود ربط اإلكرتوين 

بني الق�صاء ال�صرعي واإدارة التنفيذ الق�صائي، حيث اأن املذكرات وكفات الطلب واأوامر منع 

ال�صفر ترد بوا�صطة اليد من خالل املواطنني، كما اإنه يوجد تداخل بالطلبات ال�صرعية بني 

ب�صبب  بع�صها  »االأب-االأم«، و�صعوبة حل  النزاع  نف�صها بني طريف  الواحدة  للق�صية  املحاكم 

اختالف اأرقام الق�صايا على منت املذكرات التي ترد اإلى الدائرة. وما زال اإ�صدار تعميم وكّف 

تعميم يتم يف اليوم نف�صه للق�صية ال�صرعية، حيث مينح القا�صي تعميم منع �صفر لالأطفال من 

جهة االأب، ومينح رفع اإ�صارة منع ال�صفر يف اليوم نف�صه من جهة االأم معيقًا اأ�صا�صيًا ل�صري العمل 

يف دائرة التنفيذ الق�صائي.

اإن دعم هذه الدائرة احليوية التي مي�ّص عملها حياة االإن�صان يف تنفيذ القرارات التي مت�ّصه، 

راأ�صها  وعلى  املختلفة  املوؤ�ص�صات  قبل  من  والب�صرية  املالية  املوارد  بتوفري  يتعظم  اأن  يجب 
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وزارة العدل ليت�صنى للدائرة ا�صتكمال مرحلة تطوير الربط االإلكرتوين واالنتهاء متامًا من 

العمل الورقي من خالل الربط مع الق�صاء ال�صرعي، اإ�صافة اإلى اإن�صاء غرفة الربط املركزي 

والرقابة  ال�صيطرة  وحتقيق  التعاميم  مدة  اخت�صار  اأجل  من  االإدارة  داخل  االإلكرتوين 

الل�صيقة.

اإن افتتاح مكاتب حما�صبة تابعة لوزارة العدل يف اأقاليم ال�صمال واجلنوب من �صاأنه ان  كما 

ي�صّرع من عمل الدائرة، مع �صرورة دعم الدائرة يف تطلعها بتغطية مناطق البادية، وحمافظة 

وتنفيذ  اخت�صا�صها  �صمن  املطلوبني  ملتابعة  الق�صائي  للتنفيذ  باأق�صام  البلقاء،  وغرب  معان، 

املذكرات الق�صائية فيها.

ثامناً: توصيات اللجنة امللكية لتطوير القضاء

الق�صائي،  اجلهاز  منها  يعاين  التي  االإ�صكاليات  جميع  امللكية  اللجنة  تو�صيات  �صّخ�صت 

العامة  اأمانته  خالل  من  الق�صائي  املجل�ص  وتولى  وت�صريعات،  لها  مالئمة  حلواًل  وو�صعت 

اأن ذلك غري كاٍف،  التنفيذية، غري  ال�صلطة  ر�صم �صيا�صاته واأهدافه وتنفيذها بالتن�صيق مع 

اأن  التجربة،  هذه  لنجاح  بد  وال  وموارد.  خم�ص�صات  اإلى  يحتاج  التو�صيات  تنفيذ  اأّن  حيث 

اخلطط  لتحقيق  املطلوبة  االإمكانيات  جميع  العدل  بوزارة  ممثلة  التنفيذية  ال�صلطة  توفر 

التنفيذية واإجناحها، خا�صة اأن برامج تطوير الق�صاء متتاز بتنوع وتعدد اأبعادها ومكوناتها، 

من االجتماعي اإلى ال�صيا�صي واالقت�صادي، اإلى جانب البعد القانوين. وَيْلزم لتحقيق اأهدافها 

الق�صاة  ومعارف  مهارات  وتطوير  التحتية،  والبنى  الق�صائية  لالإدارة  امل�صتمر  التحديث 

واالأجهزة االإدارية املعاونة، والتعاون بينهم وبني �صائر ال�صركاء واأجهزة اإنفاذ القانون، وهجر 

االأ�صاليب االإدارية القدمية البريوقراطية، وتوزيع ال�صالحيات واملهام، وتكري�ص نهج العمل 

و�صواًل  امل�صتجدات  على  واالنفتاح  بالعمل،  التكنولوجيا  توظيف  من  واال�صتفادة  اجلماعي، 

للتميز املن�صود، وحتقيق �صرعة البت باملنازعات، وجناعة االأحكام وجودتها، مبا ي�صاهم يف 

حتقيق التنمية امل�صتدامة وتعزيز �صيادة القانون. 
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تاسعاً: تقدير لإلسرتاتيجيات السابقة واملحاور التي تتطلب مزيداً 

من العمل

تعزيز  راأ�صها  على  عدة،  حماور  حول  النظامي  الق�صاء  يف  االإ�صرتاتيجية  اخلطط  متحورت 

ا�صتقالل الق�صاء، وتطوير االإدارة الق�صائية، وتعزيز اخلدمات االإدارية يف املحاكم، وتطوير 

البنية التحتية، وتطوير الت�صريعات، وتطوير الهياكل الق�صائية، وتقليل الطلب على املحاكم، 

وربط  وامل�صتمر  االإعدادي  والتدريب  التفتي�ص  وتعزيز  الق�صائية،  االإجراءات  وحو�صبة 

التفتي�ص بالتدريب، وتعزيز هياكل وزارة العدل وتطويرها، وتعزيز العالقات مع ال�صركاء يف 

القطاع وحت�صني م�صتوى اخلدمات بينهما.

بد  وال  املحاور،  من  عدد  يف  ملمو�صة  اإجنازات  حتققت  فقد  اأعاله،  التف�صيل  من  يظهر  وكما 

املجل�ص  ودعم  الق�صاء،  لتطوير  امللكية  اللجنة  لتو�صيات  والدقيق  الكامل  التنفيذ  دعم  من 

الق�صائي يف براجمه القائمة حاليًا، والتي اأظهرت نتائج ملمو�صة على االأر�ص، اإال اأن بع�ص 

حماور التطوير ما زالت تتطلب مزيدًا من العمل عليها، كاالآتي:

1.ا�صطالع وزير العدل بدور املي�صر واملن�صق ل�صائر ال�صلطات واالأجهزة املعنية بقطاع العدالة 

وحكم القانون، وحتمله امل�صوؤولية االأولى ل�صمان اأداء قطاع العدالة ب�صكل تكاملي �صمن 

اأحكام الد�صتور والت�صريعات ال�صارية.

خالل  املحاور  بع�ص  واإجناز  تنفيذ  اأعاقت  التي  الالزمة  والب�صرية  املالية  امل�صادر  2.توفري 

الفرتات ال�صابقة مبا فيها بع�ص تو�صيات اللجنة امللكية لتطوير الق�صاء، ما يقت�صي زيادة 

موازنة املجل�ص الق�صائي ووزارة العدل.

التغذية  الق�صاء و�صمان توفر  لتطوير  امللكية  اللجنة  لتنفيذ تو�صيات  3.الرقابة احلثيثة 

الراجعة لنتائجها.

4.تطوير القدرات املوؤ�ص�صية للتخطيط والتطوير والتح�صني امل�صتمر يف القطاع ككل.

5.تطوير معايري وموؤ�صرات اأداء منهجية وموّحدة للقطاع.

6.تطوير موؤ�صرات اأداء ما بني اأجهزة قطاع العدالة املختلفة بحيث يتم جتاوز االختناقات 

التي ي�صّببها نق�ص كفاءة اخلدمات بني االأجهزة الر�صمية اأو عدم و�صوح معايريها.

7.الرتكيز على التدريب االبتدائي وامل�صتمر والتخ�ص�صي ومناهجه وفعاليته، واإيالئه املقام 

االأول يف الفرتة القادمة.
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8.مبا اأن الق�صاء امل�صتقل هو الق�صاء املقنع، فاإن مزيدًا من العمل مطلوب يف ما يتعلق بجودة 

االأحكام، ما يتطلب تفعياًل للتفتي�ص الق�صائي وبرامج التدريب امل�صتمر وربطها مبخرجات 

ومواكبة  الراجعة،  والتغذية  التدريبية  الحتياجاته  القا�صي  وحتديد  التفتي�ص. 

و�صكاوى  املحاكم،  وروؤ�صاء  الق�صائي  املجل�ص  اأع�صاء  ومالحظات  امل�صتحدثة،  الت�صريعات 

املتعاملني مع اجلهاز الق�صائي واملحاكم، وذلك يف الق�صاء النظامي وال�صرعي.

حو�صبة  من  االنتقال  ينبغي  الق�صائية،  واخلدمات  االإجراءات  حو�صبة  �صعيد  9.وعلى 

رفع  اأجل  من  فقط  لي�ص  التكنولوجيا  توظيف  يتم  بحيث  املعرفة  اإدارة  اإلى  االإجراءات 

�صوية االإجراءات وتوثيقها بل من اأجل توفري قاعدة بيانات متكاملة متّكن من الت�صخي�ص 

وحكم  العدالة  قطاع  يف  القرار  اتخاذ  ودعم  واحللول،  ال�صيا�صات  واقرتاح  والتحليل، 

القانون بكامله.

10.يرتبط باملحور ال�صابق اأي�صًا، �صرورة اال�صتثمار ب�صكل اأكرب يف هياكل اقرتاح ال�صيا�صات 

واإدارة اجلودة يف املجل�ص الق�صائي واملحاكم ووزارة العدل ودائرة قا�صي الق�صاة.

ا�صتجابتها  ل�صمان  الراجعة  التغذية  اآليات  وو�صع  اجلنائية،  العدالة  �صيا�صة  11.تطوير 

لالأهداف املتوخاة، حمايًة للمجتمع والردع العام واخلا�ص واالإ�صالح والتاأهيل.

12.�صمان اإيجاد حوارات وا�صعة حول التعديالت الت�صريعية املتعلقة بالعدالة والق�صاء.

زمنية  ُمدد  وو�صع  وع�صرية،  حديثة  معايري  وفق  املجرمني  ت�صليم  بقانون  النظر  13.اإعادة 

لورود ملفات الت�صليم.

14.مراجعة اأ�صلوب عمل النيابة العامة يف ما يتعلق بالتحقيق باجلرائم واالإحالة للمحاكم 

واملال،  اجلهد  على  حفاظًا  الدولية،  املعايري  مع  للمحاكم  املحالة  الن�صبة  تتنا�صب  بحيث 

وحتى ال حتال للمحاكم حماكمات �صت�صدر فيها يف الغالب اأحكام بالرباء وعدم امل�صوؤولية 

بالن�صب العالية احلالية، حيث ت�صل ن�صب اأحكام الرباءة يف االأردن حوايل 50%، بينما 

22%، االأمر الذي يقت�صي التو�صع يف قرارات منع املحاكمة وحفظ  الن�صبة العاملية تبلغ 

االأوراق ال�صادرة عن النيابة العامة.

15.دعم جهاز االأمن العام يف رفع موؤ�صرات تنفيذ املذكرات الق�صائية.

املحاكمات  اأ�صول  قانون  يف  التوقيف  �صوابط  تعديل  وخمرجات  موؤ�صرات  16.مراقبة 

اجلزائية ل�صمان حت�صن هذا املوؤ�صرات فعليًا على االأر�ص.

17.مراجعة قانون منع اجلرائم وتر�صيد ا�صتخدام التوقيف االإداري.

18.دعم تخ�ص�ص النيابة العامة الهيكلي والوظيفي وزيادة عددها بحيث يتم التحقيق يف 
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اجلرائم واملرافعة فيها اأمام املحاكم من املدعي العام ذاته، واأي�صًا ل�صمان اإجراء املحاكمات 

اجلزائية اال�صتئنافية، مرافعًة، وعدم جواز نظرها تدقيقًا يف تلك املرحلة.

19.وحدة النيابة العامة يف ظل ال�صلطة الق�صائية مبا يف ذلك النيابة العامة ال�صريبية.

20.النظر يف اإحلاق الطب ال�صرعي ومراكز االإ�صالح والتاأهيل بوزارة العدل.

21.اال�صتمرار بتطوير البينة التحتية للمحاكم يف الق�صاء النظامي وال�صرعي، وهذا يتطلب 

مزيدًا من امل�صادر املالية وبرناجمًا تنفيذيًا طموحًا.

22.تطوير اإدارة املعرفة يف ما يتعلق باالإدارة الق�صائية من خالل توظيف التكنولوجيا لي�ص 

القادرة  التف�صيلية  واالإح�صاءات  البيانات  توفري  يف  ولكن  االإجراءات،  حت�صني  يف  فقط 

على الت�صخي�ص ودعم القرار وقيا�ص االأداء يف قطاع العدالة ككل.

23.الرتكيز على موؤ�صرات النوعية )الكيف(، واإيجاد برامج حت�صني جودة االأحكام واقت�صاء 

احلقوق.

24.تطوير اأداء اجلهاز االإداري امل�صاند للمحاكم ورفده باحتياجاته، ورفع مهنيته وكفاءته 

العدالة  لقطاع  اخلدمات  بع�ص  لتقدمي  اخلا�ص  القطاع  اأمام  املجال  واإف�صاح  وحرفيته، 

الق�صائي كالطباعة.

25.تطوير البنية التحتية للمحاكم من مباٍن واأثاث وموارد تكنولوجية ومعرفية.

26.الرتكيز على امل�صار الوظيفي للق�صاة واملحامني، و�صمان تطوير املهارات والتدريب امل�صتمر 

لهم. 

27.ربط معايري االأداء الكمية والنوعية وتقارير التفتي�ص بالتدريب امل�صتمر.

على  املحامني  نقابة  وحفز  املهنة،  وممار�صة  املحامني  نقابة  ت�صريعات  يف  النظر  28.اإعادة 

ال�صري بتطوير الربامج واالإ�صرتاتيجيات الالزمة لرفع اأداء املحامني.

لقيا�ص  املختلفة  اال�صتبيانات  بتطوير  واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�ص  29.ا�صطالع 

ا�صتطالعات الراي حول قطاع العدالة وموؤ�ص�صاته وعنا�صره الرئي�صية ب�صكل دوري.

30.تطوير اإ�صرتاتيجية وا�صتجابة فاعلة حول النفاذ للعدالة وامل�صاعدة القانونية من حيث 

املوؤ�ص�صات  واملهم�صني مبا يف ذلك حتفيز  لرقيقي احلال  العدالة وعوائقها  تكلفة حتقيق 

التي تقدم امل�صاعدة القانونية، و�صمان اأن تكون البنية التحتية ور�صوم املحاكم ال ت�صكل 

عائقًا اأمام و�صول الكافة للعدالة.

31.اإيجاد حلقات حوار �صريحة لدرا�صة واقع ق�صاء االأحوال ال�صخ�صية ال�صرعي والكن�صي 
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والتحديات التي تواجهه، واأي�صًا ت�صخي�ص واقع االإ�صكاالت والتحديات التي تواجه االأ�صر 

واأفرادها ومدى ا�صتجابة ق�صاء االأحوال ال�صخ�صية لها.

32.درا�صة معمقة للتعليم القانوين يف املدار�ص واجلامعات لت�صخي�ص الفجوات املعرفية التي 

العدالة،  قطاع  منا�صب  ملء  على  القادرين  احلقوقيني  من  جيل  الإنتاج  معاجلتها  يتعنّي 

واأي�صًا ن�صر الثقافة القانونية يف املجتمع امل�صاند ل�صيادة القانون، والرتكيز على الكم ال 

على الكيف يف خمرجات التعليم القانوين.

33.تعزيز االأبحاث القانونية العلمية والعملية وال�صحافة احلقوقية يف خلق بيئة حوارية 

حول قطاع العدالة يف الف�صاءات االأكادميية واملهنية وال�صحفية.
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القانون وحكمه  املتعلقة ب�سلطة  اإلى قراءة وحتليل عدد من اجلوانب  تهدف هذه املراجعة 

�سامل  ب�سكل  القانون  �سيادة  مبداأ  تعالج  لكنها ال  املجتمعي،  العنف  من  تنامي ظواهر  يف ظل 

االإن�سان ت�سمل هذه  الوطني حلقوق  املركز  اأن تقارير  االإن�سان انطالقًا من  من جانب حقوق 

املعاجلات، وتفي بالغر�ض.

باإ�سدار  واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�ض  بها  قام  �سابقة  جهود  بعد  املراجعة  هذه  وتاأتي 

وثيقة »�سيادة القانون: اأمان املواطن واأمن الوطن« يف عام 2011. وهي تبني على ما مت اإعداده 

�سابقًا مع تطوير للوثيقة ال�ستيعاب ما وقع من تغيرُّ على جمريات االأمور يف ال�سنوات املا�سية.

فقد حّققت الدولة االأردنية منوذجًا مقبواًل من التقدم يف املجاالت االقت�سادية واالجتماعية 

وال�سيا�سية، وانعك�ض ذلك ب�سكل الفت على االأو�ساع االأمنية واال�ستقرار الذي تتمتع به البالد 

رغم التحديات االقت�سادية الكبية والتهديدات امل�ستمرة الناجمة عن االأو�ساع االإقليمية 

اخلطية التي متر بها املنطقة، وب�سكل خا�ض االأو�ساع يف �سوريا والعراق وعدم اال�ستقرار يف 

فل�سطني، ناهيك عن الظروف الدولية االأخرى بالغة التعقيد.

التنفيذية  �سلطاتها  واأداء  الت�سريعية،  ومنظومتها  د�ستورها،  بحكم  االأردنية  والدولة 

والت�سريعية والق�سائية، ُتعّد دولة قانون وموؤ�س�سات، وقد طراأ على وظيفتها عرب ال�سنوات 

وهذه  وال�سيا�سي،  واالجتماعي  االقت�سادي  بدورها  يتعلق  ما  يف  مهمة  تغييات  املا�سية 

تقدمي
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وال�سيا�سية،  واالجتماعية  االقت�سادية  االأو�ساع  تنظيم  يف  واجباتها  ُتلغي  ال  التغييات 

وتقدمي خدمات للمواطنني على غرار خدمات ال�سحة والتعليم وخلق فر�ض العمل واإيجاد 

البيئة املنا�سبة لتحفيز االقت�ساد وجذب اال�ستثمارات.

االأمر  االأردين،  املجتمع  التوقعات داخل  �سقف  الدولة فجوات يف  دور  التغيي يف  وخلق هذا 

الذي قد ي�سجع بع�ض الفئات م�ستقباًل على اخلروج على القانون ب�سبب ال�سعور بعدم امل�ساواة، 

ما قد ي�سكل تهديدًا لالأمن واال�ستقرار داخل الدولة.

من  بتحولها  ات�سمت  عنف  اأحداث  يف  تفاقمًا  االأخية  ال�سنوات  خالل  اململكة  �سهدت  لقد 

مواجهات  اإلى  معاجلتها،  يف  جمراه  القانون  ياأخذ  اأن  يجب  كان  فردية  جرائم  اأو  خالفات 

جماعية عنيفة بني جمموعات من االأهايل اأو الطلبة على خلفية ا�ستثارة الع�سبية القبلية 

اأو اجلهوية وغيها من الهويات الفرعية، االأمر الذي كان ينقل احلادث الفردي اإلى م�ستوى 

مقلق من العنف املجتمعي الذي �سمل مناطق متعددة من البالد مبا فيها عدد من اجلامعات. 

اأّي  ثقافة  ي�سبح جزءًا من  اأنه قد  اإال  االأردين،  للمجتمع  لي�ض �سفة مالزمة  العنف  اأن  ومع 

حينما  بع�سهم  اإليه  ويلجاأ  حمددة،  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  اأو  اجتماعية  ظروف  يف  جماعة 

يرون اأن جماعات واأفرادًا مار�سوا العنف اأو اأ�سكااًل اأخرى من التطاول على القانون، وحققوا 

مكا�سب اأو اأنهم مل ُيحا�سبوا. وفوق ذلك مار�ست بع�ض اجلهات الر�سمية �سيا�سة ا�سرت�سائية 

جتاههم لوقف اعتداءاتهم على املمتلكات العامة وقوى االأمن.
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من هنا تكمن اأهمية اإدراك اأن هذا ال�سلوك املكت�سب لي�ض قَدرًا مفرو�سًا على املجتمعات، بل هو 

من املظاهر التي ميكن تغييها اإذا ما مت ت�سخي�ض اأ�سبابها بنجاح واتخاذ االإجراءات والعالج 

املنا�سبني حيالها. 

فاجلرمية موجودة يف جميع الدول واملجتمعات، وتبلغ اأحياناأ اأرقامًا قيا�سية، وفق الظروف 

اخلا�سة بتلك البلدان، لكن يف كل االأحوال، فاإّن من يتلقى العقاب يجب اأن يكون ال�سخ�ض الذي 

يرتكب اجلرمية، ولي�ض اأحدًا من اأقاربه الذي قد يذهب �سحية جلوء طائ�ض اإلى الثاأر منه. 

فهذا هو االأمر املقلق حني يفر�ض اأفراد قالئل اأو زمر �سغية، بدعوى الثاأر لكرامة العائلة اأو 

الع�سية، قانونهم اخلا�ض الذي يجّرم لي�ض القاتل فح�سب بل كل من ي�ساركه رابطة الدم. 

وها هي البالد ت�سهد يف االآونة االأخية، ازدياد عمليات ال�سطو على البنوك واملحال التجارية 

االإح�سائيات  ت�سي  ذلك.  اإلى  اإ�سافة  االأردين.  املجتمع  على  حديثة  تَعّد  قد  »ظاهرة«  يف 

ال�سادرة عن مديرية االأمن العام اإلى وقوع 4,138 م�ساجرة يف عام 2017 مقارنة بـما جمموعه 

10 باملائة، يف حني بلغت حاالت اإحلاق ال�سرر  2016، بزيادة قدرها  3743 م�ساجرة يف عام 

 249 العامة  باالأموال  االإ�سرار  2017، و�سّجلت حاالت  2,168 حالة يف عام  الدولة  باأمالك 

حالة يف العام نف�سه، مقابل 219 حالة يف العام الذي �سبقه.

ال�سكل رقم )1(
امل�ساجرات موزعة بح�سب االأقاليم/ مديريات ال�سرطة

امل�سدر: مديرية االأمن العام، 2017.
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 2467 بلغت  قد   ،2017 عام  يف  العموميني  املوظفني  على  واالعتداء  املقاومة  جرائم  وكانت 

حالة، منها 54 حالة اعتداء على اأطباء، و36 حالة اعتداء على معلمني. واإذا ما قورنت هذه 

االأرقام التي م�سدرها مديرية االأمن العام، باالأعوام ال�سابقة، كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم 

)2(، فاإن اأرقام عام 2017 فاقت اأرقام االأعوام ال�سابقة با�ستثناء عام 2016. وجتدر االإ�سارة 

هنا اإلى اأن اإح�ساءات مديرية االأمن العام قد ال تكون نهائية، فقد يختلف التكييف الق�سائي 

عّما هو موجود من اإح�ساءات.

ال�سكل رقم )2(
توزيع حاالت املقاومة واالعتداء على املوظفني بح�سب االأقاليم/ مديريات ال�سرطة

خالل الفرتة 2017-2012

امل�سدر: مديرية االأمن العام، 2017.

االأعوام  يف  الالفتة  الظواهر  اإحدى  اأ�سبحت  والتي  واملعلمني،  االأطباء  على  االعتداءات  اإن 

االأخية، قد تكون انعكا�سًا ل�سعف اخلدمات املقدمة للمواطنني يف املجالني ال�سحي والتعليمي، 

اأم ال، فهو ال يعطي  التقدير  املبا�سر بني طالب اخلدمة ومزودها، و�سواء �سّح هذا  والتما�ض 

احلق الأي مواطن باللجوء اإلى العنف للح�سول على خدمات اأف�سل اأو اأ�سرع اأو ملعاجلة خطاأ اأو 

�سوء ت�سرف. غي اأن هذه املمار�سات التي تعّد ظواهر غريبة عن املجتمع االأردين، بحاجة اإلى 

البحث يف دوافعها ومعاجلة اأ�سبابها.
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ويف هذا ال�سدد، ال بد من االإ�سارة اإلى �سرورة تطوير االإدارة احلكومية. وكما ورد يف الورقة 

تطوير  فاإن  املدنية«،  الدولة  اأ�سا�ض  القانون  »�سيادة  وعنوانها  ال�ساد�سة  النقا�سية  امللكية 

اإر�ساء وتفعيل  االإدارة احلكومية م�سية م�ستمرة تخ�سع ملتابعة وتقييم دائمني، وال بد من 

مبداأ امل�ساءلة واملحا�سبة كمبداأ اأ�سا�سي يف عمل املوؤ�س�سات وال�سلطات املعنية واأدائها. ول�سمان 

�سيادة القانون ال بد من وجود اآليات رقابة فعالة متمثلة باأجهزة احلكومة الرقابية، اإ�سافة 

اإلى دور فعلي رقابي ملجل�ض النواب.

ويف �سوء التحوالت التي وقعت يف العقود االأخية على دور الدولة، فاإنه ال بد من مراجعة 

جوانب متعددة من اأ�ساليب ال�سلطة التنفيذية واأجهزتها يف عالقتها مع املواطن بعد اأن تغّيت 

طبيعة تلك العالقة عن ال�سابق. فقد بات على احلكومات اأن تدرك اأن منط تعاملها مع املواطن 

ي�سهم يف ت�سكيل املزاج العام، ال �سيما يف ظل االنفتاح االإعالمي الذي يتيح للمواطن متابعة 

اأدق التفا�سيل عن اأداء حكومته، وعن االأخبار املحلية التي قد يتجاهلها االإعالم الر�سمي. 

ويف هذا االإطار، فقد بات املواطنون اأكرث دراية ووعيًا بحقوقهم االأ�سا�سية، لذا فاإنهم يتطلعون 

اأن ميار�ض  يقبل  املواطن  يعد  و�سوية عالية، ومل  بعدالة  للح�سول على اخلدمات احلكومية 

عليه املوظف العام �سلوكًا �سلطويًا بينما يتقا�سى االأخي راتبه من دافعي ال�سرائب. 

القانون  ب�سيادة  املتعلقة  بالتحديات، خا�سة تلك  ُتْقِدم وتبادر لالعرتاف  التي ال  الدول  اإن 

عن  تاأخرها  ويوؤدي  متزايدة  ملخاطر  تتعر�ض  حزم،  بكل  مبواجهتها  وتقوم  الدولة  وهيبة 

معاجلة تلك الظواهر اإلى ت�ساعف التكاليف والت�سحيات.

الت�سريعية  التعديالت  من  العديد  اإجراء  اإلى  االأردنية  الدولة  �سعت  فقد  املجال،  هذا  ويف 

اإدخال بع�ض االأفعال اجلرمية التي مل تكن واردة يف  2017، فتم  على قانون العقوبات عام 

القانونية  االأو�ساف  من  عددًا  التعديالت  و�سملت  لها،  عقوبات  على  والن�ض  االأ�سلي  القانون 

جرمية  اأفعال  اأ�سيفت  فقد  اجلديدة،  للتعديالت  ووفقًا  الواقع.  مع  لتتما�سى  للجرائم 

العقوبات  وتغليظ  ال�سيارات  و�سرقة  اجلامعي  والعنف  املالعب  و�سغب  والبلطجة  كاالبتزاز 

على مرتكبيها، اإ�سافة اإلى جترمي االعتداء على م�سادر املياه وغيها. 

وعلى الرغم من االأهمية الكبية لهذه التعديالت على قانون العقوبات، فاإن عملية املراجعة 

يجب اأن ال تتوقف، وال بد اأن يتبعها اإجراء تعديالت اأي�سًا على ت�سريعات اأخرى ذات �سلة، 

مثل قانون منع اجلرائم وقانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل، واإزالة ما تنطوي عليه اأحكامهما 

من تعار�سات، اأو اأّي تعار�ض مع التعديالت اجلديدة يف قانون العقوبات املعدل ل�سنة 2017. 

اإال  العاملي،  والتكنولوجي  االقت�سادي  التقدم  مواكبة  يف  الن�سبي  االأردن  جناح  من  وبالرغم 

احلياة  من  عديدة  جوانب  باإ�سالح  يتعلق  ما  يف  ماثلة  زالت  ما  اأ�سا�سية  حتديات  هناك  اأن 
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القانون،  �سيادة  دولة  ي�سمن  مبا  املدين  املجتمع  مكانة  وتر�سيخ  وال�سيا�سية  االجتماعية 

فاملجتمع املدين هو الرديف احلقيقي للدولة وموؤ�س�ساتها القانونية، وهو ال�سامن لالأمن وال�سلم 

اأ�سولهم  اختالف  على  املجتمع  اأفراد  بني  قانونية  مدنية  روابط  من  يخلقه  مبا  املجتمعي، 

ومهنهم وميولهم الفكرية والثقافية وال�سيا�سية. 

أوالً: مبدأ سيادة القانون

اإن �سيادة القانون تعني خ�سوع اجلميع اأفرادًا وموؤ�س�سات و�سلطات، حلكم القانون. ويقع على 

جميع مكونات الدولة واجب حماية �سيادة القانون وتعزيزها. وتكري�ض هذا املبداأ كاأ�سا�ض 

يقوم عليه نهج الدولة وموؤ�س�ساتها ل�سمان امل�ساواة وحتقيق العدالة والتنمية.

وحتاول الدولة االأردنية يف �سيا�ساتها وت�سريعاتها احلر�ض على حتقيق مبداأ �سيادة القانون 

كاأ�سا�ض لدولة القانون واملوؤ�س�سات، واإ�ساعة العدالة وامل�ساواة وحماية حقوق املواطنني من 

اأو حماباة، ومتثل »�سيادة القانون« مظلة  خالل تطبيق القانون على اجلميع من دون تهاون 

واإحداث  والتنمية  الدميقراطية  حلماية  اأ�سا�سي  عن�سر  وهذا  االأردنية،  الدولة  مل�سية 

االإجراءات  اتخاذ  عن  كافة  باأجهزتها  م�سوؤولة  الدولة  فاإن  وعليه،  والتطوير،  االإ�سالح 

الكفيلة بتذليل العقبات التي قد توؤثر على م�سيتها الدميقراطية واالإ�سالحية والتنموية 

كالوا�سطة واملح�سوبية والف�ساد املايل واالإداري وغيها.

لقد حّققت التعديالت الد�ستورية لعام 2011 نقلة نوعية يف جمال اإ�سالح الد�ستور، بدايًة مما 

اأ�سيف اإليه من �سوائب منذ عام 1952. وا�ستملت هذه التعديالت على اإجنازات مهمة يف جمال 

الف�سل بني ال�سلطات والتوازن بينها، ويف جمال القانون الد�ستوري، والقانون االإداري، مّهدت 

اإلى اإن�ساء املحكمة الد�ستورية والق�ساء االإداري على درجتني، وكذلك اإن�ساء الهيئة امل�ستقلة 

لالنتخاب، وتاأكيد ا�ستقالل الق�ساء والق�ساة، واالإعالء بالتايل من �ساأن �سيادة القانون.

ويف هذا االإطار، تنّبه امل�سرع االأردين اإلى اإ�سكالية كبية تواجه �سيادة القانون تتمثل بوجود 

عدد ال ي�ستهان به من الت�سريعات التي تنطوي على اأحكام خمّلة بحقوق املواطنني وحرياتهم 

ت فقرتها االأولى على اأنه »ال يجوز اأن توؤثر القوانني  االأ�سا�سية. فاأقر املادة )128( التي ن�سّ

التي ت�سدر مبوجب هذا الد�ستور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق اأو مت�ض 

االأعمال  و�سائر  واالأنظمة  القوانني  جميع  »اإن  الثانية:  فقرتها  يف  جاء  بينما  اأ�سا�سياتها«، 

الت�سريعية املعمول بها يف اململكة االأردنية الها�سمية عند نفاذ هذا الد�ستور تبقى نافذة اإلى 

اأن ُتلغى اأو ُتعدل بت�سريع ي�سدر مبقت�ساه وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالث �سنوات«، غي اأن هذه 
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»الور�سة الكربى« التي كان يتعني اأن جُتري التنقيحات الالزمة على الت�سريعات النافذة، مل 

تتّم، وهذه خ�سارة ل�سيادة القانون.

اإلى اتخاذ االإجراءات الالزمة لتعزيز  اأن الدولة االأردنية تبادر  العملي، يت�سح  الواقع  ويف 

�سيادة القانون كاأحد اأركان النظام الدميقراطي الذي ت�سعى اإليه، والذي ياأخذ مببداأ الف�سل 

وامل�ساواة  للمواطنني،  العامة  واحلريات  احلقوق  واحرتام  الق�ساء،  وا�ستقالل  ال�سلطات،  بني 

من  العديد  وجود  ينفي  ال  وهذا  وامل�سروعية،  ال�سرعية  مبادئ  واإعمال  املجتمع،  فئات  بني 

مظاهر اخلروقات ل�سيادة القانون، والتهاون يف تطبيق القانون يف بع�ض االأحيان.

جمتمع  قيام  حتقيق  تكفل  �سوا�سية،  القانون  اأمام  اجلميع  اأن  تعني  التي  القانون  �سيادة  اإن 

فعندما  الواحد،  الوطن  اأبناء  على  خطرًا  املبداأ  هذا  خمالفة  ت�سكل  بينما  وامل�ساواة،  العدل 

يت�سرر املواطن من عدم تطبيق القانون، فاإن هذا ُي�سعف انتماءه لوطنه، وي�سكل خطرًا على 

امل�سروعة،  غي  املكا�سب  لتحقيق  واملح�سوبية  الوا�سطة  ا�ستخدام  اإن  كما  املجتمعي،  االأمن 

امل�ساواة،  بالغنب وعدم  �سعور  االآخرين  لدى  القانون، ويتمخ�ض عن ذلك  �سيادة  مع  يتعار�ض 

االأمر الذي يقو�ض وحدة املجتمع ويرتك املجال للفو�سى لتت�سّلل اإليه.

اإّن �سيادة القانون تناق�ض الفو�سى، وهي من مميزات النظام الدميقراطي القائم على العدالة 

وامل�ساواة واحرتام القانون. ولرت�سيخ �سيادة القانون باملعنى املطلوب، ال بد من وجود منظومة 

املمار�سة  يف  تتك�سف  التي  الق�سور  مظاهر  ومعاجلة  للتطبيق،  وقابلة  من�سجمة  ت�سريعية 

تلك  وخا�سة  مثاًل،  اجلرائم  لبع�ض  الفعال  الردع  يحقق  مبا  الت�سريعات،  تطبيق  يف  العملية 

التي تنال من هيبة الدولة، وُتلحق ال�سرر باملمتلكات العامة واخلا�سة، وت�سهم بتعر�ض اأمن 

املجتمع للخطر، واأّي تاأخي مبراجعة الت�سريعات ذات ال�سلة واإ�سالحها، ومعاجلة الظواهر 

ال�سلبية التي ت�سكل جتاوزًا على القانون، يوؤدي كذلك اإلى م�ساعفة املخاطر على اأمن املجتمع. 

اإّن مفهوم حكم القانون يجب اأن ي�سمل مرتكزات وقواعد اأبرزها:

الر�سمية  ال�سلطات  واإن  به،  وااللتزام  بتطبيقه  النا�ض  اأولى  هو  القانون  ي�سع  من  اإن   -

)وامل�سوؤولني( كثيًا ما تخرق القانون وال تخ�سع للم�ساءلة الق�سائية وال�سعبية املنا�سبة.

يجب اأن يت�سمن القانون حماية احلقوق واحلريات االأ�سا�سية ومبادئ امل�ساواة والعدالة   -

حتى يت�سم ب�سفة القانون، واأن »الن�ض« اأو »القانون« الذي ُيخالف اأو ينتهك هذه احلقوق 

واحلريات ال ميكن اعتباره قانونًا، وبالتايل ال يجوز تطبيقه اأو تاأييده بالقوة امل�سروعة 

التي هي اإحدى خ�سائ�ض الدولة وحقوقها االأ�سا�سية وهو اال�ستخدام امل�سروع للقوة.

اإّن اأّي قانون يجب اأن يت�سمن اآليات وبنود متكن املواطن من العمل على تغييه اأو تعديله   -

اإذا ما كان مي�ض حقوقه وحرياته االأ�سا�سية، حيث كثيًا ما كانت ال�سلطة التنفيذية ت�سّن 



تقرير حالة البالد: ُحكم القانون والعنف املجتمعي

997

ما ُيعرف بالقوانني املوؤقتة يف غياب ال�سلطة الت�سريعية.

هناك حقوق للم�ستكى عليه وللمجني عليه واجلاين يجب اأن ُتطبَّق وحُترَتم بحذافيها.  -

اإن تعزيز ال�سراكة بني الدولة واملواطن يف ب�سط �سيادة القانون من �ساأنه اأن يو�سل اإلى تقدم 

هي  املتقدمة  والدول  القانون،  و�سلطة  املوؤ�س�سات  على  تقوم  املتقدمة  فالدول  اأكرث،  املجتمع 

العملية عن االأطر  املمار�سة  التي تبحث عن تعزيز االأطر املدنية وال�سيا�سية، واالبتعاد يف 

التي ت�ستند اإلى الوالءات الفرعية التقليدية.

االأردن يف املوؤ�سر العاملي ل�سيادة القانون

ي�سدر موؤ�سر �سيادة القانون يف تقرير �سنوي عن »م�سروع العدالة العاملي«، وهي منظمة دولية 

م�ستقلة، تعمل على تعزيز �سيادة القانون يف جميع اأنحاء العامل. يوفر املوؤ�سر بيانات �سنوية 

عن ثمانية اأبعاد خا�سة ب�سيادة القانون، هي: القيود على ال�سلطات احلكومية، غياب الف�ساد، 

املدنية،  العدالة  التنظيمي،  االإنفاذ  واالأمن،  النظام  االأ�سا�سية،  احلقوق  ال�سفافة،  احلكومة 

والعدالة اجلنائية. 

بداأ العمل على �سياغة منهجية هذا املوؤ�سر عام 2008 من خالل �ست دول، وارتفع عدد الدول 

امل�سمولة بهذا املوؤ�سر عام 2009 اإلى 35 دولة من بينها االأردن، ثم ارتفع عدد الدول امل�سمولة 

منذ عام 2016 اإلى 113 دولة.

يتم قيا�ض املوؤ�سر بدرجات من واحد. وكلما اقرتبت الدرجة من واحد �سحيح كان و�سع البلد 

 500 47 موؤ�سرًا فرعيًا يدخل يف ح�سابها اأكرث من  اأف�سل. وُيحت�سب املوؤ�سر عن طريق قيا�ض 

متغي.

يبني اجلدول رقم )1(، تطور و�سع االأردن يف موؤ�سر �سيادة القانون، حيث تراوحت درجاته 

بني حدّين، هما: 0.56 درجة )عام 2015(، و0.60 درجة )عام 2016، وعام 2018/2017(. 

اأما من حيث الرتتيب، فاإن االأردن يحتل يف تقرير 2018/2017 املركز 42 من بني 113 دولة 

باملوؤ�سر يف  امل�سمولة  ال�سبع  الدول  الثاين عربيًا، وكذلك يف نطاق  املركز  بينما يحتل  عامليًا، 

منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا.
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اجلدول رقم )1(
و�سع االأردن يف موؤ�سر �سيادة القانون لالأعوام 2018-2012

الرتتيب: ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا الرتتيب عامليًا الدرجة ال�سنة
2 من 7 42 من 113 0.60 2018-2017
2 من 7 42 من 113 0.59 2016
2 من 7 41 من 102 0.56 2015
2 من 7 38 من 99 0.57 2014
2 من 7 44 من 97 0.58 2013
2 من 7 22 من 66 0.60 2012

امل�سدر: وزارة تطوير القطاع العام، اأبرز املوؤ�سرات الدولية وواقع حال االأردن فيها، التقرير الثالث، ني�سان 2017، 
م�سروع العدالة العاملي، موؤ�سر �سيادة القانون، تقرير 2017-2018 )باالإجنليزية(.

ويبنّي اجلدول رقم )2( درجات االأبعاد الثمانية التي يوفر موؤ�سر �سيادة القانون بيانات عنها 

ُبعد  يف  الدرجات  اأعلى  �سّجل  قد  االأردن  اأن  يت�سح  حيث   ،2018/2017 ال�سنوي  التقرير  يف 

اأما اأدنى الدرجات، فقد �سّجلها يف ُبعد احلكومة ال�سّفافة،  0.78 درجة،  النظام واالأمن وهي 

وهي 0.45 اأي دون %50.

اجلدول رقم )2(
االأردن يف موؤ�سر �سيادة القانون بح�سب االأبعاد الثمانية التي يوفر املوؤ�سر بيانات عنها

الرتتيب اإقليميًا الرتتيب عامليًا الدرجة البعد

2 من 7 56 من 113 0.56 القيود على ال�سلطات احلكومية

2 من 7 32 من 113 0.66 غياب الف�ساد

2 من 7 79 من 113 0.45 احلكومة ال�سفافة

2 من 7 76 من 113 0.51 احلقوق االأ�سا�سية

2 من 7 38 من 113 0.78 النظام واالأمن

2 من 7 31 من 113 0.59 االإنفاذ التنظيمي

2 من 7 34 من 113 0.62 العدالة املدنية

2 من 7 27 من 113 0.60 العدالة اجلنائية

امل�سدر: م�سروع العدالة العاملي، موؤ�سر �سيادة القانون، تقرير 2018/2017 )باالإجنليزية(

ثانياً: املجال القضايئ

اإن ت�سهيل اإجراءات اللجوء اإلى الق�ساء واملحاكم ُيعّد من متطلبات �سيادة القانون، وهذا ما 

للجميع  »املحاكم مفتوحة  اأن  بالن�ض على  الفقرة )1/101(  االأردين يف  الد�ستور  اأكّد عليه 

وم�سونة من التدخل يف �سوؤونها«، والنظام الق�سائي الفعال هو حجر الزاوية يف اإر�ساء دعائم 
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دولة العدل، وحتقيق امل�ساواة بني النا�ض. 

يعاين املواطنون من البطء يف اإجراءات التقا�سي، والتاأخي يف اأحيان كثية يف �سدور االأحكام 

الق�سائية، وهو ما ي�سعف الثقة بالق�ساء وبقدرته على اإحقاق احلق بال�سرعة املنا�سبة. فـ 

الوظيفي ونق�ض  الكادر  زالت تاأخذ وقتًا طوياًل، وهناك نق�ض يف  الق�سائية ما  »االإجراءات 

اجلهاز  اأداء  على  توؤثر  حتديات  من  وغيها  الق�سايا،  ببع�ض  اخلا�سة  النوعية  اخلربات  يف 

وحقوق املواطن اأو امل�ستثمر« )الورقة امللكية النقا�سية ال�ساد�سة(.

وبالرغم من الن�سو�ض الد�ستورية ال�سريحة التي توؤكد على ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية، 

وعلى اأن الق�ساة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغي القانون، اإال اأن هناك اأ�سكااًل من 

التدخل يف اأعمال الق�ساء، ُتعّطل ُقدرته على ممار�سة ا�ستقالليته ب�سكل كامل، االأمر الذي 

يوؤدي اإلى اإ�سعاف ثقة املواطنني بالق�ساء، ويعزز من امليل اإلى التحايل على القانون، والبحث 

عن و�سائل غي قانونية لتح�سيل احلقوق، وهو ما ينتق�ض من هيبة الدولة، وي�سكل اعتداء 

على �سيادة القانون.

ويف ظل التطور ال�سريع للحياة االقت�سادية واالجتماعية، فاإن بع�ض الت�سريعات ذات ال�سلة 

التي  العقوبات  فلم تعد  التطور،  العامة، مل تواكب هذا  امل�سالح  باجلرمية وباالعتداء على 

تن�ض عليها رادعة مبا فيه الكفاية اأو حتقق وظيفتها الوقائية. 

لقد ا�ستدعى و�سع اجلهاز الق�سائي و�سع اإ�سرتاتيجية �ساملة لتطويره وتعزيز اإمكانياته، وقد 

ُكّلفت بها اللجنة امللكية لتطوير الق�ساء و�سيادة القانون، التي انتهت من اإعداد تقريرها يف 

�شباط 2017، مت�سمنًا ال�سيا�سات واالأهداف االإ�سرتاتيجية والربامج التنفيذية والت�سريعات 

الالزمة الإنفاذها. 

وا�ستملت التو�سيات التي ت�سمنتها ال�سيا�سات واالأهداف االإ�سرتاتيجية املو�سوعة على اأربعة 

حماور رئي�سية، هي: توطيد ا�ستقالل الق�ساء والق�ساة، حتديث االإدارة الق�سائية وتطويرها، 

اإجراءات الدعاوى  العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام، وحتديث وتطوير  حتديث وتطوير 

احلقوقية وتنفيذ االأحكام. اأما اأبرز هذه التو�سيات، فهي:

1-  توطيد ا�ستقالل الق�ساء والق�ساة، وتعزيز ال�سمانات املطلوبة لذلك.

2-  تعزيز ا�شتقالل املجل�س الق�شائي، واإن�شاء اأمانة عامة له، مبا يعّزز من الدور املنوط به 

مبوجب الد�ستور والقوانني.

3-  �سمان متثيل نوعي للق�ساة يف املجل�ض الق�سائي، وتفعيل اأداء اأع�سائه وتوفي احل�سانة 

الالزمة لهم.
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4-  مّد ج�سور التعاون بني املجل�ض الق�سائي وباقي ال�سلطات يف الدولة.

- �سمان التدابي املثلى لتعيني الق�ساة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم و�سمان ا�ستقاللهم يف   5

م�سارهم املهني، وتاأمني مقت�سيات اال�ستقرار الوظيفي لهم، وحت�سني اأو�ساعهم.

�ض الق�ساة واإزالة العوائق اأمام التو�ّسع فيه. 6- تفعيل مبداأ تخ�سّ

يف  والف�سل  بالنظر  خمت�سة  تكون  عّمان  بداية  حمكمة  لدى  اقت�سادية  غرفة  اإن�ساء   -7

م�ستوى  وعلى  العا�سمة  يف  االقت�سادية  االأهمية  ذات  واال�ستثمارية  التجارية  املنازعات 

اململكة، ومبا يوفر بيئة قانونية اآمنة لال�ستثمار.

8- اإن�ساء غرفة جزائية متخ�س�سة للنظر يف بع�ض املنازعات والتو�سع يف القائم منها، كالغرف 

با�ستخدام  املرتكبة  تلك  اخل�سو�ض  وجه  وعلى  امل�ستحدثة،  اجلرائم  يف  املتخ�س�سة 

الو�سائل االإلكرتوتية احلديثة.

9-حتديث اأ�ساليب ومو�سوعات التاأهيل االأ�سا�سي والتدريب امل�ستمر للق�ساة وتقاليده، وقواعد 

ال�سلوك الق�سائي، وتوفي �سمانات اأوفى للقا�سي واأع�ساء النيابة العامة.

وال�سفافية  النزاهة  قيم  ل�سمان  الق�سائي  التفتي�ض  به  ي�سطلع  الذي  الدور  10-تعزيز 

وااللتزام بقيم الق�ساء وتقاليده وقواعد ال�سلوك الق�سائي، وتوفي �سمانات اأوفى للقا�سي 

يف امل�ساءلة التاأديبية.

11- و�سع معايي �سّفافة ومو�سوعية لتقييم اأداء الق�ساة من قبل التفتي�ض الق�سائي.

واملحاكمة  واالبتدائي  االأّويل  البحث  مراحل  يف  العادلة  املحاكمة  �سمانات  12-تعزيز 

النهائية.

باإقرار  العدالة  اإلى  الو�سول  من  التمكني  خالل  من  واحلريات  للحقوق  احلماية  13-تعزيز 

مبداأ امل�ساعدة القانونية املجانية يف جميع الدعاوى ملن هم يف حاجة اإليها.

14-توفي البيئة املنا�سبة لعمل الق�ساة.

15-اإعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف للمحاكم وتوزيع ق�ساتها وموظفيها واال�ستفادة 

من مواردها الب�سرية.

16-توفي اأبنية جديدة الئقة للمحاكم التي بحاجة اإلى ذلك، ت�ستجيب ملتطلبات التطوير 

القائمة  للمباين  التحتية  البنية  لتحديث  الالزمة  اخلطط  وتنفيذ  واإعداد  والتحديث، 

وجتهيزاتها.

17-تب�سيط اإجراءات التقا�سي و�سي الدعاوى، وت�سريع وتية معاجلة الق�سايا خالل اآجال 
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معقولة من خالل االقت�ساد يف االإجراءات و�سواًل اإلى حتقيق العدالة الناجزة.

التقا�سي  خلدمة  احلديثة  التكنولوجيا  وتوظيف  الق�سائية،  االإدارة  اأ�ساليب  18-تطوير 

وتي�سي اإجراءات الدعاوى والتبليغات واالرتقاء باخلدمات التي يقدمها مرفق العدالة.

19-تي�سي اإجراءات دعوة ال�سهود واال�ستماع ل�سهاداتهم.

20-تطوير وحتديث مهنة املحاماة كم�ساهم رئي�سي يف عملية التقا�سي، وتعزيز قيم ال�سفافية 

والنزاهة يف منت�سبيها وتطوير تكوينهم واأدائهم.

21-تفعيل دور ال�سيا�سة اجلزائية الوقائية يف احلد من اجلرائم، والتو�سع يف نطاق العدالة 

الت�ساحلة لتخفيف العبء عن املحاكم.

الن�ساء  على  الواقعة  اجلرائم  ب�ساأن  وخا�سة  العقابية،  ال�سيا�سة  وحتديث  22-تطوير 

واالأطفال وذوي االحتياجات اخلا�سة.

23-تر�سيد التوقيف االحتياطي، واحلد منه، واإقرار بدائل له، وتطبيق برامج اإ�سالح ناجعة 

الإعادة تاأهيل نزالء مراكز االإ�سالح والتاأهيل، وت�سهيل اإعادة دجمهم يف املجتمع.

لتطوير  امللكية  اللجنة  بها  اأو�ست  التي  الت�سريعات  من  جملة  مراجعة  موؤخرًا  اأُجنزت  لقد 

املحاكم  ت�سكيل  وقانون  الق�ساء،  ا�ستقالل  قانون  ذلك  و�سمل  القانون،  و�سيادة  الق�ساء 

وقانون  التنفيذ،  وقانون  البّينات،  وقانون  املدنية،  املحاكمات  اأ�سول  وقانون  النظامية، 

املدنية،  النزاعات  لت�سوية  الو�ساطة  وقانون  الكربى،  اجلنايات  حمكمة  وقانون  العقوبات، 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية. كما �سمل اإ�سدار قوانني جديدة، مثل قانون اإدارة ق�سايا 

الدولة، وقانون حماكم ال�سلح.

وا�ستكملت هذه الت�سريعات املراحل الد�ستورية الالزمة الإ�سدارها، ولعله من املوؤمل اأن ت�سهم 

هذه املراجعة يف حتقيق نقلة مهمة يف حت�سني منظومة التقا�سي. 

وحّدد تقرير اللجنة امللكية لتطوير الق�ساء الربامج التنفيذية املقرتحة لتحقيق ال�سيا�سات 

واالأهداف االإ�سرتاتيجية، وحّدد اجلهات امل�سوؤولة عن التنفيذ واآجال التنفيذ. 

تو�سيات عامة:
قيام وزارة العدل مبراجعة الروزنامة ال�سنوية للمهام التي يتعني تنفيذها، وتذكي اجلهات   -

ذات العالقة كّلها بامل�سوؤوليات املرتتبة عليهم يف اإطار ال�سيا�سات واالأهداف االإ�سرتاتيجية 

للجهاز الق�سائي.
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االإجناز،  اإجنازه، وتقييم هذا  ما مت  �سنوي يبني  ن�سف  باإعداد تقرير  العدل  وزارة  قيام   -

واقرتاح حلول للق�سايا التي يتبني وجود تخلف اأو بطء �سديد يف تنفيذها.

الق�سائي  باملجل�ض  واإحلاقه  العام  االأمن  عن  اإداريًا  الق�سائي  التنفيذ  جهاز  ف�سل  درا�سة   -

بهدف ف�سل اجلانب الق�سائي عن اجلانب االأمني وت�سريع اإجراءات التقا�سي.

تاأكيد م�سروعية اال�ستعا�سة عن العقوبة ال�سالبة للحرية باخلدمة املجتمعية.  -

ثالثاً: املجال األمني

وفر�ض  القانون  تطبيق  تتولى  الدولة  يف  وموؤ�س�سات  اأجهزة  وجود  القانون  �سيادة  تتطلب 

اأرا�سي الدولة، ويتعني اأن متار�ض اأجهزة الدولة ذلك من دون متييز اأو حماباة  النظام على 

لطرف على ح�ساب اآخر، عماًل مببداأ اأن اجلميع اأمام القانون �سواء. والتطبيق العادل للقانون 

من دون متييز يقود اإلى جمتمع اآمن خاٍل من مظاهر العنف والنزاعات الناجمة عن ال�سعور 

بالغنب وعدم امل�ساواة والتمييز.

اإن بع�ض مظاهر العنف التي ظهرت يف املجتمع االأردين يف ال�سنوات االأخية، تعود اإلى عدم 

بتحول  الرتجيح  درجة  اإلى  تطبيقه،  يف  وحماباة  متييز  وجود  اأو  للقانون  احلازم  التطبيق 

العنف اإلى ظاهرة جمتمعية، واإلى اأحد مظاهر الثقافة ال�سائدة يف املجتمع، اإذا مل تعالج يف 

املدى القريب مبحاربة اأ�سبابه �سواء كانت اقت�سادية اأو اجتماعية اأو �سيا�سية. ولعل اأخطر 

اأن  دون  مادية  مكا�سب  للح�سول على  القانون  انتهاك  اأو  العنف  اإلى  اللجوء  االأمر، هو  ما يف 

�سيا�سة  ممار�سة  فخ  يف  اأحيانًا  االأمن  اأجهزة  ووقوع  رادعة،  عقوبات  اإلى  الفاعلون  يتعر�ض 

اال�سرت�ساء بدعوى احلد من تفاقم املواجهات.

االأردين،  املجتمع  يف  القيم  منظومة  يف  تراجعًا  هناك  اأن  اإدراك  من  بد  ال  املجال  هذا  ويف 

املواطن مبوؤ�س�سات الدولة، بنتيجة تعمق االأزمة االقت�سادية، واالختالل  وتدهورًا يف ثقة 

التي ت�سكل قاعدة  الو�سطى  للطبقة  القومي، وما متخ�ض عنهما من �سمور  الدخل  يف توزيع 

اال�ستقرار يف املجتمع، ناهيك عن اأن االنتخابات العامة باتت ُتفرز جمال�ض ذات طابع متثيلي 

�سعيف للمجتمع وتطلعات اأبنائه.

ت�ساهم العوامل ال�سابقة ب�سكل الفت يف اإنعا�ض ميول كثيين نحو خمالفة القانون والتجاوز 

عليه للح�سول على حقوق ومكت�سبات، ما ُيوجب على الدولة االأردنية مبكوناتها كافة -اأفرادًا 

وموؤ�س�سات و�سلطات- العمل ب�سكل جدي وجنبًا اإلى جنب، على معاجلة مظاهر اخللل يف بنية 

املجتمع ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية بهدف الو�سول اإلى بيئة جمتمعية تقبل عن 
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قناعة وطواعية باحرتام مبداأ �سيادة القانون. 

وبالرغم من بع�ض االأحداث التي تلقي بظاللها هنا وهناك واملتمثلة ببع�ض االأ�ساليب القائمة 

على العنف اأحيانًا، اأو تلك التي ت�سكل خروجًا على �سيادة القانون �سواء من االأفراد اأو �سلطات 

اأ�سا�سًا ملا تقوم عليه الدولة  اأن هذه االأ�ساليب ت�سكل  اأن ذلك ال يعني باأي حال  اإال  الدولة، 

االأردنية، وهذا يوؤكد �سرورة معاجلة اأماكن اخللل للحيلولة دون تفاقم امل�ساكل، من ناحية، 

ومن ناحية اأخرى تطوير ت�سريعاتنا ملواجهة الت�سرفات اخلارجة على القانون، �سواء من قبل 

يفر�ض  نظام  اإلى  ا�ستفحالها وحتولها  وواأدها قبل  منها  للوقاية  وذلك  املوؤ�س�سات  اأو  االأفراد 

نف�سه على عمل الدولة. 

ويف هذا ال�سياق، فاإن فر�ض هيبة الدولة اأمر ملّح ال يحتمل التاأجيل، وفر�ض هيبة الدولة 

يتطلب بال�سرورة فر�ض هيبة قوى االأمن، فهي اجلهة الوحيدة املخولة با�ستخدام القوة يف 

االأمن  لرجل  لي�ض مربرًا  االأمن، وهذا بطبيعة احلال  العنف وفر�ض  ملحاربة  القانون  حدود 

دليل  باإعداد  العام  االأمن  قام  ولهذا  املجتمع.  اأفراد  من  اأي  اإلى  واالإ�ساءة  القانون  النتهاك 

واالخت�سا�سات  ووحداته،  اإداراته  من  واحدة  كل  مهام  ي�سف  كافة  لوحداته  اإجراءات 

وال�سالحيات القانونية لهذه الوحدات، واالجراءات املتبعة والواجبات املناطة بكل فرد من 

اأفراد هذه الوحدات.

اأمام عدد من االإ�سكاليات والظواهر  اأن نتوقف  اإن فر�ض هيبة الدولة وقوى االمن، يتطلب 

االأمنية، منها:

اأفراد  اأحد  ت�سّبب  لدى  ع�سائرية  عطوة  اأخذ  على  االأمنيني  امل�سوؤولني  بع�ض  موافقة  	•
االأمن خالل اأداء واجبه الر�سمي باالأذى اأو القتل الأحد املواطنني وكان هناك زيارات من 

خاطئة  املمار�سات  هذه  اإن  للتهدئة.  حماوالت  يف  اأي�سًا  حاالت  عدة  يف  ور�سميني  اأمنيني 

جدًا من الناحية الثقافية والقانونية، فهي تقوم بتقدمي اأجهزة االأمن كع�سية مثل غيها 

اأن  هو  فاالأ�سل  ودورها.  االأمن  قوى  مبكانة  قانونيًا  ُتخّل  فهي  املعنى  وبهذا  الع�سائر،  من 

اأن هناك جتاوزات  اأفراد الأمن ملزمون بعدم الإفراط يف ا�شتخدام القوة، واإذا ما تبني 

يف ممار�سة م�سوؤولياتهم، ينبغي اأن يحا�سبوا عليها بح�سب اأحكام الت�سريعات النافذة بهذا 

اخل�سو�ض، وال يوجد اأي م�سوغ البتداع طرق ملعاجلة التوترات االجتماعية بطرق تنايف 

منطق القانون، وتعيدنا اإلى الوراء.

العام« يف مطلع عام 2018 عن ت�سكيل وحدة خا�سة حلماية اال�ستثمار  »االأمن  اإعالن  اإن  	•
التب�سيطية  املعاجلات  وعلى  االأمن،  وقوى  الدولة  هيبة  تراجع  على  كموؤ�سر  يوؤخذ  قد 

للم�سكالت، فاالأ�سا�ض اأن اال�ستثمار، كغيه من املن�ساآت واالأفراد، حممّي من ِقبل االأجهزة 

ت�ستهني  ال  املالحظة  وهذه  خا�سة.  وحدة  له  �ض  تخ�سَّ اأن  داعي  وال  املختلفة  االأمنية 
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اأ�سكال احلماية املختلفة له، االأمنية  اإلى حماية اال�ستثمار وت�سجيعه وتوفي  باحلاجة 

وغي االأمنية، فهذه اأ�سا�سيات لي�ست مو�سع خالف من اأحد. كما اإن من حق االأمن العام، بل 

من واجبه، اأن ي�سكل اللجان لدرا�سة الظواهر االأمنية الالفتة ودرا�ستها وو�سع اخلطط 

ملحاربتها، لكن امل�سكلة تكمن يف �سيادة �سيا�سات وممار�سات اأو�سلت اإلى هذا اال�ستهتار بهيبة 

الدولة وقوى االأمن. 

هناك ارتفاعًا �سريعًا يف وتية وقوع جرائم املقاومة واالعتداء على  اأن  مالحظة  ميكن  	•
للمواطنني  مهنية  خدمات  تقدم  التي  الفئات  بع�ض  اجتاه  ذلك  يف  مبا  العاّمني،  املوظفني 

االعتداء  اإلى  جتاوزتها  بل  احلد،  هذا  عند  تتوقف  مل  واالأمور  واملعلمني.  كاالأطباء 

اإلى  �ض رقباء �سي  املثال تعررُّ على رجال االأمن. فقد تكّرر يف االآونة االأخية على �سبيل 

اعتداءات �سافرة من ِقبل مواطنني با�ستخدام العنف اجل�سدي ملنعهم من تاأدية واجبهم 

الر�شمي، الأمر الذي يتطلب التم�شك بحق الدولة مبعاجلة هذه الأمناط من العتداءات 

القوانني  تفقد  ال  حتى  املعتدين،  بحق  العقوبات  اأق�سى  واإيقاع  القانون،  بح�سب  وغيها 

وظيفتها يف الردع. 

ويف اإطار اجلهد الوقائي يف مواجهة تنامي اجلرمية، يلجاأ احلكام االإدارّيون اإلى قانون منع 

عليه  تعهد  الأخذ  به  امل�ستبه  باإح�سار  احلق  يعطيهم  الذي   ،1954 ل�سنة   )7( رقم  اجلرائم 

بكفالة كفيل اأو من دون ذلك، وميلكون �سالحية احتجاز امل�ستبه به، وهذه املمار�سة العملية 

تقود اإلى االعتقال االإداري الأعداد كبية من اأ�سحاب ال�سوابق وغيهم من االأ�سخا�ض الذين 

اإ�سافية  اأعباء  العام، ويف هذا �سلب للحريات، وخلق  اأنهم خطرون على االأمن  ُي�سنفون على 

بحيث  تعديله،  اأو  القانون  هذا  باإلغاء  متنامية  مطالبات  هناك  باتت  ولذلك  ال�سجون،  على 

ر �سالحية االعتقال االحرتازي اأو تقييد احلرية بال�سلطة الق�سائية، مبا يكفل عدم  حُت�سَ

التو�سع يف ال�سالحيات التقديرية للحاكم االإداري.

اإلى جمل�ض   2018 اأن احلكومة تقدمت مب�سروع قانون جديد يف بداية عام  وجدير بالذكر 

اأن يذهب  الد�ستورية الإقراره، خ�سية  ال�سي باالإجراءات  لكنها عادت و�سحبته قبل  االأمة، 

االإداري  واحلجز  التوقيف  يف  االإداريني  احلكام  �سالحيات  �سحب  حّد  اإلى  النواب  جمل�ض 

والتحفظ على االأ�سخا�ض، ورمبا اأي�سًا نزع �سالحياتهم يف ق�سية »اجللوة« و»فورة الدم«، من 

احلكومة  ترغب  التي  االأحكام  يخ�ض  معدل  بقانون  القانون  م�سروع  عن  ت�ستعي�ض  اأن  اأجل 

بتعديلها فقط. 

وهذا يقودنا الإعادة النظر بالعديد من الت�سريعات ذات العالقة، وجترمي اأفعال وت�سرفات 

العقوبات  وقانون  العقوبات  كقانون  القوانني،  هذه  يف  عليها  من�سو�ض  غي  اأو  موجودة  غي 

الع�شكري وقانون منع اجلرائم، واإلزام اأفراد الأمن العام بعدم ال�شتخدام املفرط للقوة يف 
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غي مو�سعها. وحتديد العقوبات ملن ال ميتثل لذلك، واإتاحة معرفة هذه القواعد للمواطن كي 

يعرف حقوقه عند التعامل مع اأفراد االأمن العام.

اإن التعديالت الت�سريعية التي تفر�ض تلك التدابي ال�سارمة تنمي ال�سعور واالإح�سا�ض لدى 

اأفراد املجتمع باأن اجلميع اأمام القانون �سواء مبن فيهم اأفراد االأمن، ما يعزز من �سيادة القانون، 

القانون.  حلكم  و�سلطات  وموؤ�س�سات  اأفراد  من  الدولة  يف  من  جميع  خل�سوع  االأ�سا�ض  وو�سع 

وبناء على ذلك، يطمئن النا�ض حلكم القانون، ويبتعد اأفراد املجتمع عن اللجوء اإلى اأ�ساليب 

غي قانونية للح�سول على حقوقهم.

التو�سيات:
�سنوات  العام قبل ثالث  االأمن  اأعده  الذي  االأمنية  لدليل االإجراءات  الدورية  املراجعة  	•
لتنظيم العالقة بني اأفراد االأمن العام واملواطنني، للتاأكد من اأنه يفي بالغر�ض من حيث 

اأن  اإزاء �شروط ا�شتخدام القوة وحدودها، واحلر�س على  الو�شوح وال�شمول مبا يف ذلك 

يكون هذا الدليل معَلنًا ومتاحًا للجميع. 

اال�ستمرار بنهج اعتبار اأن »التدريب امل�ستمر« يجب اأن يبقى من الثوابت على جدول اأعمال  	•
املناطة  املهام  لتاأدية  العالية  االأمنية  باجلاهزية  يخ�ض  ما  يف  �سواء  العام،  االأمن  جهاز 

باالأفراد ووحداتهم، و�سواء يف ما يتعلق مبواكبة التغي على �سعيد الظواهر االجتماعية 

واالأ�ساليب اجلرمية وجماالتها. 

موا�سلة تعزيز نهج االأجهزة االأمنية بالتوا�سل والتفاعل مع اأفراد املجتمع وخ�سو�سًا مع  	•
فئة ال�سباب، وزيادة الر�سائل التوعوية التي ت�سدر عن مديرية االأمن العام لتعزيز احل�ض 

الوقائي للموطنني اجتاه جرائم مثل ترويج املخدرات، واجتاه اأ�ساليب التحايل وال�سرقة 

وغيها.

اأ�سيق  يف  وح�سره  اقتنائه  على  القيود  من  مزيد  وفر�ض  كاماًل،  منعًا  ال�سالح  حمل  منع  	•
نطاق، وجترمي حيازة ال�سالح االأتوماتيكي، وتغليظ عقوبات اقتنائه اأو حمله اأو االجّتار 

به. ويف هذا االإطار، فاإن جمل�ض النواب مطاَلب باالإ�سراع يف اإقرار م�سروع القانون املعدل 

لقانون االأ�سلحة النارية والذخائر لعام 1952، والذي �ساهم االأمن العام واجلهات املعنية 

احلاالت  غي  يف  وا�ستخدامها  االأ�سلحة  حمل  على  العقوبات  وت�سديد  باإعداده،  االأخرى 

وتوفي  اأحكامه،  على  التوافق  ل�سمان  حوله  وطني  حوار  فتح  �سرورة  مع  بها،  املرخ�ض 

الدعم املجتمعي له. 

املنا�سبات  يف  النارية  العيارات  اإطالق  �سد  االأمنية  احلمالت  بت�سديد  اال�ستمرار  	•
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االجتماعية، وعدم التمييز يف تطبيق العقوبة، مبا يف ذلك يف حاالت ا�ستخدام ال�سالح 

االجتماعية  القيادات  ِقبل  من  احلمالت  لهذه  الدعم  وتقدمي  الغر�ض،  لهذا  الر�سمي 

املحلية وقادة الراأي يف املناطق املختلفة.

مع اأن احلكام االإداريني واالأمن العام قد ذهبوا يف ال�سنوات االأخية اإلى ت�سييق اللجوء  	•
اإعادة �سياغة هذا  اأنه ما زال مطلوبًا  اإاّل   ،1954 اإلى ا�ستخدام قانون منع اجلرائم لعام 

القانون والدفع به اإلى جمل�ض النواب الإقراره دون تاأخي �سمن فل�سفة وا�سحة جتمع ما 

بني اتخاذ اإجراءات وقائية ملنع اجلرمية واحرتام حقوق املواطن. 

تدريجي  ب�سكل  ولو  »اجللوة«،  ق�سايا  من  لالنتهاء  االأمام  اإلى  جريئة  بخطوات  التقدم  	•
احلازم  التطبيق  مبتطلبات  وتثقيف  تعبئة  يرافقها  ال�سنوات،  من  حمدود  عدد  خالل 

ل�سيادة القانون.

حقوق  حول  عمل  ور�ض  عقد  وا�ستمرار  االأزمات،  اإدارة  جمال  يف  التدريب  برامج  زيادة  	•
والتزامات كل من اأفراد االأمن واملواطنني، �ساماًل حقوق االإن�سان. 

والتحديات االأمنية التي ترتبط ببوؤر توتر �سواء يف منطقة معينة اأو حي معنّي  امل�ساكل  	•
اأو باأمناط معينة كالعنف املجتمعي ل يجب معاجلتها من منظور  اأو حتى مدينة معينة، 

للحل،  اأخرى  مقاربات  اإلى  بحاجة  امل�سكالت  فهذه  فقط،  االأمنية  املقاربات  اأو  احللول 

�سيا�سية واقت�سادية واجتماعية، ولذلك يجب اأن يكون امل�سوؤول ال�سيا�سي حا�سرًا بقوة يف 

هذه املعاجلات �سواء كانت احلكومة اأو الوزير املعني اأو غيهما من كبار املوظفني. 

كثي من االأحيان اإلى الوجهاء التقليديني من وزراء اأو نواب �سابقني  يف  االأمن  قوى  تلجاأ  	•
التوتر، دومنا  امل�سكلة �سبب  اأو ت�سوية  التهدئة  اأجل  التوتر من  اإلى مناطق  ممن ينتمون 

تدقيق كاٍف من درجة الثقة الفعلية التي يتحلى بها هوؤالء الوجهاء اأمام املجتمع املحلي 

املعني. بينما يتعني اأن متد قوى االأمن ج�سور التوا�سل مع القيادات املحلية �سواء برزت يف 

نطاق جلان �سعبية اأو موؤ�س�سات جمتمع مدين. 

رابعاً: مجال األعراف العشائرية

الع�سية يف االأردن حلقة اأ�سا�سية من حلقات املجتمع ينتمي اإليها االأفراد. ولعبت دورًا مهمًا 

دعائم  اأهم  اإحدى  االأحيان  معظم  يف  االأردنية  الع�سائر  وكانت  والدولة.  املجتمع  بناء  يف 

هذا  دعم  يف  االأردنية  الع�سائر  اأبناء  و�ساهم  واالأمني،  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 

اال�ستقرار باعتبارهم مكونًا رئي�سيًا الأجهزة الدولة املختلفة. 
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اإيجاد احللول للكثي من الق�سايا والنزاعات الكبية،  ولعب الق�ساء الع�سائري دورًا مهمًا يف 

ويف اأحيان كثية كان هذا الق�ساء رديفًا وم�ساعدًا للق�ساء املدين ولالأجهزة االأمنية يف حفظ 

االأمن ومنع اجلرائم، وكانت هناك قوانني ع�سائرية مثل قانون حماكم الع�سائر لعام 1936، 

منذ  األغيت  القوانني  هذه  اأن  غي   ،1936 لعام  ع�سائرية  ا�ستئناف  حمكمة  تاأ�سي�ض  وقانون 

عقود. 

تطبيق  عن  ينجم  قد  خلل  اأي  معاجلة  اإلى  ال�سبعينات  بداية  منذ  االأردنية  الدولة  و�سعت 

العادات واالأعراف الع�سائرية، اأو جتاوز ما مل يعد مفيدًا من هذه العادات واالأعراف، وذلك 

من خالل بلورة وثيقة ع�سائرية يف الديوان امللكي عام 1974. وقد �سّكل ذلك مقدمة الإلغاء 

1987 ليقت�سر تطبيق  1976، وخ�سعت تلك الوثيقة للتطوير عام  القوانني الع�سائرية عام 

العادات الع�سائرية على ق�سايا القتل العمد والعر�ض وتقطيع الوجه. 

وتكمن اأهمية هذه الوثيقة يف اأنها مل ت�سع حدودًا ملجال تطبيق العادات الع�سائرية فح�سب، 

التقيد به، ويف مقدمة ذلك ق�سر  اأو واجب  ملا هو حمظور عمله  بل و�سعت تفا�سيل دقيقة 

حاالت اجللوة يف ق�سايا القتل العمد والعر�ض على الدرجة الثانية من القرابة؛ وهم االإخوة 

واالأبناء فقط. 

لقد كان من �ساأن االلتزام بهذه الوثيقة التاأ�سي�ض لتطور الحق يتم فيه التقلي�ض التدريجي 

لتطبيق تلك العادات والتي رغم اأهميتها وجدواها يف الظروف املحددة، ت�سغل م�ساحة على 

ح�ساب القانون املدين، وهو ما يعني اأن ممار�سة هذه العادات يف حدود �سيقة يجب اأن تكون 

م�ساألة انتقالية اإلى اأن يتم اإن�ساج الظروف املجتمعية واالأمنية التي ت�سمح بطي �سفحتها. 

ال�سامل  التطبيق  وبدل  ذلك،  عن  ترتاجع  نف�سها  وجدت  قد  البالد  اأن  له  يوؤ�سف  مما  لكن 

للقانون، مت التو�سع يف نطاق ممار�سة تلك العادات وابتداع عادات جديدة. فقد ن�ست الوثيقة 

على �سبيل املثال على اأن حوادث الق�ساء والقدر واالإيذاء والتعطيل واحلوادث الناجتة عن 

ا�ستعمال ال�سيارات واالأدوات امليكانيكية، ُيرتك البت فيها للق�ساء النظامي، واإن كانت الدولة 

ال متنع ممار�سة العادات احلميدة لغايات ال�سلح، لكن من املالَحظ اأنه عالوة على جتاهل هذا 

البند، يذهب النا�ض اأحيانًا باجتاه افتعال طلب عطوات ع�سائرية يف خالفات ب�سيطة. 

كذلك ن�ست الوثيقة على عدم املالحقة الع�سائرية للموظفني العاّمني املخولني بحمل االأ�سلحة 

واأفراد اجلي�ض واالأمن العام الذين اقت�ست ظروف عملهم وواجبهم الر�سمي ا�ستعمال ال�سالح.

ن�ست  للقاتل، فقد  االإعدام  بعقوبة  الذي يحكم  االأردين  العقوبات  �سياق تطبيق قانون  ويف 

بطء  لكن  احلكم،  تنفيذ  عند  الع�سائرية  االإجراءات  جميع  اإنهاء  ينبغي  اأنه  على  الوثيقة 

اإجراءات التقا�سي كان يت�سبب يف اإطالة اأمد �سدور احلكم، ما يوّلد انطباعات غي �سحيحة 
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االحتقان  مناخ  بالتايل  ويدمي  العقاب،  من  يفلت  اأن  ميكن  املجرم  باأن  االأحيان  من  كثي  يف 

اإلى جتاوز عقلية  اأن املجتمع االأردين بحاجة  املنكوبة. هذا يف حني  والتوتر بني االأطراف 

الثاأر من خالل تر�سيخ �سيادة القانون، وتكري�ض هيبة الدولة وقدرة اأجهزتها االأمنية على 

اأرا�سي اململكة. ورمبا يتعني فتح حوار وطني حول مو�سوع عقوبة  فر�ض االأمن على امتداد 

االإعدام واإلى اأّي مدى ت�سكل هذه العقوبة رادعًا �سد اجلرمية ب�سكل عام.

لكن بع�ض املمار�سات الع�سائرية ما زالت تفر�ض منطقها على �سيادة القانون يف ظل ميل بع�ض 

يف  والتو�سع  »اجللوة«  على  االإبقاء  مثل  من  ال�سهلة  احللول  تطبيق  اإلى  االأمنيني  امل�سوؤولني 

عن  ياال�ستعا�سة  وجغرافيًا  العائلة،  دفرت  يف  م�سجلني  هم  مما  اأكرث  اأفرادًا  لت�سمل  تطبيقها 

لواء اآخر مبحافظة اأخرى. 

حمددة  معايي  على  التاأكيد  لتعيد  التدخل  اإلى  االأخية  االآونة  يف  احلكومة  دفع  هذا  كل 

اآخر،  اإلى  لواء  ومن  العائلة  بدفرت  امل�سمولني  حدود  يف  نطاق  اأ�سيق  يف  »اجللوة«  لتطبيق 

والت�سديد على احلكام االإداريني لتطبيق قرار احلكومة، والتوقف التام عن طلب العطوات 

الع�سائرية يف اخلالفات الناجمة عن حوادث الق�ساء والقدر واالإيذاء والتعطيل واحلوادث 

الناجتة عن ا�ستعمال ال�سيارات واالأدوات امليكانيكية، والتي يتعني اأن يبت بها الق�ساء. كما ال 

يَعّد مفهومًا يف دولة تبحث عن اال�ستثمار وتروج لال�ستقرار، اأن ُتعامل فيها ال�سركات كع�سية، 

وتقوم بطلب عطوة اعرتاف، كما ح�سل موؤخرًا يف ق�سية ال�سوامع يف العقبة.

خامساً: مجال املؤسسات التعليمية

اأعداد كبية من الطلبة واملدر�سني فيها يف حيز  التعليمية بخا�سية وجود  املوؤ�س�سات  تتمّتع 

جغرايف حمدود ل�سنوات عديدة، فاإذا مل تنه�ض هذه املوؤ�س�سات بواجباتها الرتبوية اإلى جانب 

وظائفها التعليمية، فاإنها ميكن اأن ت�سبح حا�سنة الإنتاج م�ساكل اجتماعية.

مواجهة  �ساحات  اأ�سبحت  اأكرب،  بدرجة  واجلامعات  املدار�ض،  اأن  القلق  على  يبعث  ومما 

الزمالة وروحية  ما بينهم ب�سمات  الطلبة يف  اأن تت�سم عالقة  الطلبة، فبدل  اعتيادية بني 

املناف�سة االأكادميية والتح�سيل العلمي، تخيم عليها الهويات الفرعية، بحيث اأ�سبحت هذه 

املوؤ�س�سات التعليمية حا�سنة ملختلف �سنوف ال�سلوكات الع�سبوية، مبا يتناق�ض مع ر�سالتها يف 

ت�سكيل �سخ�سية م�ستقلة وع�سرية للطالب، وتخريج الكوادر الوطنية التي ت�سهم بق�سطها يف 

بناء الدولة.

الع�سبيات  ا�ستنفار  و�سهولة  الطلبة  �سلوكات  على  الفرعية  الوالءات  هيمنة  ا�ستمرار  اإن 
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املختلفة لدى قطاعات وا�سعة منهم، يجعل من مراجعة و�سع هذه املوؤ�س�سات مبا يكفل جناحها 

يف تاأدية ر�سالتها الرتبوية والتنويرية، اأولوية وطنية ال ميكن تاأجيلها. 

وتكمن م�سكلة العنف اجلماعي يف اجلامعات يف اأحد اأوجهها يف اأنه ال يبقى حم�سورًا يف نطاق 

احلرم اجلامعي، بل �سرعان ما تنتقل امل�ساجرات داخل هذه املوؤ�س�سات اإلى مواجهات اأكرث عنفًا 

خارجها، ثم ما تلبث اأن تعود ملواجهة تداعيات هذه املواجهات، حتى اإن هذه املوؤ�س�سات قد ال 

جتد ما ي�سعفها لنزع فتيل ال�سدام بني االأطراف املتناحرة �سوى اأن تعّطل الدرا�سة يف اإجراء 

يبعث على االأ�سى واالأمل، ذلك اأن اجلامعة التي ُيفرت�ض اأن يكون جزءًا من ر�سالتها الرتبوية 

بع�ض  يف  ت�سكل  باتت  تقدمًا،  اأكرث  اإن�سانية  م�ساف  اإلى  بها  واالرتقاء  الطلبة  حياة  اإثراء 

االأحيان عبئًا على املجتمع بدل اأن تكون عونًا له على تخطي م�ساكله وتوتراته االجتماعية. 

انعك�ض ب�سكل ملحوظ  العقود االأخية،  العايل يف االأردن خ�سو�سًا خالل  التعليم  اإن تراجع 

املجتمع  الب�سري وعلى قدرات  املال  راأ�ض  �سلبيًا على  واأثر  التنمية والتحديث،  على جماالت 

اإلى �سعف التاأهيل االأكادميي لالأ�ساتذة يف اجلامعات،  والدولة. ويعزى ذلك يف اأحد اأوجهه 

و�سيادة طرق التدري�ض واملناهج التقليدية التي ال ت�سجع على االإبداع واالبتكار، وال حتفز 

التفكي النقدي لدى الطلبة، وكذلك ا�ستمرار املكرمات التي تنمي ال�سعور بعدم امل�ساواة.

اإّن اجلامعات تعاين لي�ض فقط من مظاهر خلل مبا�سرة يف اأداء دورها على ال�سعيد االأكادميي، 

تتعلق بطرق التدري�ض وم�سمون املناهج وتنمية ال�سخ�سية امل�ستقلة للطالب، بل هناك اأ�سباب 

اإ�سافية تتعلق بالبيئة العامة التي يتحرك يف اإطارها الطلبة داخل احلرم اجلامعي، فالطلبة 

-خا�سة يف كليات العلوم االإن�سانية- يق�سون اأوقاَت فراغ طويلة داخل جامعاتهم ال ي�سغلونها 

االأن�سطة  من  ومعتمدة  حمددة  برامج  هناك  لي�ض  اإنه  كما  املكتبات،  يف  البحث  اأو  بالدرا�سة 

هذه  دور  تغييب  على  عالوة  هذا  وطاقاتهم،  هواياتهم  ت�ستوعب  التي  اجلاذبة  الالمنهجية 

املوؤ�س�سات يف التنمية الوطنية لطلبتها. 

رة  لكن االأمور ال تقف عند هذا احلد، فم�ساركة الطلبة يف انتخاب جمال�سهم الطالبية حما�سَ

بقيود ُتفرغ هذا العمل من م�سامينه التنموية، وتبقيه اأ�سيًا للوالءات ال�سيقة، بحيث باتت 

االنتخابات الطالبية تعيد اإنتاج تلك الوالءات يف غياب التناف�ض على اأ�س�ض برناجمية عامة 

يف اإطار هوية وطنية جامعة، ولهذا ت�سهد االنتخابات يف العادة احتكاكات ومواجهات على 

على  لل�سيطرة  الرامية  االأمنية  التدخالُت  وتغذي  الفرعية،  الهويات  بني  التناف�ض  خلفية 

الوجهة ال�سيا�سية لالحتادات الطالبية، �سيادَة هذه الوالءات الفرعية.

وحرمان  اجلامعات،  يف  واحلزبي  ال�سيا�سي  العمل  على  الت�سييق  ا�ستمرار  الوقائع  وتك�سف 

الطلبة من فر�ض تنمية قدراتهم ال�سيا�سية يف مناخ من احلرية والتعددية، وتقييد جتربة 

احتادات الطلبة يف اجلامعات وق�سرها على انتخاب جمل�ض للطلبة يف كل جامعة، واإغفال دور 
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الن�شاط ال�شيا�شي يف مرحلة الدرا�شة اجلامعية يف تعميق الوعي ال�شيا�شي والجتماعي لدى 

الطلبة ويف بناء �سخ�سياتهم امل�ستقلة التي جتعل منهم قيادات اإدارية و�سيا�سية لدى االنتقال 

للحياة العملية.

وت�سي مظاهر العنف يف اجلامعة واملدر�سة وامللعب واحلي، اإلى تراجٍع يف دور االأ�سرة واملدر�سة 

يف  القدوة  النموذج  فاأكرث  اأكرث  ويغيب  ال�سابة،  االأجيال  تن�سئة  يف  م�سوؤولياتها  ممار�سة  يف 

البيت واملدر�سة، بينما يفتقد الطلبة اإلى االأن�سطة الالمنهجية املنا�سبة خالل العام الدرا�سي، 

مع حمدودية فر�ض اإ�سغال اأوقات فراغهم يف العطلة ال�سيفية.

اأهميتها  رغم  والفن  الريا�سة  حل�س�ض  غياب  �سبه  يالَحظ  املدر�سي،  املنهاج  اإطار  يف  وحتى 

ميولهم  واإثراء  طموحاتهم،  وا�ستثارة  �سلوكهم،  ت�سذيب  باجتاه  الطلبة  طاقة  توجيه  يف 

معدل  يف  والفن  الريا�سة  عالمات  احت�ساب  عدُم  املواد،  هذه  تهمي�ض  يف  وي�سهم  االإبداعية. 

ككل،  واململكة  املحافظات  م�ستوى  على  املدار�ض  بني  التناف�سية  امل�سابقات  و�سعف  الطالب، 

اإ�سافة اإلى وجود مواد يف املناهج ال فائدة باقية لها، وغياب مواد مثل تاريخ الفكر االإن�ساين 

وغيها من املواد التي ت�ساهم يف فتح اآفاق الطلبة وت�سجعهم على التفكي النقدي والتحليل. 

ويف كل االأحوال، فاإن املعلم يبقى العن�سر احلا�سم يف زرع القيم االإيجابية لدى الطلبة ويف 

جممل العملية التعليمية والرتبوية، اإال اأنه يواجه ظروفًا معي�سية ومعنوية غي عادلة توؤثر 

للتطوير والتاأهيل، ما يجعل  الكافية  على عطائه، يف الوقت الذي ال تتوافر له االإمكانيات 

ل اأن ت�سهم نقابة  من التعليم مهنة غي جاذبة لل�سباب من اخلريجني اجلدد. ولعله من املوؤمَّ

املعلمني كاإطار مهني جامع للمهنيني اإيجابيًا يف تطوير هذه املهنة ومهارات اأع�سائها الرتبوية.

دور  ح�سر  يف  ي�ساهم  ما  وت�سخمها،  املناهج  طبيعة  من  املعاناة  يف  واملعلم  الطالب  وي�سرتك 

املدر�سة يف البعد التلقيني ويحرمها من دورها الرتبوي.

التو�ســيات:

الوظيفية  الظروف  حت�سني  خالل  من  املجتمع  يف  التعليم  مهنة  ملكانة  االعتبار  اإعادة  	•
للمعلم. ومنح املعلمني واملعلمات الذين يعملون يف املناطق النائية مكافاآت جمزية، وتوفي 

�سكن مالئم لهم.

مركز وطني مهمته اإعداد املعلمني وتاأهيلهم قبل اإحلاقهم باملدار�ض، وكذلك توفي  اإقامة  	•
التدريب الالزم لهم يف مراحل حمددة من تقدمهم املهني.

الرئي�سية  اأن�سطتها  بني  اخللط  تنهي  ب�سورة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بنية  تطوير  	•
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)التدري�ض، تاأهيل املعلمني، التقييم واالمتحانات، واملناهج والكتب املدر�سية(، بحيث يكون 

ن جودة العملية التعليمية، ويعزز قدرة الوزارة على  كل ن�شاط قائمًا بحد ذاته مبا ُيوؤَمِّ

�سبطها وتطويرها ب�سفتها املرجعية القانونية والتنظيمية ملجمل تلك العملية.

غي  اأو  املجدية  غي  الكمية  االأعباء  من  وتخلي�سها  تر�سيقها  بهدف  املناهج  مراجعة  	•
ال�سرورية، وتطويرها. واالرتقاء بطرق التدري�ض واأ�ساليبه مبا ي�ساعد يف تنمية �سخ�سية 

الطالب وقدرته على التفكي النقدي والتحليل.

اال�ستمرار باعتماد اختبار لقيا�ض املعيار الوطني للتح�سيل املدر�سي يف الريا�سيات والعلوم  	•
واللغة، واال�ستمرار يف اال�سرتاك باالختبارات الدولية )PISA، TIMSS( مع تو�سيع 

قاعدة امل�ساركة.

اإعادة االعتبار حل�س�ض الريا�سة والفن واملو�سيقى واحت�ساب معدالتها لتح�سني مكانتها  	•
لدى الطلبة.

يف  �سنوية  م�سابقات  بتنظيم  العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  كل  قيام  	•
املجاالت الفنية والريا�سية بني املوؤ�س�سات التعليمية التابعة لكل منهما �سواء على امل�ستوى 

الوطني اأو على م�ستوى املحافظات. 

يف  املعلمات  اأعداد  وزيادة  االبتدائية،  املرحلة  يف  املختلطة  ال�سفوف  اإن�ساء  يف  ع  التو�سرُّ 	•
املراحل االإلزامية يف مدار�ض الطالب.

واعتماد  واالأ�سرة،  واملعلم  الطالب  الو�سل بني  ب�سفته حلقة  الرتبوي  املر�سد  دور  تفعيل  	•
اأ�س�ض معينة الختياره وتدريبه اأثناء اخلدمة.

التعليمية ذات اخلربة  العا�سمة ومراكز املحافظات الكربى بالكوادر  املدار�ض خارج  رفد  	•
والتاأهيل املنا�سب، وب�سكل خا�ض يف املجاالت العلمية، وكذلك بالو�سائل التعليمية الالزمة، 

ل�سد الفجوة احلادة يف نوعية التعليم التي تعاين منها تلك املناطق.

معها،  تفاعلية  عالقة  يف  واالأ�سرة  الطالب  واإدماج  املحلي،  املجتمع  على  املدر�سة  انفتاح  	•
الن�شباط  بق�شايا  يتعلق  ما  يف  خا�شة  م�شرتكة،  ثالثية  ملجال�س  حقيقية  مهام  واإعطاء 

املدر�سي وحل م�ساكل العنف.

اأ�س�ض املناف�سة العامة والقدرة  اإلى  مراجعة �سيا�سات القبول يف اجلامعات بحيث ت�ستند  	•
املقبولني على غي  التدريجي املربمج الأعداد  بالتخفي�ض  والبدء  العلمي،  التح�سيل  على 

تلك االأ�س�ض و�سواًل بها اإلى ن�سبة حمددة حم�سورة فعليًا يف املناطق واملدار�ض االأقل حظًا، 

ومبا يكفل تنميتها الإي�سالها اإلى امل�ستويات الوطنية �سمن مدة زمنية معلنة تنتفي بعدها 
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احلاجة اإلى اعتماد تلك الن�سبة. 

مواد  الربامج  هذه  وت�سمني  واجلامعات،  املدار�ض  لطلبة  اإلزامية  توجيه  برامج  اعتماد  	•
اإطار  يف  وذلك  االإن�سان،  وحقوق  االأردين  الد�ستور  فيها  مبا  والقانونية،  املدنية  للثقافة 

العمل لتعزيز الهوية الوطنية.

منح اجلامعات اال�ستقاللية الكاملة، وال�سالحيات الالزمة لو�سع خطط التطوير، و�سبط  	•
جودة التعليم وخمرجاته، وم�ساءلة املق�سرين من اأع�ساء الهيئات التدري�سية. 

مناخات  يف  الطالبي  العمل  دمقرطة  ت�سمن  ب�سورة  الطلبة  �سوؤون  عمادات  دور  �سياغة  	•
و�سقل  الطلبة  طاقات  لتطوير  موجهة  المنهجية  فعاليات  وتخطيط  حّرة،  جامعية 

�سخ�سياتهم وتعميق ثقافتهم الوطنية.

على  منتخبة  قيادية  هيئات  تقوم  بحيث  اجلامعات  يف  الطلبة  احتادات  هيكلة  اإعادة  	•
�سيغة  وبلورة  اجلامعة.  احتاد  جمل�ض  يف  ممثليها  الكليات  تنتخب  ثم  الكليات،  م�ستوى 

للتن�سيق والتعاون يف ما بني هذه االحتادات يف اإطار احتاد عام لطلبة االأردن.

تطوير اأ�ساليب التدري�ض اجلامعي بعيدًا عن التلقني والروتني مبا ينّمي التفكي النقدي  	•
والقدرات التحليلية والبحثية للطلبة.

اإيفاد اأوائل الطلبة يف اجلامعات الر�سمية اإلى جامعات عاملية مرموقة بهدف رفد الهيئات  	•
التدري�سية بالكفاءات الالزمة، وفقًا الأ�س�ض وا�سحة و�سّفافة.

االلتزام باملعايي االأكادميية للتعيني والرتقية يف اجلامعات والتوقف عن ا�ستنزاف موارد  	•
اإلى  االإداريني  اأعداد  حول  موؤ�سرات  وتطوير  مت�سخمة،  اإدارية  اأجهزة  على  اجلامعات 

االأكادمييني يف اجلامعات الر�سمية.

و�سع اآليات وا�سحة ميكن �سبطها ملنع تف�سي الوا�سطة واملح�سوبية يف العملية التعليمية  	•
يف ما يتعلق باالمتحانات والتقييم.

الفر�ض  من  كافية  اأعداد  لتوفي  املختلفة  موؤ�س�ساته  مع  والتفاعل  املجتمع  االنفتاح على  	•
التدريبية للطلبة خالل �سنوات درا�ستهم حلفزهم على تطوير خرباتهم العملية، وتهيئتهم 

لالنخراط يف �شوق العمل بعد التخرج. 

اأن�سطة  لرعاية  باملبادرة  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  ووزارة  ال�سباب  وزارة  قيام  	•
عن  القيود  لرفع  كمقدمة  واخلا�سة  احلكومية  االأردنية  اجلامعات  يف  وحزبية  �سيا�سية 

ممار�شة الن�شاط ال�شيا�شي واحلزبي يف اجلامعات.

�سوؤون  عمادات  عرب  اجلامعي  العنف  عمليات  يف  ي�ساركون  الذين  الطلبة  تاأهيل  اإعادة  	•
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خذت بحقهم، ودعم اإدارات اجلامعات  الطلبة، بعد اأن يكونوا قد نّفذوا العقوبات التي اترُّ

بتطبيق  الكامل  والتم�شك  عليها،  ُتار�س  قد  التي  التو�شط  واأ�شكال  ال�شغوط  مقاومة  يف 

القانون على اجلميع. 

سادساً: مجال الشباب

اأن قطاع ال�سباب  اأكد حراك الدوار الرابع يف عّمان، والذي لعب ال�سباب فيه دورًا حموريًا، 

يختزن طاقات خاّلقة ميكن اأن ت�سكل قوة دفع هائلة نحو التغيي اإذا ما اأُح�سن ا�ستثمارها، 

اأثبتوا قدرة ممتازة على �سبط النف�ض واحلفاظ على حترك  اأن احلراكيني ال�سباب  ويكفي 

�سلمي ناأى بنف�سه عن االحتكاك بقوى االأمن، اأو التعر�ض للممتلكات العامة اأو اخلا�سة. 

واالجتماعية  االقت�سادية  واالأو�ساع  العوامل  من  جملة  باأن  االعرتاف  ينبغي  ذلك  ومع   

ال�سباب  لدى  العنف  نحو  امليل  على  ُت�سّجع  خ�سبة  اأر�سية  اإيجاد  يف  دورًا  تلعب  وال�سيا�سية، 

الذي يعاين بطبيعة احلال من �سعوبات احلياة والبطالة، ومن التهمي�ض، والقلق نتيجة عدم 

و�سوح الروؤية للم�ستقبل، خا�سة يف ظل ما ت�سهده املنطقة من اأزمات.

يتعر�سون  قد  التي  واالإق�ساء  التهمي�ض  ممار�سات  اإلى  ال�سباب  لدى  العنف  ممار�سة  وتعود 

لها، مع �سعف قدرة موؤ�س�سات الدولة على اإدماجهم يف الهيئات واالأطر املجتمعية املنا�سبة. 

وملعاجلة �سلوكات العنف، على موؤ�س�سات الدولة ذات العالقة جميعها اال�سرتاك يف العمل معًا 

ملعاجلة هذه الظاهرة دون اأن تن�سى الدور احلا�سم للمدر�سة واالأ�سرة واجلامعة يف هذا املجال. 

ولعل اأحد جتليات هذا امليل نحو العنف هو بروز ظاهرة ال�سغب والعنف يف املالعب، والتي هي 

الع�سبيات والهويات الفرعية، وي�سيء  اأوجه العنف املجتمعي الذي غالبًا ما ي�ستدعي  اأحد 

للوحدة الوطنية.

بعدم  اإح�سا�سًا  املجتمع  فئات  اأكرث  هم  ال�سباب  فاإن  وطموحاتهم،  العمرية  فئتهم  وبحكم 

امل�ساواة والعدالة يف امل�سائل التي مت�ض حياتهم مبا�سرة، كالقبول يف اجلامعة اأو احل�سول على 

فر�سة عمل. 

فاملجتمع االأردين يت�سم بكونه جمتمعًا �سابًا حيث تبلغ ن�سبة ال�سباب حوايل 70 يف املائة من 

عدد ال�سكان، ورغم اأن هذا يعّد ميزة مهمة اإال اأنه ي�سع �سغوطًا كبية على الدولة واالقت�ساد 

الوطني لتوفي التعليم وفر�ض العمل لهذه الكتلة الب�سرية ال�سخمة. 

اإن هذه الن�سبة العالية ت�ستدعي و�سع التنمية الب�سرية على اأعلى قائمة االأولويات الوطنية، 

التنمية  جهود  اإليها  ت�ستند  التي  القاعدة  كونها  وموارد  اهتمام  من  ت�ستحقه  ما  واإعطاءها 

االقت�سادية واالجتماعية كافة، وهذا يتطلب مزيدًا من االهتمام والرعاية الر�سمية لهذا 



1014

قيم  وتكري�ض  الوطنيني،  وال�سهر  لالندماج  كاآلية  العلم  خدمة  اعتماد  يتطلب  كما  القطاع، 

امل�ساواة واملناف�سة والعمل واالإجناز، ونبذ القيم املري�سة مثل الوا�سطة واملح�سوبية واحليلولة 

دون تف�شيها يف اأو�شاط املجتمع. 

ويالَحظ تعدد االأطر املرجعية الر�سمية للعمل ال�سبابي يف اململكة )مراكز ال�سباب التابعة 

لوزارة ال�سباب، هيئة �سباب كلنا االأردن، برامج ال�سباب التابعة للمبادرات(، دون وجود فل�سفة 

وا�سحة تربر ذلك. كما يالَحظ عدم ا�ستقرار ال�سيا�سات الر�سمية جتاه ال�سباب، وهو االأمر 

لل�سباب، ثم  باملجل�ض االأعلى  ال�سباب والريا�سة واال�ستعا�سة عنها  باإلغاء وزارة  الذي متثل 

اإعادة وزارة ال�سباب للحياة جمددًا.

اأتيحت لهم  ال�سباب الذين  اأن  اإدراك  ال�سباب وغيها من اجلهات املعنية،  ويتعني على وزارة 

وم�ساحلهم  ببيئتهم  يتعلق  الذي  القرار  �سنع  ويف  ال�سيا�سية  احلياة  يف  للم�ساركة  الفر�سة 

وتطلعاتهم، هم ال�سباب االأكرث قدرة وا�ستعدادًا ملحاربة العنف والتطرف واالإرهاب.

التو�سيات:

تت�سمن  وحقيقية  هادفة  اإ�سرتاتيجية  وو�سع  ال�سباب،  ملو�سوع  �سمولية  نظرة  من  بد  ال  	•
لرت�سيخ  املجال  هذا  يف  الفاعلة  واملوؤ�س�سات  اخلربة  اأ�سحاب  عليها  يجمع  متطورة  برامج 

مبادئ املواطنة ودولة القانون وحب الوطن، ومتكني ال�سباب �سيا�سيًا واقت�ساديًا لتحقيق 

الظالمية  االأفكار  من  له  املنعة  توفي  اإلى  باالإ�سافة  اأفقه،  وتو�سعة  وتطوير  اإمكانياته 

املنحرفة. )الورقة امللكية النقا�سية ال�ساد�سة(

بخدمة العلم �سمن �سيغة منا�سبة ال تتجاوز �سنة واحدة وتكون اأقرب ما  العمل  اإعادة  	•
اإلى فرتات ت�ستمل على  اإلى مفهوم »خدمة وطن«، بحيث يتم تق�سيم مدة اخلدمة  يكون 

اآلية  اأعمال مهنية وخدمة جمتمع، بهدف اإيجاد  التدريب الع�سكري وعلى التدريب على 

مدة  خالل  للطلبة  املوجه  الثقايف  الربنامج  يف  والرتكيز  ال�سباب،  بني  لالندماج  فعالة 

اخلدمة على تر�سيخ قيم املواطنة وامل�ساواة والعمل املنتج واالنتماء الوطني. 

اإيجاد م�ساريع �سغية  مل�ساعدتهم يف  ال�سباب  اإلى  امليَّ�سر وتوجيهها  التمويل  زيادة برامج  	•
ومولدة للدخل يف خمتلف املجاالت بداًل من انتظار فر�ض عمل يحتاج احل�سول عليها يف 

اأحيان كثية لفرتات طويلة.

بال�سباب. املعنية  واملوؤ�س�سات  واجلهات  الوطنية  الت�سغيل  مبادرات  بني  الربط  	•

ل�سباب  عام  احتاد  اإلى  حتويلها  اجتاه  يف  االأردن«  كلنا  �سباب  »هيئة  بدور  النظر  اإعادة  	•
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للع�سوية  احتادًا  ولي�ض  منظمات  احتاد  اأي  ال�سبابية،  املنظمات  ملجموع  كمظلة  االأردن 

�سبابية  منظمات  بت�سكيل  ال�سيا�سية  االأحزاب  يف  ال�سباب  بحق  واالعرتاف  الفردية. 

م�ستقلة لهم ومرخ�سة قانونيًا، ويتاح لها اأن تكون جزءًا من االحتاد العام ل�سباب االأردن 

املن�سود.

العام، وذلك  الوطني  العمل  انخراطهم يف  ال�سباب وتاأطيهم، و�سمان  ع يف تنظيم  التو�سرُّ 	•
والتطرف  العنف  ملحاربة  قواهم  وتعبئة  وتقدمها،  البالد  تنمية  يف  بدورهم  للنهو�ض 

واإالإرهاب.

اأن  على  الرتكيز  مع  االجتماعية  االقت�سادية  املجاالت  يف  الريادية  لالأفكار  بنك  اإن�ساء  	•
تكون هذه االأفكار نابعة من درا�سة امليزة الن�سبية لالأقاليم واملحافظات االأردنية، وو�سعها 

�سمن قالب ي�ستثمره ال�سباب يف م�ساريع اإنتاجية اأو خدمية �سغية ميكن احل�سول لها على 

متويل ُمي�سر. 

سابعاً: مجال املؤسسات املجتمعية

اإلى  االأ�سرة  الفرد، من  اإليها ويتحرك �سمنها  ينتمي  التي  الدوائر  املجتمع وتعدد  ات�ساع  اإن 

اأن  الع�سية واملدر�سة واجلامعة واملهنة، واإلى حّد ما التنظيمات الفكرية وال�سيا�سية، يعني 

لكل تلك الدوائر وغيها دورًا ما يف مواجهة ظاهرة عدم االلتزام ب�سيادة القانون والتعامل 

معها، ومن املهم اأن تقوم بذلك الدور لتعزيز منظومة ال�سبط يف املجتمع والتي ميكن اأي�سًا اأن 

ت�ساهم يف تطويق امل�ساكل قبل ا�ستفحالها.

لقد اأدت جملة التطورات االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية التي �سهدها املجتمع يف العقود 

االأخية اإلى تراجع مكانة النخب التقليدية، ما �ساهم يف تغييب دور احللقات الو�سيطة واإ�سعاف 

تاأثيها كمنظومة �سبط، ومع ا�ستمرار تطور املجتمع وانتقاله من حالة اإلى اأخرى ي�سبح لزامًا 

على املجتمع املدين اإثبات ح�سوره خللق احللقات الو�سيطة التي ت�سكل �سمام اأمان للمجتمع.

املحطات  وبخا�سة  لالإعالم،  حمتمل  تاأثي  بوجود  تقديرات  هنالك  اأخرى،  ناحية  ومن 

لتقليل االآثار  ال�سعي  التوترات املجتمعية، ما يوجب  الف�سائية واملواقع االإلكرتونية يف منو 

ال�سلبية والعمل ال�ستثمار دور االإعالم واالت�سال خللق ثقافة وطنية تعزز االلتزام ب�سيادة 

االنفتاح على  من  اأكرب  يتطلب قدرًا  للوطن، وهذا  واالأمن  للمواطن  االأمان  يوفر  القانون مبا 

االإعالم والتعامل االإيجابي معه، وتطوير قدرات موؤ�س�سية لدى اجلهات املعنية باإنفاذ القانون 

متكنها من اإعطاء معلومات دقيقة حول ما يقع من اأحداث مبا ال يرتك جمااًل لرتويج االإ�ساعات 
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التي تفاقم تلك االأحداث وتزيد التوتر ب�سببها.

عليه  حتث  وما  االأردين،  املواطن  لدى  الدينية  القيم  حتتله  الذي  الكبي  احلّيز  فاإن  كذلك، 

امل�سجد  دور  على  الرتكيز  مبكان  ال�سرورة  من  يجعل  واالقتتال،  ال�سراع  ونبذ  الت�سامح  من 

والكني�سة على ال�سعيد االجتماعي، لتوظيفه كمنرب بالغ االأهمية لتعزيز تلك القيم.

التو�ســيات:

امل�سوؤول  اجلميع،  التزام  اأهمية  تربز  اإبداعية  برامج  لتنظيم  االإعالم  و�سائل  دعوة  	•
واملواطن، ب�سيادة القانون، وذلك تعبيًا عن م�سوؤوليتها االجتماعية جتاه املجتمع.

يقع  عما  واقعية  معلومات  الإعطاء  االأمنية،  اجلهات  فيها  مبا  الر�سمية  اجلهات  مبادرة  	•
هي  التي  واملبالغات  ال�سائعات  لتداول  املجال  اإف�ساح  من  بداًل  مبكر،  وقت  يف  اأحداث  من 

يف كل االأحوال اأكرث �سررًا من املعلومات الواقعية، وذلك على طريق تكري�ض امل�سداقية 

االإعالمية للجهات الر�سمية واالأمنية. 

امل�سوؤولية  لدرا�سة  لالإعالم  وطني  ملتقى  عقد  اإلى  االأردنيني  ال�سحفيني  نقابة  دعوة  	•
اأن  يف  واالإلكرتونية  واملرئية  وامل�سموعة  املقروءة  االإعالم  وو�سائل  لل�سحافة  االأدبية 

تكون جزءاأ من اجلهد الوطني الإ�ساعة ثقافة �سيادة القانون ومكافحة العنف، بعيدًا عن 

االإثارة وعن تغذية ال�سلوكات الع�سبوية املوؤذية لوحدة املجتمع ومتا�سكه. 

دور  لتفعيل  املجتمع  اأفراد  بني  والتطوعية  املدنية  ال�سيا�سية  واالأطر  الروابط  تعزيز  	•
املجتمع املدين يف ت�سكيل �سمام اأمان لل�سلم االجتماعي، والتاأ�سي�ض مو�سوعيًا لقيام م�سالح 

الهويات  عن  مبناأى  اجلامعة  الوطنية  الهوية  يعزز  مبا  املجتمع  فئات  اأو�سع  بني  م�سرتكة 

الفرعية.

االآخر  احرتام  ثقافة  اإ�ساعة  يف  واجباتها  تاأدية  على  املدين  املجتمع  منظمات  ت�سجيع  	•
ومناه�سة التجاوز على �سيادة القانون والعنف مبختلف اأ�سكاله، وا�ستنها�ض م�ساركتها يف 

جهود راأب ال�سدع بني فئات املجتمع املتنازعة يف ظل االلتزام بالقوانني املرعية. 

دور اخلطاب الديني الت�ساحمي يف تعزيز منظومة االأمن ال�سامل يف املجتمع على  تفعيل  	•
ال�سيا�سات  يف  دوره  ذلك  يف  مبا  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  امل�سارات  �سائر 

اخلالفات  مع  التعامل  يف  والتطرف  والغلو  العنف  مكامن  نزع  اإلى  ترمي  التي  الوقائية 

وال�سراعات، والتوعية مبخاطر العنف على االأفراد واملجتمع واآثاره ال�سلبية.
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الخامتة

املدنية  واحلريات  باحلقوق  جميعًا  املجتمع  اأفراد  متتع  ت�ستلزم  احلقيقية  الدميقراطية  اإّن 

وال�سيا�سية واالقت�سادية، وهذا يحتاج اإلى وجود قواعد قانونية ال ت�سمن لهم حق امل�ساركة 

يف احلكم فح�سب، بل تكفل لهم اأي�سًا هذه احلقوق واحلريات الفردية، الأن الدميقراطية ال 

تعني فقط حكم االأغلبية، بل هي �سيادة القانون الذي ي�سمن اأن اجلميع – افرادًا و�سلطات 

وموؤ�س�سات – خا�سعون حلكم القانون. 

اإّن ظاهرة التوترات املجتمعية متثل يف جوهرها خروجًا على �سيادة القانون، لكن التعبي عن 

هذه الظاهرة يوؤكد اأننا اأمام و�سع يلخ�ض اإلى حد ما كل اأزمات املجتمع وم�ساكله، لذا ال بد 

من االعرتاف اأن الدولة واملجتمع بكل موؤ�س�ساتهما م�سوؤوالن عن هذا الو�سع، ما يوجب اإ�سهام 

اجلميع يف معاجلته رغم تفاوت االأدوار وتنوعها.

اإن اجلميع مدعوون للتم�سك بالوحدة الوطنية، وحماية الن�سيج االجتماعي، واحلفاظ على 

�سالمة الوطن يف مواجهة التحديات واالنعكا�سات الناجمة عن التوترات االإقليمية وبخا�سة 

على جبهة الق�سية الفل�سطينية واجلارتني �سوريا والعراق.

 اإن امل�سلحة الوطنية العليا تقت�سي بناء وفاق وطني عام ملعاجلة التوترات االجتماعية من 

حترتم  التي  املجتمعية  البيئة  خلق  من  لنتمكن  به،  وااللتزام  القانون  �سيادة  تعزيز  خالل 

القانون وترف�ض خرقه وانتهاكه وتقاومهما.

لو�سعنا  حماولة  هي  اإمنا  نظرية،  و�سفة  ت�سكل  ال  املراجعة  هذه  يف  الواردة  التو�سيات  اإن 

اأمام م�سوؤولياتنا الفردية واجلماعية ل�سمان حماية اأمننا ال�سخ�سي والوطني، وهي موجهة 

للمجتمع، موؤ�ش�شات واأفرادًا، وي�شتوجب النجاح يف تنفيذها انخراط جميع املوؤ�ش�شات الر�شمية 

واالأهلية املعنية يف و�سع خططها اخلا�سة لالإ�سهام يف اإجناح هذا اجلهد الوطني.

وتتطلع هذه املراجعة اإلى اأن يلعب املجل�ض االقت�سادي واالجتماعي، بو�سفه مظلة لل�سراكة 

االجتماعية، دورًا يف التن�سيق واملتابعة بني اجلهات املعنية بتو�سيات هذه املراجعة، خا�سة 

يف ظل الوعي التام اأن تطور املجتمع وانتقاله االآمن من حالة اإلى اأخرى يرتافق مع احلاجة 

لها  ال�سلبية  االآثار  تقليل  يكفل  مبا  معها  والتعامل  املتغيات  ال�ستيعاب  املتوا�سل  العمل  اإلى 

وتعزيز قدرة الفئات املختلفة على التاأقلم معها.
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�صهد عام 2016 نقا�صًا حول اتباع النهج احلواري والت�صاوري لرفع م�صتوى احلقوق واحلريات 

مدار  على  ُطرحت  التي  ال�صبع  امللكية  النقا�صية  الأوراق  اإلى  ا�صتنادًا  الإ�صالح  عجلة  ودفع 

عامني مت�صمنًة متطلبات برنامج التحول الدميقراطي، وكيفية تعزيز ومتكني الدميقراطية 

وامل�صاركة ال�صيا�صية الفاعلة واحرتام �صيادة القانون يف الأردن. 

واأكدت هذه الأوراق على اأهمية تطوير اجلهاز الق�صائي وتعزيز العدالة والف�صل بني ال�صلطات 

والتوزان بينها، واآليات الرقابة الفاعلة، وتطوير الإدارة احلكومية وحتديد مواطن اخللل 

والق�صور فيها والعمل على معاجلتها، وتفعيل مبداأ امل�صاءلة واملحا�صبة، وحتقيق تنمية �صاملة 

وم�صتدامة ت�صمل القطاعات كافة.

التمكني  عملية  يف  الفاعلة  ال�صيا�صية  امل�صاركة  اأهمية  امللكية  النقا�صية  الأوراق  وطرحت 

الدميقراطي، وتهيئة املناخ لهذه امل�صاركة بتعزيز امل�صاءلة وال�صفافية، ودفع عجلة الإ�صالح 

اأطراف  وحمور  املوؤ�ص�صي  الإ�صالح  وحمور  الت�صريعي  الإ�صالح  حمور  على  العمل  خالل  من 

املعادلة ال�صيا�صية. 

كما ت�صمنت الأوراق توجيه احلكومات نحو تطوير �صيا�صاتها وخططها واعتماد نهج الت�صاورية 

الداخلية  اأنظمتها  تطوير  على  بالعمل  الأحزاب  قيام  اأهمية  اإلى  بالإ�صافة  وال�صفافية، 

جناح  يف  ي�صاهم  وملناخ  لقاعدة  متهيدًا  وذلك  الرباجمية«،  »الأحزاب  �صيغة  نحو  والتحول 

عملية التحول الدميقراطي واإفراز حكومات برملانية. كما تناولت الأوراق النقا�صية م�صاركة 

املجتمع املدين يف عملية الإ�صالح وتفعيل دورها الت�صاركي والرقابي. 

التوجهات يف الأردن نحو تعزيز  2017 عددًا من  العملي، فقد �صهد عام  الواقع  وعلى �صعيد 

يف  نة  املت�صمَّ واللتزامات  الواجبات  تنفيذ  وحماولة  العامة،  واحلريات  احلقوق  و�صمان 

الت�صريعات الدولية التي �صادقت عليها اململكة. 

�صهر  ويف  القانون،  �صيادة  وتعزيز  الق�صاء  لتطوير  امللكية  اللجنة  �ُصكلت   2017 �شباط  ففي 

مفهوم  اأدخَل  الإعاقة  ذوي  حقوق  ل�صمان  جديد  قانون  اإقرار  مت  نف�صه  العام  من  حزيران 

املوافقة احلرة امل�صتنرية، وحظر التمييَز �صد هذه الفئة من املواطنني.

كما �صهد عام 2017 �صل�صلة من الإ�صالحات الت�صريعية على قانون العقوبات، حيث مت اإلغاء 

ن�ص املادة )308( الذي كان ي�صمح ملرتكب اجلرائم اجلن�صية الإفالت من العقاب يف حال تزوج 

ال�صحية، كما مت تعديل ن�ص املادة )98( بحيث مل يعد من املمكن ملرتكب جرائم �صد الن�صاء 

اأن ي�صتفيد من اأي عذر خمّفف.

تقدمي
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للتعديالت  ال�صعبي  الرف�ص  اأّججها  الحتجاجات  من  �صل�صلة  البالد  �صهدت   2018 عام  ويف 

ال�صيا�صي  بالإ�صالح  املحتّجون  وطالب  الدخل،  �صريبة  قانون  على  املقرتحة  احلكومية 

والقت�صادي احلقيقي، وانتقدوا املمار�صات وال�صيا�صات احلكومية يف اإدارة موارد الدولة وعدم 

�صبط النفقات، وات�صاع الفجوة بني املعَلن عنه من اإ�صرتاتيجيات وبني الواقع العملي، وذلك 

يف ظل غياب »دور فاعل للربملان« وفقًا لروؤية ال�صارع الأردين. وعلى اإثر هذه الحتجاجات 

اأقيلت حكومة د.هاين امللقي، و�ُصكلت حكومة جديدة برئا�صة د.عمر الرزاز.

كما �صهدت الأعوام الأخرية تنامي خطاب الكراهية والتطرف بالتزامن مع ت�صديد الرقابة 

على مواقع التوا�صل الجتماعي.

اإّن حالة حقوق الإن�صان تقا�ص من وجوه عدة مت ح�صرها يف هذه املراجعة من خالل:

الت�صريعات املنظمة للحق ومدى مواءمتها مع القوانني الدولية.  .1

حقوق  حالة  يف  للنهو�ص  احلكومة  و�صعتها  التي  وال�صيا�صات  الإ�صرتاتيجية  اخلطط   .2

الإن�صان يف اململكة.

مدى �صمولية اخلطط الإ�صرتاتيجية وتكاملها وتوافقها مع اخلطاب ال�صيا�صي للمملكة.   .3

املقارنة بني الواقع العملي من جهة والتقييم احلكومي املعلن عنه حول �صري عملية النهو�ص   .4

بحالة حقوق الإن�صان يف اململكة.

وتتناول هذه املراجعة عددًا من احلقوق واحلريات �صمن ثالثة حماور وكالآتي:

حمور احلقوق املدنية وال�صيا�صية:   .1

حرية الراأي والتعبري.   -

احلق يف احلياة.  -

احلق يف املحاكمة العادلة.   -

حمور احلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية:  .2

احلق يف العمل.  -

احلق يف ال�صحة.   -

احلقوق الثقافية.   -

حمور حقوق الفئات الأكرث عر�صة لالنتهاك:   .3

حقوق ذوي الإعاقة.  -

حقوق الطفل.  -
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أوالً: الحقوق املدنية والسياسية 

اأ. حرية الراأي والتعبري 
تعنى اجلهات التالية ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر بتنظيم ممار�صة حرية الراأي والتعبري:

والقوانني. التفاقيات  على  والت�صديق  الت�صريعات  اإقرار  الت�صريعية:  ال�صلطة  	•

والإ�صرتاتيجيات  وال�صيا�صات  القوانني  وتنفيذ  الأنظمة  اإقرار  التنفيذية:  ال�صلطة  	•
الوطنية.

وامل�صموع. املرئي  الإعالم  قطاع  تنمية  وامل�صموع:  املرئي  الإعالم  هيئة  	•

ال�صحفي. العمل  تنظيم  ال�صحفيني:  نقابة  	•

يف  والف�صل  والتعبري،  الراأي  بحرية  املتعلقة  املنازعات  يف  الف�صل  الق�صائية:  ال�صلطة  	•
د�صتورية القوانني التي تخالف اأحكام الد�صتور.

�صمان  اإلى  تهدف  وبرامج  اأن�صطة  من  به  تقوم  ما  خالل  من  املدين،  املجتمع  موؤ�ص�صات  	•
ممار�صة حرية الراأي والتعبري، والرقابة على الأداء احلكومي وحالة احلريات ب�صكل عام 

يف الأردن.

1. الإطار الت�صريعي الدويل والوطني حلرية الراأي والتعبري

وال�صيا�صية املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  •	العهد 

تن�ص املادة )19( من العهد الدويل على اأن لكل اإن�صان حق اعتناق اآراء دون م�صايقة، وحق 

حرية التعبري، وي�صمل هذا احلق حريته يف التما�ص املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها لالآخرين 

دومنا اعتبار للحدود �صواء على �صكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأّي و�صيلة يختارها.

اإخ�صاعها  يجوز  ذلك  وعلى  خا�صة،  وم�صوؤوليات  واجبات  ت�صتتبع  احلقوق  هذه  ممار�صة  اإن 

اأو النظام  اأو �صمعتهم، وحماية الأمن القومي  لبع�ص القيود، بهدف احرتام حقوق الآخرين 

العام اأو ال�صحة العامة اأو الآداب العامة.

)1948( الإن�صان  حلقوق  العاملي  •	الإعالن 

اأحكام  من  اإلزاميته  وُت�صتَمّد  العريف،  الدويل  القانون  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  الإعالن  هذا  يعّد 

مبوجبها  املتحدة  الأمم  اأع�صاء  تعّهد  والتي  منه،   )56( املادة  مبوجب  املتحدة  الأمم  ميثاق 
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املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  املقا�صد  حتقيق  �صبيل  يف  للتعاون  جمتمعني  اأو  منفردين  بالعمل 

)55( من امليثاق والتي من اأهمها احرتام حقوق الإن�صان وحرياته، وقد كّر�ص مبوجب املادة 

)19( حقَّ الإن�صان يف اعتناق الآراء دومنا م�صايقة، والتعبري عنها باأّي و�صيلة ودومنا اعتبار 

للحدود.

الإن�صان حلقوق  العربي  •	امليثاق 

 تن�ص املادة )32( من هذا امليثاق على احلق يف الإعالم وحرية الراأي والتعبري.

الأردين •	الد�صتور 

اأن  املادة )15( منه على  الراأي والتعبري، حيث تن�ص  كفل الد�صتور الأردين احلق يف حرية 

الدولة تكفل ما يلي: 

راأيه بالقول والكتابة والت�صوير و�صائر  اأن يعرب بحرية عن  اأردين  الراأي، فلكل  حرية   -

و�شائل التعبري ب�شرط اأن ال يتجاوز حدود القانون.

اأحكام  والريا�صي مبا ل يخالف  والثقايف  والفني  الأدبي  والإبداع  العلمي  البحث  حرية   -

القانون اأو النظام العام والآداب.

حرية ال�صحافة والطباعة والن�صر وو�صائل الإعالم �صمن حدود القانون.  -

كما تن�ص املادة نف�صها على عدم جواز تعطيل ال�صحف وو�صائل الإعالم ول اإلغاء ترخي�صها اإل 

باأمر ق�صائي وفق اأحكام القانون، واأنه يجوز يف حالة اإعالن الأحكام العرفية اأو الطوارئ اأن 

يفر�ص القانون على ال�صحف والن�صرات واملوؤلفات وو�صائل الإعالم والت�صال رقابة حمدودة 

يف الأمور التي تت�صل بال�صالمة العامة واأغرا�ص الدفاع الوطني.

الأردين الوطني  •	امليثاق 

يوؤكد امليثاق الوطني الأردين اأن حتقيق الدميقراطية يرتبط بتعزيز حقوق الإن�صان املعرتف 

بها دوليًا، و�صمان حقوق املواطنة التي كفلها الد�صتور الأردين، ومن ذلك ممار�صة حرية الراأي 

والتعبري بعيدًا عن اأ�صاليب ال�صغط واأ�صكال الإرهاب الفكري على جميع الأ�صعدة الر�صمية 

وال�صعبية ك�صمانة للنهج الدميقراطي وحتقيق التعددية.



1026

)8( ل�صنة 1998 وتعديالته رقم  والن�صر  املطبوعات  •	قانون 

تن�ص املادة )2( على اأن ال�صحفي هو »ع�صو النقابة امل�صجل يف �صجلها واتخذ ال�صحافة مهنة 

له وفق اأحكام قانونها«: 

اإن اإلزامية النت�صاب اإلى النقابة ت�صكل قيدًا على حرية الراأي والتعبري وحرية ت�صكيل   -

اجلمعيات، حيث اأن العرتاف بال�صحفي �صحفيًا يكون من ِقبل اجلهة التي تختاره للعمل.

تن�ص املادة )5( على حتّري املطبوعة احلقيقة، واللتزام بالدقة واحليدة واملو�صوعية يف 

عر�ص املادة ال�صحفية، والمتناع عن ن�صر ما يتعار�ص مع مبادئ احلرية وامل�صوؤولية الوطنية 

وحقوق الإن�صان وقيم الأمة العربية والإ�صالمية.

تعّد  الوطنية«  و»امل�صوؤولية  والإ�صالمية«  العربية  الأمة  »قيم  �صاكلة  على  التعابري  اإن   -

تعابري عامة وف�صفا�صة، قد توؤدي اإلى تقييد ممار�صة احلق.

تن�ص املادة )19( على اإلغاء الرتخي�ص حكمًا.

الإلغاء احلكمي ي�صكل تع�ّصفًا، اإذ يجب اأن يتم الإلغاء من خالل �صلطة الق�صاء.  -

املادة  وكاتب  حتريرها  ورئي�ص  الإلكرتونية  املطبوعة  م�صوؤولية  على   )49( املادة  تن�ص 

ال�صحفية عن التعليقات التي ي�صعها اجلمهور )القراء(. 

يعّد هذا الأمر قيدًا على حرية الراأي والتعبري واإخالًل مببداأ امل�صوؤولية.  -

املعلومات رقم )47( ل�صنة 2007 على  احل�صول  يف  احلق  �صمان  •	قانون 

مة من طالبي  تن�ص املادة )4( على مهام جمل�ص املعلومات، من حيث النظر يف ال�صكاوى املقدَّ

احل�صول على املعلومات، والعمل على ت�صوية هذه ال�صكاوى.

ل يوجد اأدوات فاعلة تكفل اإلزامية قرار جمل�ص املعلومات، حيث ُر�صدت حالت رف�صْت   -

مهم ب�صكاوى له، على  فيها اجلهات الر�صمية طلَب املجل�ص مبنح املعلومات لطالبيها بعد تقدُّ

ت على اإلزام املجل�ص للم�صوؤول بتقدمي  الرغم من اأن التعليمات ال�صادرة عن القانون قد ن�صّ

هذه املعلومات.



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

1027

تن�ص املادة )7( على: »مع مراعاة اأحكام الت�صريعات النافذة، لكل اأردين احلق يف احل�صول 

على املعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام هذا القانون اإذا كانت له م�صلحة م�صروعة اأو �صبب 

م�صروع«.

اإن قيد ال�صبب امل�صروع يرتتب عليه تقييد ممار�صة احلق لكون القيد ف�صفا�صًا، كما اإّن املادة   -

الثانية من  املادة  املعلومة بالأردنيني، وهذا ل يتواءم مع  )7( حت�صر حق احل�صول على 

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، والتي ن�صت على اإتاحة احلق جلميع 

الأفراد املوجودين يف اإقليم الدولة والداخلني يف وليتها دون اأّي متييز ب�صبب العرق اأو 

اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي -�صيا�صي اأو غري �صيا�صي- اأو الأ�صل القومي اأو 

الجتماعي اأو الرثوة. 

احل�صول  يف  احلق  �صمان  لقانون  معدل  قانون  م�صروع  باإقرار  الأردنية  احلكومة  قامت   -

بقيد  املعلومة  الأردين يف احل�صول على  2012، ين�ص على حّق غري  ل�صنة  املعلومات  على 

م�صروعية ال�صبب واملعاملة باملثل. ومل يتم اإقرار التعديالت من ِقبل جمل�ص النواب حتى 

وقت اإعداد هذه املراجعة.

تن�ص املادة )9( على اعتبار امتناع جمل�ص املعلومات عن الرد على طلب احل�صول على املعلومات 

�صمن املدة املحددة، قرارًا بالرف�ص.

ينبغي اإلزام املجل�ص ببيان مرّبرات امتناعه عن الرد على طلب احل�صول على املعلومات.   -

تن�ص املادة )10( على عدم جواز طلب املعلومات التي حتمل طابع التمييز الديني اأو العن�صري 

اأو العرقي اأو التمييز ب�صبب اجلن�ص واللون.

بفئة  املتعلقة  املعلومات  على  احل�صول  حريَة  املادُة  تقّيُد  حيث  احلق،  تقّيد  القيود  هذه   -

معينة، وميكن رف�ص الطلب وفقًا لن�ص املادة، على اعتبار اأنه يحمل طابعًا متييزيًا. مثال 

ذلك رف�ص طلب معلومة حول عدد املوظفني من الن�صاء يف موؤ�ص�صة حكومية.

)16( ل�صنة 1960 وتعديالته رقم  العقوبات  •	قانون 

املوؤقت  يعاَقب بالعتقال  اأنه  العقوبات، على  املادة )118( من قانون  الفقرة )2( من  تن�ص 

مدة ل تقل عن خم�ص �صنوات »َمن اأقدم على اأعمال اأو كتابات اأو خطب مل ُتزها احلكومة، 

التها بدولة اأجنبية.... اإلخ«. من �صاأنها اأن تعّر�ص اململكة خلطر اأعمال عدائية اأو تعّكر �صِ
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حرية  تقييد  اإّن  كما  عامتان.  عبارتان  الت«  ال�صِّ و»تعكري  العدائية«  الأعمال  »خطر  اإّن   -

الراأي والتعبري باحل�صول على اإذن من احلكومة ل يتواءم مع اأحكام التفاقيات الدولية 

التي �صادق عليها الأردن.

مي�ص  »ما  اأو  للكرامة«  ي�صيء  »ما  بعبارة  والتحقري  والقدح  الذم  جرَم   )188( املادة  تقّيد 

بالكرامة« اأو »ما يرتتب عليه ُبغ�ُص النا�ص واحتقارهم«.

العمل  مع  تتقاطع  اإنها  كما  احلرية،  اإهدار  عليها  يرتتب  قد  الف�صفا�صة  العبارات  هذه   -

ال�صحفيني يف  اأ�صار مركز حماية حرية  ن�صر احلقيقة. حيث  اإلى  يهدف  الذي  ال�صحفي 

اأّي و�صف لعمل م�صيء لإحدى الهيئات الر�صمية، من  اأنه ميكن عّد  اإلى  مطالعة قانونية، 

قبيل الذم.

حرمة املحاكم رقم )9( ل�صنة 1959 انتهاك  •	قانون 

يف  طرف  مل�صحلة  العام  الراأي  يف  تاأثري  له  اأمرًا  ن�صَر  َمن  كل  ترمي  على   )11( املادة  تن�ص 

الدعوى.

�صمن  يدخل  ما  قيا�ص  حيث  من  ال�صلطة  بتقدير  احلرية  تقييد  �صاأنها  من  ال�صياغة  هذ   -

من   )14( املادة  اأن  ورغم  طرف.  اأّي  مل�صلحة  ُن�صر  ما  تاأثري  وحتديد  العام«  »الراأي  نطاق 

العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية، تن�ص على اأنه يجوز منع ال�صحافة من ح�صور 

جل�صات املحاكمة، اإّل اأن هذا املنع ينبغي اأن يكون وا�صح الأ�صباب.

)26( ل�صنة 2015 وتعديالته رقم  وامل�صموع  املرئي  الإعالم  هيئة  •	قانون 

�ص له والقيود املفرو�صة عليه. تن�ص املادة )20( على التزامات املرخَّ

هذه القيود ف�صفا�صة.  -

تن�ص املادة )21( على اأن اإ�صدار التعاميم والتعليمات من �صالحيات الهيئة.

غري  وهو  والإعالم،  ال�صحافة  حرية  على  م�صبقة  رقابة  يعّد  الن�صر  حظر  تعميم  اإن   -

حالة  يف  فقط  الن�صر  منع  حق  التنفيذية  ال�صلطة  منَح  الأردين  الد�صتور  كون  د�صتوري، 

اإعالن حالة الطوارئ والأحكام العرفية. 
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رقم )55( ل�صنة 2006 الإرهاب  منع  •	قانون 

حتّدد املادة )3( الأعمال التي تعّد يف حكم الأعمال الإرهابية.

اأو  اأجنبية  اأو يعكر �صالتها بدولة  اأعمال عدائية  اأّي عمل يعّر�ص اململكة خلطر  َعّد  اإن   -

يعر�ص الأردنيني خلطر اأعمال ثاأرية تقع عليهم اأو على اأموالهم، عماًل اإرهابيًا، يرتتب عليه 

و�صيا�صاتها،  اأجنبية  دوًل  تنتقد  ن�صر مقالت  من  نتيجة اخلوف  ال�صحفي،  العمل  تكميم 

فهذا قد يكيَّف على اأنه عمل اإرهابي.

رقم )27( ل�صنة 2015 الإلكرتونية  اجلرائم  •	قانون 

تن�ص املادة )11( على عدم ا�صتثناء جرائم الذم والقدح والتحقري من التوقيف يف مرحلة 

التحقيق واملحاكمة.

هذا الن�ّص ل يت�صمن ا�صتثناًء �صريحًا لل�صحفيني الذين يقومون بالنقد الالذع �صمن عملهم   -

ال�صحفي، من اإطار التجرمي.

الإلكرتونية اجلرائم  لقانون  املعدل  القانون  •	م�صروع 

تن�ص املادة )2( على تعريف خطاب الكراهية، باأنه »كل قول اأو فعل من �صاأنه اإثارة الفتنة اأو 

النعرات الدينية اأو الطائفية اأو العرقية اأو الإقليمية اأو التمييز بني الأفراد اأو اجلماعات«.

الراأي.  واإبداء  الكراهية  خطاب  بني  اخللط  عليه  يرتتب  وقد  ف�صفا�ص،  التعريف  هذا   -

مع العلم اأن املادة )19( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية، تن�ص على �صرورة 

مبوجب  د  حُتدَّ خا�صة  وم�صوؤوليات  واجبات  قيود  �صمن  والتعبري  الراأي  حرية  ممار�صة 

ن�صو�ص قانونية وا�صحة. 

اخلطة  يف  ورد  ما  بح�صب  والتعبري،  الراأي  حرية  لتعزيز  املعَلنة  والأن�صطة  الأهداف   .2

الوطنية ال�صاملة حلقوق الإن�صان )2025-2016(

الأول  •	الهدف 

مواءمة الت�صريعات وال�صيا�صات الوطنية املتعلقة باحلق، مع الد�صتور واملواثيق الدولية   -

امل�صادق عليها، ومبا ل يتعار�ص مع امل�صالح احليوية وذلك من خالل جمموعة من الأن�صطة 

الرئي�صية والفرعية:



1030

مراجعة قانون رعاية الثقافة، وقانون املعامالت الإلكرتونية، وقانون املطبوعات والن�صر،   -

وقانون الدفاع، واقرتاح التعديالت عليها.

اأحكامه  املعلومات، وذلك من خالل مراجعة  قانون �صمان احلق يف احل�صول على  تفعيل   -

واقرتاح التعديالت الالزمة عليها، بالإ�صافة اإلى اتباع �صيا�صة ا�صتطالع راأي اجلمهور يف 

ما يتعلق باملعلومات التي يرغب مبعرفتها والك�صف عنها ليتم ن�صرها.

خالل  من  وذلك  لعملهم،  تاأديتهم  اأثناء  وال�صحفيني  لالإعالميني  كافية  حماية  تاأمني   -

ا�صتحداث نظام خا�ص لهذه الغاية.

قانون  مراجعة  خالل  من  بالق�صاء،  الإعالم  لو�صائل  املمنوحة  الرخ�ص  �صحب  ر  ح�صْ  -

املطبوعات والن�صر، وقانون الإعالم املرئي وامل�صموع، واقرتاح التعديالت عليهما.

ويتم تنفيذ هذا الهدف من خالل احلكومة، وجمل�ص الأمة، واملوؤ�ص�صات احلكومية، وموؤ�ص�صات 

املجتمع املدين، والأجهزة الأمنية.

- التنفيذ والتكاملية

ت�صريعاته  مواءمة  اإلى  الأردن  ي�صعى  التي  الدولية  املواثيق  ماهية  الهدُف  هذا  يبنّي  مل   -

معها.

مل يبني الهدُف ماهية »امل�صالح احليوية« لالأردن واآلية حتديدها.  -

املعامالت  وقانون  الثقافة،  رعاية  قانون  مبراجعة  املتعلقة  الأن�صطة  تنفيذ  يبداأ  مل   -

الإلكرتونية، وقانون املطبوعات والن�صر، وقانون �صمان احلق يف احل�صول على املعلومات. 

وذلك رغم بدء الإطار الزمني. 

مع  ومواءمته  املعلومات  على  احل�صول  يف  احلق  �صمان  قانون  تتناول  درا�صة  توجد  ل   -

يف  اجلمهور  راأي  با�صتطالع  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  قيام  يتبني  ومل  الدولية،  التفاقيات 

املعلومات التي يرغب بالك�صف عنها.

اإّن معيار �صمان املوؤ�ص�صة حقَّ طالبي املعلومات يف احل�صول عليها، هو اأحد معايري ال�صفافية   -

التي تت�صمنها جائزة امللك عبد اهلل بن احل�صني للتميز الوظيفي.

طلبات  بتقدمي  للمواطنني  ي�صمح  خيارًا  للوزارات  الر�صمية  الإلكرتونية  املواقع  تت�صمن   -

احل�صول على املعلومات.

اإّن اإقرار اأّي تعديالت على الت�صريعات �صيظل مرهونًا باأداء جمل�ص النواب.  -
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اأُغفلت مراجعة عدد من القوانني التي تتعلق بحرية الراأي والتعبري، ومنها: قانون منع   -

حرمة  انتهاك  وقانون  ال�صحفيني،  نقابة  وقانون  الدولة،  اأمن  حمكمة  وقانون  الإرهاب، 

املحاكم.

الثاين •	الهدف 

ال�صخ�صية  واغتيال  التعدي  وعدم  جهة،  من  والتعبري  الراأي  حرية  بني  ُتوازن  اآلية  اإيجاد 

وامل�صموع،  املرئي  والإعالم  والن�صر،  املطبوعات  قوانني:  مراجعة  خالل  من  اأخرى،  جهة  من 

وجرائم اأنظمة املعلومات )اجلرائم الإلكرتونية(، والعقوبات، ومكافحة الف�صاد.

ويتم تنفيذ هذا الهدف من خالل احلكومة، وجمل�ص الأمة.

- التنفيذ والتكاملية

مل يتم مراجعة قانون املطبوعات والن�صر.  -

مل يتم مراجعة قانون الإعالم املرئي وامل�صموع.  -

متت مراجعة قانون العقوبات واإقرار التعديالت عليه، ومنها اإ�صافة الو�صائل الإلكرتونية   -

لتكون �صمن الو�صائل العلنية، مبوجب ن�ص املادة )11( من القانون املعدل، اإل اأنه ل يوجد 

ما يفيد با�صتحداث اآلية للموازنة بني حرية الراأي واغتيال ال�صخ�صية.

اغتيال  اأفعال  ومناه�صة  التعبري  حرية  يف  احلق  بني  ُتوازن  اآلية  اإيجاد  اأهمية  على   -

ال�صخ�صية، يجب اأن يظل للق�صاء دور يف حتديد ذلك.

)اجلرائم  املعلومات  اأنظمة  وجرائم  والن�صر،  املطبوعات  قوانني  لتعديل  املوجب  ال�صبب   -

لغايات  الفرعية  الأن�صطة  يف  ورد  ملا  وفقًا  الف�صاد،  ومكافحة  والعقوبات،  الإلكرتونية(، 

حتقيق هذا الهدف، يوؤدي اإلى تقييد احلرية. ويجب اأن يوؤخذ بعني العتبار عند مراجعة 

هذه القوانني اأن الت�صريع هو لغايات التنظيم، ل لتقييد احلريات.

الثالث •	الهدف 

املوؤ�ص�صات الإعالمية، وتطوير اخلطاب الإعالمي ورفع مهنيته من خالل  زيادة كفاءة عمل 

ور�صد  القانون،  اإنفاذ  جهات  يف  والعاملني  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  التدريب، 

انتهاكات حرية الراأي، وزيادة م�صاركة الراأي الآخر يف الإعالم احلكومي. 
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ونقابة  املدين،  املجتمع  وموؤ�ص�صات  الإعالمية،  املوؤ�ص�صات  خالل  من  الهدف  هذا  تنفيذ  ويتم 

ال�صحفيني.

- التنفيذ والتكاملية

متطلبات  مع  يتواءم  مبا  ال�صحفي  والعمل  الإعالمي  اخلطاب  تطوير  يف  الهدف  هذا  ي�صاهم 

ُيعَلن عنها ب�صكل  واأن  اأن تكون وا�صحًة  اأن موؤ�صرات الأداء يجب  اإّل  الراأي والتعبري،  حرية 

ر�صمي، مع التاأكيد على اأهمية ر�صد املخَرجات وذلك للوقوف على اأوجه التق�صري ولتحديد 

�صبب عدم احل�صول على نتائج فاعلة.

الإن�صان  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  اخلطة  يف  الواردة  والأن�صطة  لالأهداف  عام  تقييم   .3

)2025-2016(

اآلية  لإيجاد  هدفًا   ،)2025-2016( الإن�صان  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  اخلطة  ت�صع  مل   -

لل�صراكة بني احلكومة وموؤ�ص�صات املجتمع املدين.

املوؤ�صر ينبغي ربطه  القوانني، لكن هذا  مت ربط موؤ�صر الأداء لعدد من الأهداف بتعديل   -

مبدى فاعلية التعديالت التي اأُدخلت على القوانني وحتقيقها لالأهداف والأن�صطة املعلنة.

مل تت�شمن اخلطة خططًا تف�شيلية لكل ن�شاط على حدة.  -

الظروف  الت�صريعي:  ال�صعيد  على  والإ�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  تنفيذ  بطء  اأ�صباب  من   -

ال�صيا�صية، وطبيعة اأداء جمل�ص النواب، واآليات م�صادقته على الت�صريعات.

املعيق الأبرز هو عدم اللتزام بالإطار الزمني، وقد ُر�صد من ِقبل موؤ�ص�صات املجتمع املدين   -

عدم تنفيذ عدد من الأن�صطة، رغم بدء اإطارها الزمني.

اأهمية العمل على وجود ميثاق وطني جامع للجهات العامة واخلا�صة، حلماية ال�صحفيني   -

من العتداءات.

بالرجوع اإلى املوقع الإلكرتوين ملجل�ص النواب، يالَحظ وجود عدد من الت�صريعات املحالة   -

اإلى املجل�ص ملناق�صتها واإقرارها. مع الإ�صارة اإلى اأن فاعلية اجلهود الت�صريعية والإجناز 

حمكومة باأداء املجل�ص. 
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4. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأُجنز 

حيال منظومة حقوق الإن�صان لعام 2017:  ال�صنوي  ن�صف  الدوري  •	التقرير 

بنّي التقرير اخلطوات التي مت تنفيذها من ِقبل احلكومة واملتمثلة يف:

اإقرار قانون �صمان احلق يف احل�صول على املعلومات ل�صنة 2007.  -

اإقرار تعديالت قانون املطبوعات والن�صر ل�صنة 2007.  -

اإلى  الإ�صارة  ومتت   .2015-2011 لالأعوام  الوطنية  الإعالمية  الإ�صرتاتيجية  اإطالق   -

دورها يف التطوير الت�صريعي.

الراأي  حرية  حيال  الإ�صالمية  واملقد�صات  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  من  املبذولة  اجلهود   -

والتعبري، وذلك باعتماد خطب منوذجية لبيان دور الإ�صالم يف احلفاظ على احلرية �صمن 

نطاق ال�صريعة الإ�صالمية.

املعلومات،  على  احل�صول  بطلب  اخلا�ص  النموذج  بن�صر  الفل�صطينية  ال�صوؤون  دائرة  قيام   -

على املوقع االإلكرتوين للدائرة، ومت ت�شمية �شابط ارتباط ال�شتقبال اال�شتف�شارات.

- تقييم ملا ورد يف التقرير:

بنّي امللّخ�ص التنفيذي لتقرير تقييم الأداء احلكومي يف تنفيذ اخلطة الوطنية ال�صاملة   -

اخلطة  تنفيذ  ن�صبة  اأن  احلياة،  مركز  عن  وال�صادر   ،)2025-2016( الإن�صان  حلقوق 

 %69 تبلغ  عام،  ب�صكل  اخلطة  م�صتوى  على  الزمني  اإطارها  بداأ  التي  لالأن�صطة  الوطنية 

وكما يلي:

11.9% مكتمل تقريبًا.  -

5.7% جزئي تقريبًا.  -

46.4% حمدود تقريبًا.  -

36% مل يبداأ تقريبًا.  -

بتقييم الن�صب ال�صابقة، يالَحظ عدم القدرة على تنفيذ الأهداف �صمن الإطار الزمني،   -

ط له. مما يجعل املخرجات يف ما يتعلق بالتنفيذ الزمني اأقّل من املخطَّ

متت مراجعة الربنامج التنفيذي لالإ�صرتاتيجية الإعالمية مع »اليون�صكو».  -

تقوم وزارة الأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية باعتماد خطب موّحدة ومنوذجية.  -
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مت تعديل املوقع الإلكرتوين لدائرة ال�صوؤون الفل�صطينية ب�صكل ي�صاهم يف تفعيل احلق يف   -

احل�صول على املعلومة.

يف  احلق  قانون  م�صروع  على  التعديل  اإقرار  يتم  مل  اأنه  اإلى  ُي�ِصر  مل  التقرير  اأن  يالَحظ   -

احل�صول على املعلومة، والذي ين�ص على حق الأجنبي يف احل�صول على املعلومة يف حال 

املعاملة باملثل.

الدوري اجلامع )الثامن ع�صر  الها�صمية  الأردنية  اململكة  الر�صمية حيال تقرير  اجلهود  	•
حتى الع�صرين( حول التفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري:

اأطلق املن�صق احلكومي حلقوق الإن�صان برئا�صة الوزراء، اأبرز اجلهود الر�صمية حيال تقرير 

التمييز  اأ�صكال  جميع  على  للق�صاء  الدولية  التفاقية  حول  الها�صمية  الأردنية  اململكة 

العن�صري، وبالتزامن مع مناق�صة تقرير الأردن يف جنيف، بتاريخ 2017/11/23. وتاليًا اأبرز 

هذه اجلهود بح�صب منا ُن�صر على املوقع الإلكرتوين لرئا�صة الوزراء:

وحقوق  احلرية  بني  التوازن  على  والتاأكيد  الدولية،  التفاقيات  مع  الد�صتور  مواءمة   -

الآخرين. 

البحث  حرية  الدولة  »تكفل  ن�ّص  باإ�صافة   ،2011 �صنة  الد�صتور  من   )15( املادة  تعديل  مت 

اأو النظام  العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقايف والريا�صي مبا ل يخالف اأحكام القانون 

العام والآداب«.

واإطالق  والن�صر،  املطبوعات  ق�صايا   2011 ل�صنة   )15( رقم  العام  العفو  قانون  �صمول   -

الإ�صرتاتيجية الإعالمية لالأعوام 2015-2011.

ين�ّص القانون املعدل لقانون املطبوعات والن�صر رقم )16( ل�صنة 2011، على اأن يتم نظر هذه 

الق�صايا من ِقبل غرف ق�صائية خمت�صة.

ت�صّمن القانون املعدل لقانون رعاية الثقافة رقم )29( ل�صنة 2009، اإلغاء ال�صريبة على   -

ال�صحف، والبالغة 5 % من قيمة ن�صر الإعالنات.

- تقييم للجهود املعَلنة:

للحقوق  الدويل  العهد  من   )19( املادة  ن�ص  مع  تتواءم  القانونية  الد�صتورية  التعديالت   -

املدنية وال�صيا�صية.
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مبوجب قانون العفو العام الذي ُن�صر يف 2011/10/2، مّت �صمول اجلرائم املتعلقة بق�صايا   -

املطبوعات والن�صر، وهذا ما يعزز حرية ال�صحافة الإعالم.

من  يزال  ما  اأنه  اإل  التخ�ص�ص،  �صمانة  خمت�صة  حماكم  اأمام  ال�صحفيني  حماكمة  ت�صكل   -

املمكن توقيف ال�صحفي من ِقبل جهات غري خمت�صة. وينبغي �صّد هذه الثغرة بو�صع ن�ص 

خا�ص يف جميع القوانني يق�صي بعدم جواز توقيف ال�صحفي. 

�صالحيات املت�صرف بالتوقيف وتقييد حرية التنقل، واملتَخذة بناء على قناعته الذاتية،   -

والتي ل ميكن الطعن بها، ت�صكل قيدًا على احلرية.

بتاريخ  الر�صمية  اجلريدة  يف  ُن�صرت  التي  التعديالت  مبوجب  ال�صريبة  اإلغاء  مت   -

 .2009/9/16

يو�صى باإلغاء اأو خف�ص قيمة ال�صرائب والر�صوم املفرو�صة على املطبوعات.  -

وال�صيا�صية لعام 2017  املدنية  احلقوق  حيال  الر�صمية  للجهود  والتقييم  املتابعة  تقرير  	•
واملن�صور على املوقع الإلكرتوين لرئا�صة الوزراء:

ت�صّمن تقرير املتابعة والتقييم للجهود الر�صمية حيال احلقوق املدنية وال�صيا�صية لعام 2017 

واملن�صور على املوقع الإلكرتوين لرئا�صة الوزراء، ما يلي:

وو�صائل  والن�صر  والطباعة  ال�صحافة  وحرية  الراأي،  حرية  لكفالة  د�صتورية  تعديالت   -

الإعالم، وحرية املرا�صالت الربيدية والربقية واملخاطبات الهاتفية وغريها من و�صائل 

الت�صال.

الن�صر.  حظر  بخ�صو�ص  تعميم  اأّي  الإعالم  هيئة  عن  ي�صدر  مل   2017 عام  مطلع  منذ   -

واجلهات املخت�صة هي التي ُت�صدر التعاميم.

منذ مطلع 2017 مل ُيرَف�ص بث اأي برامج على الف�صائيات اأو الإذاعات املرّخ�صة بالأردن،   -

ومل يتم اإغالق اأيٍّ منها.

مت عقد اأن�صطة وور�ص عمل لتعزيز قدرات املوؤ�ص�صات الإعالمية حتت عنوان »التخ�ص�ص   -

ال�صحفيني  نقابة  ومب�صاركة  العدل،  وزارة  مع  بالتعاون  الإعالم«،  ق�صايا  يف  الق�صائي 

واملجل�ص الق�صائي الأردين.

الق�صائي،  املعهد  وطلبة  العامني  واملّدعني  العام  النائب  مع  بلقاءات  الإعالم  هيئة  قامت   -

للتوعية بالدور الق�صائي يف ق�صايا الإعالم.
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اأجريت تعديالت على الأنظمة املرتبطة بقانون املطبوعات والن�صر وعمل هيئة الإعالم،   -

املتبعة  الإجراءات  تطبيق  يف  ال�صفافية  وزيادة  ال�صحفية  املهنية  تعزيز  يف  ي�صاهم  مبا 

يف الرتخي�ص لهذه املوؤ�ص�صات. حيث اأ�صيفت »املطبوعة الإلكرتونية« �صمن نظام الر�صوم 

وبدل الرتخي�ص للموؤ�ص�صات الإعالمية وال�صحفية، لتتفق مع الفقرة )ب( من املادة )49( 

من قانون املطبوعات والن�صر. 

للمطبوعة  يكون  اأن  باإجازة  ال�صحفية،  املهنية  نطاق  لتو�صيع  قانونية  تعديالت  اأُجريت   -

الدورية اأكرث من مرا�صل واحد من غري الأردنيني معفيني من ر�صوم ت�صاريح العمل، على اأّل 

يتجاوز عددهم خم�صة مرا�صلني.

لة مبوجب الفقرة )ي( من املادة )4( من قانون  ر�صَد التقرير تلّقي جلنة ال�صكاوى امل�صكَّ  -

الإعالم املرئي وامل�صموع، 18 �صكوى حتى تاريخ اإعداده يف 2017/10/18.

- تقييم ملا ورد يف التقرير:

كفَل الد�صتور حرية الراأي والتعبري وحرية ال�صحافة وحق احل�صول على املعلومات، وَعدَّ   -

اأيَّ ت�صريع يخالفه اأو يهدر احلقوق واحلريات ت�صريعًا باطاًل.

حلقوق  الوطني  املركز  عن  ال�صادر  الإن�صان  حلقوق  ع�صر  الثالث  الوطني  التقرير  ر�صَد   -

الإن�صان )2016(، اأن هيئة الإعالم خوطبت من ِقبل جهات خمت�صة حلظر الن�صر يف بع�ص 

الق�صايا.

ر�صد التقرير حجَب عدد من املواقع الإلكرتونية من ِقبل حمافظ العا�صمة.   -

متتلك هيئة الإعالم �صالحية وقف الربامج التلفزيونية والإذاعية يف حالت ا�صتثنائية   -

ت�صر بالأمن الوطني اأو ال�صلم املجتمعي اأو تبث مواد اإباحية. لكن املركز الوطني حلقوق 

الإن�صان طالَب يف تقريره، ح�صر هذه ال�صالحية بالق�صاء.

مت تعديل عدد من الأنظمة املرتبطة بالقوانني امل�صار اإليها، ومبا ي�صاهم يف تطوير املهنية   -

ال�صحفية، مع التاأكيد على اأهمية تفعيل التنفيذ العملي للت�صريعات.

ر النظر يف ق�صايا  ي�صاهم تخ�صي�ص غرف ق�صائية متخ�ص�صة يف تنفيذ الهدف املتعلق بَق�صْ  -

ني، واإفراد غرف ق�صائية خمت�صة بها. املطبوعات والن�صر على ق�صاة خمت�صّ

\



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

1037

رّد احلكومة الأردنية على قائمة امل�صائل اخلا�صة بالتقرير الدوري اخلام�ص لالأردن اأمام  	•
اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان للدورة 121 )2017/11/10-10/16(.

اأمام  لالأردن  اخلام�ص  الدوري  بالتقرير  اخلا�صة  امل�صائل  قائمة  على  احلكومي  الرّد  ت�صّمن 

اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان للدورة 121 )10/16-2017/11/10(، ما يلي:

النتهاء من م�صروع قانون �صمان احلق يف احل�صول على املعلومات. ويت�صمن التعديُل تزويَد   -

ال�صحفي باملعلومات بال�صرعة املمكنة، و�صمان احلّق يف ذلك لغري الأردنيني.

عدم فر�ص اأّي رقابة م�صبقة على و�صائل الإعالم اأو الإعالميني، واإلغاء جميع العقوبات   -

ال�صالبة للحرية، والكتفاء بالغرامات، مع التاأكيد على حق املت�صرر باملطالبة بالتعوي�ص 

املدين.

تعديل الت�صريعات الوطنية مبا يتواءم مع التفاقيات الدولية.  -

مظلة  على  التوافق  بعدم  ذلك  تعليل  ومت  )لالإعالميني(،  �صكاوى  جمل�ص  اإن�صاء  يتم  مل   -

املجل�ص وع�صويته من ِقبل اجل�صم الإعالمي. 

حماكمة ال�صحفيني اأمام حماكم خا�صة.  -

تعريف الإرهاب جاء من�صجمًا مع املواثيق الدولية.  -

- تقييم ملا ورد يف الرّد: 

ل يوجد ن�صخة حمّدثة مل�صروع قانون �صمان احلق يف احل�صول على املعلومات. وامل�صروع   -

املعرو�ص على جمل�ص النواب اأحيل اإليه منذ 2013/2/18.

اأكد التقرير ال�صنوي ال�صادر عن مركز حماية وحرية ال�صحفيني، اأن تعاميم حظر الن�صر   -

هي املوؤ�صر الأبرز لتقييد حرية ال�صحافة عام 2016، ويندرج ما ن�صبته 79.3% منها �صمن 

الرقابة امل�صبقة.

التفاقيات  مع  مواءمتها  مدى  وتقييم  الوطنية  الت�صريعات  يف  التعديالت  متابعة  يجب   -

الدولية.

اأهمية التو�صل اإلى توافق على مظلة املجل�ص، بو�صع خطة وا�صحة لتقريب وجهات النظر   -

بني املوؤ�ص�صات الإعالمية واحلكومة

يزال من  ما  اأنه  اإل  التخ�ص�ص،  املحاكم اخلا�صة �صمانة  اأمام  ال�صحفيني  ت�صّكل حماكمة   -



1038

املمكن توقيف ال�صحفي من ِقبل جهات غري خمت�صة. وينبغي �صّد هذه الثغرة بو�صع ن�ص 

خا�ص يف جميع القوانني يق�صي بعدم جواز توقيف ال�صحفي. 

�صالحيات املت�صرف بالتوقيف وتقييد حرية التنقل، واملتَخذة بناء على قناعته الذاتية،   -

والتي ل ميكن الطعن بها، ت�صّكل قيدًا على احلرية.

تعريف »العمل الإرهابي« يف القانون ف�صفا�ص، وقد يرتتب عليه تقييد العمل ال�صحفي،   -

خا�صة يف ما يتعلق بـ»تعكري ال�صالت« مع الدول الأجنبية.

5. التو�صيات

الراأي  حرية  تنّظم  اأو  و/  تقّيد  اأو  و/  تتعلق  التي  الت�صريعات  جميع  وتعديل  مراجعة   .1

والتعبري والتي ل تتواءم مع اأحكام التفاقيات والعهود الدولية، وي�صمل هذا قانوَن منع 

تقييدها  ينبغي  التي  الإداري  احلاكم  و�صالحياِت  والن�صر،  املطبوعات  وقانوَن  اجلرائم، 

وو�صع رقابة عليها.

والتي  املعلومات،  على  للح�صول  عامليًا  بها  املعرتف  العامة  الرئي�صية  املبادئ  تطبيق   .2

تتمثل مببداأ الك�صف الأق�صى وال�صتباقي، وواجب م�صاعدة طالبي املعلومات، واحلد من 

ق�صوى  مدة  وحتديد  املعلومات،  طلب  عن  لالإجابة  الالزم  الزمن  وحتديد  ال�صتثناءات، 

حال  يف  املعلومات  على  احل�صول  طلب  على  الرد  عن  المتناع  وتربير  املعلومات،  حلماية 

حدوثه.

املواءمة بني الأهداف املعَلنة واملمار�صات العملية من خالل متابعة عملية الر�صد با�صتمرار،   .3

وتقييم املخرجات، وو�صع احللول الت�صحيحية ل�صمان تعزيز حرية الراأي والتعبري.

ال�صراكة بني منظمات  يقوم على قواعد وتفاهمات تعزز من  ميثاق توافقي وطني  و�صع   .4

املجتمع املدين واحلكومة.

تنفيذ تو�صية الأمم املتحدة يف ت�صجيع ا�صتخدام اخلطاب الإيجابي ملواجهة التحري�ص   .5

ورف�ص خطاب الكراهية، واتخاذ الربامج الوقائية كنهج دائم يف جميع املجالت، وو�صع 

تعريف من�صبط خلطاب الكراهية.

التي تعنى بتعزيز  العامة واخلا�صة  الزمني املحدد يف اخلطط  متابعة اللتزام بالإطار   .6

حرية الراأي والتعبري اأو التي تت�صل بها. ويف حال تاوز هذا الإطار ينبغي الإعالن عن 

اأ�صباب التاأخري ومعاجلتها.

اإلغاء اأو تخفي�ص ال�صرائب والر�صوم على املطبوعات ال�صحفية.  .7
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ب. احلق يف احلياة
للقوانني  وفقًا  احلياة  يف  احلق  وتعزيز  بتنظيم  تعنى  وخا�صة،  ر�صمية  عدة،  جهات  هناك 

هذه  اأبرز  ومن  الإن�صان.  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  للخطة  ووفقًا  وال�صيا�صات،  والأنظمة 

والتلفزيون،  الإذاعة  وموؤ�ص�ص�صة  الأمة،  وجمل�ص  الق�صائي،  واملجل�ص  احلكومة،  اجلهات: 

ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، وهيئة الأركان امل�صرتكة، وموؤ�ص�صة الإذاعة والتلفزيون.

1. الإطار الت�صريعي الدويل والوطني للحق يف احلياة

وال�صيا�صية املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  	•

اإن�صان احلق الطبيعي يف احلياة، ويحمي القانون  تن�ص املادة )6( من هذا العهد على: »لكل 

هذا احلق، ول يجوز حرمان اأّي فرد من حياته ب�صكل تع�صفي«.

واأكدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان، اأن احلق يف احلياة هو احلق الأ�صمى الذي ل ُي�صمح 

بتقييده اأو احلرمان منه، حتى يف اأوقات الطوارئ العامة التي تهدد احلياة العامة. 

اأما واجبات كل دولة من الدول الأطراف يف العهد، ل�صمان تعزيز وحماية هذا احلق، فهي: 

اللتزام بتوفري �صبل حماية الأ�صخا�ص الذين يخ�صعون لوليتها، وهو التزام يوجب عليها   -

�صّن الت�صريعات الالزمة ملنع العتداء على هذا احلق، وو�صع التدابري الرادعة والعقوبات 

الالزمة ملن يعتدي عليه.

اللتزام بحماية الأ�صخا�ص املحتَجزين واملحرومني من حريتهم.  -

ع الأ�صخا�ص باحلياة، واتخاذ ما يلزم من  توفري نظم الرعاية ال�صحية الكفيلة ب�صمان متتُّ  -

تدابري ت�صريعية و�صيا�صات لزمة ل�صمان حماية ال�صحة العامة ومنع التلوث.

التدابري  ذلك  الالزمة حلماية هذا احلق من العتداء، مبا يف  الوقائية  التدابري  اتخاذ   -

الت�صريعية لتجرمي اأّي اعتداء بهذا اخل�صو�ص.

اتخاذ التدابري الت�صريعية والإجرائية الالزمة لإجراء حتقيق ر�صمي فّعال يف حال وجود   -

اعتداء على هذا احلق.
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اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية  	•
اأو املهينة ل�صنة 1984

 )4764 )العدد  الر�صمية  الأردن يف اجلريدة  ِقبل  من  التفاقية  امل�صادقة على هذه  ُن�صرت 

بتاريخ 2006/6/15. واأُحلق بالتفاقية بروتوكول اختياري مل ي�صادق الأردن عليه. 

الإن�صان حلقوق  العاملي  الإعالن  	•

ية ويف الأمان على  تن�ص املادة )3( من هذا الإعالن على: »لكِلّ فرد احلُقّ يف احلياة واحلِرّ

�صخ�صه«.

الأردين الد�صتور  	•

مل يتم الن�ص �صراحًة على احلق يف احلياة.

اأ�صول املحاكمات اجلزائية  قانون  	•

ينظم قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية رقم )9( ل�صنة 1961 وتعديالته، الأحكام اخلا�صة 

بالتوقيف واإجراءات املحاكمة. 

العقوبات رقم )16( ل�صنة 1960 	قانون  	•

�صنق  هو  »الإعدام  منها:  الأولى  الفقرة  يف  وجاء  الإعدام،  عقوبة  على   )17( املادة  تن�ص 

املحكوم عليه«. 

مل يوّقع الأردن على الربوتوكول الختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية   -

وال�صيا�صية والهادف اإلى الغاء عقوبة الإعدام. 

اجلنايات  على  فقط  رها  وق�صْ الإعدام  عقوبة  اإلغاء  من  القرتاب  نحو  ال�صعي  املهم  من   -

�صديدة اخلطورة متهيدًا لإلغائها.

اإقراٍر  على  احل�صول  اأنواع التعذيب بق�صد  من  نوع  اأيَّ  �صخ�صًا  �صاَم  »َمن   :)208( املادة  تن�ص 

بجرمية اأو على معلومات ب�صاأنها، عوقب باحلب�ص من �صنة اإلى ثالث �صنوات«.
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تعديل  وُيقرتح  خطورتها،  من  الرغم  على  اجلنحة  اإطار  يف  هي  الن�ص  مبوجب  اجلرمية   -

الن�ص بحيث ت�صبح جناية ومبا يتوافق مع مقت�صى اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من 

�صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة ل�صنة 1984.

)38( ل�صنة 1965 رقم  العام  الأمن  قانون  	•

ل مبوجب  تن�ص املادة )81( على اأن البّت يف اأفعال التعذيب يكون من ِقبل هيئة حتقيق ت�صكَّ

اختيار املدير اأو من ينيبه. 

يوؤخَذ على الن�ص اأن اجلهة التي تبّت يف اأفعال التعذيب هي جهة غري ق�صائية.   -

واملحاكمة  بالتحقيق  املخت�صة  الق�صائية  اجلهات  اإلى  الأمر  هذا  اإحالة  يتم  اأن  ل  يف�صَّ  -

ل�صمان ال�صتقاللية التامة. 

رقم )58( ل�صنة 2006 الع�صكري  العقوبات  •	قانون 

جاء يف املادة )52( من هذا القانون اأنه يعاَقب باحلب�ص من ثالثة اأ�صهر اإلى ثالث �صنوات كلُّ 

َمن:

كان ذا عالقة يف �صجار اأو عراك اأو ا�صطراب ورف�َص اإطاعة اأي �صابط اأمَره بالتوقف، ولو  اأ. 

كان ذلك ال�صابط دونه يف الرتبة، اأو �صرب اأو ا�صتعمل اأو اأقدم على ا�صتعمال العنف �صده.

�صرب �صخ�صًا يتولى حرا�صته اأو ا�صتعمل العنف �صده. ب. 

قاوم احلر�ص الذي من واجبه اإلقاء القب�ص عليه اأو تولى حرا�صته. ت. 

جرمية التعذيب، اأو ا�صتخدام القوة اأو العنف اأو ال�صرب مبوجب الن�ص امل�صار اإليه هي يف   -

اإطار اجلنحة، وهي غري م�صددة ولي�صت رادعة. 

يجب ت�صديد العقوبة لتفعيل التزامات الأردن مبوجب اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه   -

من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة ل�صنة 1984.

)23( ل�صنة 2016 رقم  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  •	قانون 

تن�ص الفقرة )اأ( من املادة )9( من هذا القانون على: »يعاَقب باحلب�ص مدة ل تقل عن �صنة 

ول تزيد على ثالث �صنوات وبغرامة ل تقل عن األف دينار ول تزيد على ثالثة اآلف دينار، 
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كلُّ من تعاطى اأو هّرب اأو ا�صتورد اأو اأنتج اأو �صنع اأو حاز اأو اأحرز اأو ا�صرتى اأو زرع اأيًا من املواد 

منها مواد خمدرة بق�صد  ينتج  التي  النباتات  اأو  امل�صتح�صرات  اأو  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة 

تعاطيها دون اأن يعترب الفعل �صابقة جرمية اأو قيدًا اأمنيًا بحق مرتكبه للمرة الأولى«.

كما جاء يف الفقرة )ج(، اأن املحكمة متتلك �صالحية ا�صتبدال العقوبة، وذلك بو�صع اجلاين 

يف م�صحة لعالج التعاطي اأو معاجلته يف اإحدى العيادات النف�صية والجتماعية للمدمنني.

ال�صحي  الإلزامي  العالج  يتلقى  اأن  مرة  اأول  للمتعاطي  يكون  بحيث  الن�ص  تعديل  ُيقرَتح   -

ال�صجناء  من  بتاأثري  التعاطي  اإلى  الرجوع  ن�صبة  لرتفاع  نظرًا  والجتماعي،  والنف�صي 

الأقران. 

جاء يف الفقرة )ج( من املادة )21( اأن للنيابة العامة اأو املحكمة، بعد اإحالة الق�صية اإليها، 

اإلقاء احلجز التحفظي على اأموال امل�صتكى عليه يف اأّي جناية من اجلنايات املن�صو�ص عليها 

ا�صتكمال  اإلى حني  ال�صفر  اأ�صوله وفروعه وزوجه، ومنعهم من  اأموال  القانون، وعلى  يف هذا 

اإجراءات التحقيق والف�صل يف الدعوى، وللمحكمة اأن تقرر م�صادرتها.

يتجاوز هذا الن�ص مفهوم العقوبة الفردية، حيث ي�صمل الن�ص كاّلً من الأ�صول والفروع   -

وزوج اجلاين بقرار منع ال�صفر.

الأحداث،  قانون  يف  ورد  مما  الرغم  »على  يلي:  ما  على   )33( املادة  من  )ب(  الفقرة  تن�ص 

تنعقد حمكمة اأمن الدولة ب�صفتها حمكمة اأحداث، للنظر يف اجلرائم التي يرتكبها الأحداث 

واملن�صو�ص عليها يف هذا القانون«.

يجب اأن تتوّلى النظَر يف اجلرائم التي يرتكبها الأحداُث حمكمٌة خمت�صة تتبع الق�صاء   -

النظامي ب�صفة م�صتقلة ومبا يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل. 

تن�ص املادة )37( على: »ملجل�ص الوزراء بناء على تن�صيب الوزير اإجراء تعديل على اأيٍّ من 

اجلداول امللحقة بهذا القانون بحذف اأّي مادة منه اأو اإ�صافة اأي مادة اأخرى اإليه اأو تعديل 

الن�شب اأو املوا�شفات اأو ال�شروط اخلا�شة واملتعلقة باأّي منها، على اأن يتم ن�شر ذلك يف اجلريدة 

الر�صمية«.

تغيري  عليه  يرتتب  بالقانون،  امللحقة  اجلداول  تعديل  �صالحية  الوزراء  جمل�ص  منح  اإن   -

الو�صف اجلرمي للفعل، وهذا ما يجب اأن يكون من �صالحيات الربملان وحده.
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)13( ل�صنة 1953 رقم  املفرقعات  •	قانون 

اأنه يعاَقب بالإعدام كلُّ من »ا�صتعمل مادة مفرقعة  املادة )12( على  الفقرة )3( من  تن�ص 

بق�صد الإرهاب اأو بق�صد اإيقاع ال�صرر يف الأرواح اأو املمتلكات �صواء نتج عن ذلك �صرر اأم مل 

ينتج«.

ُيقرتح اإلغاء عقوبة الإعدام متهيدًا مل�صادقة الأردن على الربوتوكول الختياري الثاين   -

للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية والهادف اإلى اإلغاء عقوبة الإعدام. 

)43( ل�صنة 1976 رقم  املدين  •	القانون 

تت�صمن املادة )256( ن�صًا عامًا حول التعوي�ص عن الفعل ال�صاّر على �صوء اأحكام امل�صوؤولية 

التق�صريية.

جلرب  خا�ص  ن�ّص  وجود  ال�صروري  من  اأنه  اإل  العامة،  القواعد  يف  الن�ص  هذا  اأهمية  مع   -

ال�صرر املتعلق ب�صحايا العدالة اجلنائية، يراعي معايري خا�صة يف التعوي�ص. 

الأهداف والأن�صطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلق يف احلياة  .2

فعاليتها  ملدى  وتقييم  املعَلنة،  احلكومية  للخطط  وفقًا  والأن�صطة  لالأهداف  عر�ص  تاليًا 

ومتابعة تنفيذها.

الإن�صان )2025-2016( حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  •	اخلطة 

الهدف: تطوير الإطار القانوين الناظم للحق يف احلياة وال�صالمة اجل�صدية ملواءمته مع   -

الد�صتور واملواثيق الدولية يف حدود ما �صادق عليه الأردن.

العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  مع  يتواءم  الهدف  هذا   -

القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة.

الهدف: تعديل الت�صريعات للتو�صع يف مفهوم جرمية التعذيب ب�صكل ين�صجم مع اتفاقية   -

مرتكبيها  ومالحقة  اجلرمية  هذه  على  الرادعة  العقوبة  وت�صديد  التعذيب،  مناه�صة 

وتقدميهم اأمام املحاكمات املدنية.

مت تعديل ن�ص املادة )208( من قانون العقوبات مبوجب القانون املعدل رقم )27( ل�صنة   -

2017، بت�صديد العقوبة، ورفع احلد الأدنى لها اإلى �صنة، اإل اأن التعديل مل ي�صمل التو�صع 
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اأو  الإقرار  انتزاع  يف  التعذيب  جرمية  يح�صر  الن�ص  يزال  ما  حيث  اجلرمية،  مفهوم  يف 

العرتاف ب�صاأن جرمية، كما ل ين�ص على »حالة املعاملة املهينة«، اإ�صافة اإلى اأنه يربط 

درجة اجلرمية بالنتيجة التي تف�صي اإليها عملية التعذيب.

ما تزال حماكمة مرتكبي جرائم التعذيب تتم من ِقبل جهات خا�صة )حماكم ع�صكرية(،   -

اجلهات  من  املرتَكبة  اجلرائم  اعتبار  يتم  وقد  ال�صتقاللية.  عدم  عليه  يرتتب  قد  مما 

الر�صمية »خمالفات م�صلكية«.

الإطار  حتديد  خالل  من  التعذيب  جرمية  ي  لتق�صّ اإر�صادية  اأدّلة  العدل  وزارة  و�صعت   -

الت�صريعي لها، واأركان اجلرمية، ودور النيابة العامة يف املالحقة والتحقيق.

اأّي تعديل ت�صريعي ي�صمن حماكمة مرتكبي جرائم التعذيب من موظفي  اإجراء  مل يتم   -

ي�صمن  ب�صكل  املدنية  النظامية  الق�صائية  اجلهات  اأمام  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  الدولة 

ال�صتقاللية و�صمان نفاذ العقوبة الرادعة.

ب�صوره  للتوقيف  يتعر�ص  ملن  املثلى  واملو�صوعية  الإجرائية  احلماية  توفري  الهدف:   -

ر حالته واإيجاد بدائل عنه من خالل مراجعة  املختلفة، وت�صييق نطاق التوقيف وح�صْ

الت�صريعات ذات ال�صلة بالتوقيف، وتوفري امل�صاعدة القانونية الالزمة للموقوفني.

- �صهد عام 2016 ارتفاعًا ملحوظًا يف عدد املوقوفني ق�صائيًا مقارنة بعام 2015.

الهدف: مراجعة الت�صريعات التي تتعلق باجلرائم املعاَقب عليها بالإعدام لت�صييق نطاق   -

هذه العقوبة وح�صرها يف اجلرائم الأ�صد خطورة.

عقوبة  تطبيق  ت�صييق  لغايات  احلكومة  ِقبل  من  مراجعتها  ينبغي  التي  الت�صريعات   -

الع�صكري،  العقوبات  قانون  الأردين،  العقوبات  قانون  التالية:  القوانني  ت�صمل  الإعدام، 

قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية، قانون منع الإرهاب، وقانون املفرقعات. وذلك حل�صر 

وت�صييق نطاق عقوبة الإعدام باأ�صد اجلرائم خطرًا. وهذا التوجه يقّرب الأردن ما اأمكن 

من التوّجه الدويل يف الربوتوكول الختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية 

وال�صيا�صية.

يف ما يتعلق بالتطبيق العملي لوقف تنفيذ العقوبة وتعليقها، قامت احلكومة بتعليق تنفيذ   -

اأ�ص�ص  املحكومني دون وجود  نفذتها بحق عدد من  2006 و2014، ثم  العقوبة بني عامي 

وا�صحة ومعايري حمددة ل�صتثناء تنفيذ العقوبة يف حق بقية املحكومني بالإعدام. وهذه 

امل�صاواة، وعدم  العقوبة، وعدم  ا�صتفهام حول النتقاء يف تنفيذ  املمار�صة ت�صكل عالمة 

ال�صفافية يف حتديد املعايري التي اأُخذ بها عند تنفيذ العقوبة يف حق عدد من املحكومني.
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 ،2016 عام  اخلا�ص  العفو  من  �صخ�صني  ا�صتفادة  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املركز  ر�صد   -

مقابل ع�صرة اأ�صخا�ص عام 2015، وثالثة يف عام 2014. وبلغ عدد نزلء مراكز الإ�صالح 

والتاأهيل من املحكومني بالإعدام نحو 126 حمكومًا يف عام 2016، من بينهم 14 نزيلة. ومل 

ي�صهد عام 2016 تنفيذ اأّي حكم بالإعدام.

اجلرائم  لتقليل  الالزمة  الوقائية  التدايري  اتخاذ  هدَف  الوطنية  اخلطة  ت�صمني  يجب   -

للتزام  تنفيذًا  وذلك  امل�صددة،  الأخرى  بالعقوبات  اأو  بالإعدام  عليها  املعاَقب  اخلطرية 

الأردن مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية.

الهدف: توفري ال�صمانات الالزمة يف مرحلة التحقيق الأّويل، وكفالة حق املثول بوا�صطة   -

حماٍم، وتعديل الت�صريعات الالزمة.

مل تت�شمن اخلطة الوطنية حتديد ن�شاط واأدوات فاعلة ل�شمان احليلولة دون اال�شتخدام   -

املفرط للقوة من ِقبل اجلهات �شاحبة ال�شالحية بالتفتي�ش واملداهمة.

-  الهدف: �صمان الدولة حلّق �صحايا نظام العدالة اجلنائية يف التعوي�ص وجرب ال�صرر، من 

خالل ا�صتحداث ت�صريعات وتدابري ل�صمان هذا احلق، والتوعية املجتمعية بحقوق �صحايا 

نظام العدالة اجلنائية.

عن  الناجم  التعوي�ص  تقدير  حيث  من  التعذيب  �صحايا  لتعوي�ص  نظام  و�صع  اأهمية   -

نف�صيًا  ال�صحية  تاأهيل  واإعادة  الفائت،  والربح  الالحقة  اخل�صارة  واإدخال  التعذيب، 

اتفاقية  من   )14( املادة  عليها  تن�ص  التي  لالآليات  وفقًا  والرت�صية  والعتذار  وج�صديًا، 

مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة 

ل�صنة 1984، علمًا اأن املت�صرر ميكنه اللجوء فقط للقواعد العامة يف التعوي�ص، والدعاء 

باحلق ال�صخ�صي.

�صمن  من  التوقيف،  فيها  مبا  املتَخذة  الإجراءات  اعتبار  على  الق�صائي،  التطبيق  ا�صتقر   -

ال�صالحيات القانونية للموظف العام )املدعي العام( ا�صتنادًا للقاعدة القانونية »اجلواز 

ال�صرعي ينايف ال�صمان«.

الت�صريعي  النظام  يف  ثغرة  ي�صكل  ال�صحايا،  حقوق  ي�صمن  ت�صريعي  نظام  وجود  عدم  اإّن   -

لعدم مواءمته مع ن�ص الفقرة )3( من املادة )2( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

وال�صيا�صية.

يف ما يتعلق بالتوجه احلكومي نحو زيادة الوعي املجتمعي بحقوق �صحايا نظام العدالة   -

اجلنائية، فاإن جمرد الوعي لي�ص كافيًا، ويجب اتخاذ اإجراءات عملية باإيجاد موؤ�ص�صات 

اخلطة  اأن  حيث  واإنفاذها،  واأ�صرهم  ال�صحايا  حقوق  ب�صمان  تعنى  حكومية  اأو  خا�صة 
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الوطنية تقت�صر فقط على اإعداد مواد تثقيفية، وهو اأمر ي�صكل ق�صورًا يف هذا املجال.

- مل تت�صمن اخلطة الوطنية ما ي�صري اإلى اتباع نهج وقائي لتوفري �صبل ال�صالمة بخ�صو�ص 

احلوادث املتكررة )الغرق، النتحار(.

مديرية الأمن العام )ممثلًة باإدارة ال�صري املركزية(  •	اإ�صرتاتيجية 

الهدف: ت�صمنت الإ�صرتاتيجية الأهداَف الإ�صرتاتيجية التي ُتعنى باحلد من وقوع حوادث   -

واملادية ورفع  الب�صرية  املوارد  حماية  اإلى  تهدف  والتي  عنها  الناجمة  والأ�صرار  ال�صري 

جودة اخلدمات املقدمة.

هذه الأهداف الإ�صرتاتيجية فاعلة، تت�صمن احلق يف احلياة وال�صالمة اجل�صدية، كما اإنها   -

تركز على اجلانب الوقائي.

3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأجُنز

احلقوق املدنية وال�صيا�صية لعام 2017 حيال  الر�صمية  اجلهود  تقرير  	•

العام،  الأمن  قانون  على  القانونية  التعديالت  من  جملة  ا�صتحداث  مت  اأنه  التقرير  اأفاد   -

حيث ا�صُتحدثت مديرية الق�صاء ال�صرطي، ومت اإقرار حق الطعن بال�صتئناف. 

ال�صتئناف  حمكمة  من  املديرية  تتاألف  العام؛  الأمن  لقانون  املعدل  القانون  لأحكام  ووفقًا 

ال�صرطي  الق�صاء  مدير  تعيني  ويتم  للقوة،  العامة  والنيابة  ال�صرطة  وحمكمة  ال�صرطية 

واأع�صاء النيابة العامة بقرار من مدير الأمن العام. 

ومن �صاأن اإخ�صاع قرارات الق�صاء ال�صرطي لال�صتئناف والتمييز اأن ي�صمن املحاكمة العادلة، 

ومع ذلك فاإنه ما يزال من املهم ف�صل الق�صاء عن ال�صلطة التنفيذية والتعامل معه بو�صفه 

�صلطة كاملة، وذلك حتقيقًا ملبداأ الف�صل بني ال�صلطات.

حلقوق  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  الإن�صان  وحقوق  ال�صفافية  مكتب  اأن  التقرير  اأفاد   -

الإن�صان، قد قام بتنفيذ 15 زيارة اإلى مراكز الإ�صالح والتاأهيل خالل الن�صف الأول من 

املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  ال�صراكة  هدف  حتقيق  يف  ي�صاهم  الإجناز  وهذا   ،2017 عام 

ال�صفافية  مكتب  ملْنح  ُي�صر  مل  التقرير  اأن  اإّل  م�صتقلة،  حمايدة  جهة  ِقبل  من  والرقابة 

�صالحيات اأو�صع يف تنفيذ حمالت تفتي�ص غري معَلن عنها م�صبقًا.

من الإجنازات التي اأ�صار اإليها التقرير يف جمال حت�صني بيئة الحتجاز ما يلي:   -
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بلغ عدد ق�صايا التعذيب خالل الن�صف الأول من عام 2017 ق�صية واحدة.  .1  

رفع م�صتوى ظروف الحتجاز لالأ�صخا�ص املوقوفني قيد مراكز التحقيق مبا يتما�صى   .2  

مع املعايري الدولية والوطنية.

عقد العديد من الدورات التدريبية يف معاهد الأمن العام التدريبية، والتي ت�صمنت   .3  

حما�صرات حول حقوق الإن�صان.

يف ما يتعلق بحرية واأمن الأ�صخا�ص واملعاملة الإن�صانية لالأ�صخا�ص املحرومني من حريتهم،   -

واإن�صاء  الدولية،  املعايري  مع  ملواءمتها  الإ�صالح  مراكز  من  عدد  تاأهيل  مت  قد  اأنه  اأُعلن 

ر1،  واملوقَّ اللولو،  اأم  )مثل  والتاأهيل  الإ�صالح  مراكز  من  عدد  يف  ال�صرعية  للخلوة  مباٍن 

والرميمني(. ومت اإن�صاء اأماكن خا�صة باحلجز للن�صاء يف مركز اإ�صالح وتاأهيل اأم اللولو. 

وعلى �صعيد حت�صني بيئة احلجز، فقد مت تركيب نظام تكييف مركزي جديد للمهاجع يف 

مركز اإ�صالح وتاأهيل املوّقر.

ومبقارنة تقييم اجلهود املعَلن عنها مع الواقع العملي ميكن اإيراد املالحظات التالية:

2016، حيث بلغ عددها  ُر�صد ارتفاع يف جرائم التعذيب يف مديرية الأمن العام يف عام   -

269 جرمية مقارنة بــ 239 جرمية ُر�صدت يف عام 2015. اأما يف مراكز الإ�صالح والتاأهيل، 

فال يوجد زيادة ملحوظة يف عدد احلالت التي مت ر�صدها، حيث بلغ عددها 44 ق�صية يف 

عام 2016، و38 ق�صية يف عام 2015. وقد ُر�صد ارتفاع يف �صكاوى ال�صرب والتعذيب و�صوء 

املعاملة يف اإدارة البحث اجلنائي ومكافحة املخدرات والتعذيب، وذلك وفقًا للتقرير الثالث 

ع�صر حلالة حقوق الإن�صان يف الأردن ال�صادر عن املركز الوطني حلقوق الإن�صان.

التح�صينات طفيفة، حيث ُر�صد ارتفاع �صكاوى �صوء املعاملة، كما اإن قرارات اللجان الأمنية   -

ينق�صها ال�صفافية، وتقارير الطب ال�صرعي ت�صاغ ب�صكل غام�ص، وهناك اكتظاظ يف مراكز 

الإ�صالح والتاأهيل.

املعنية  – اللجنة  لالأردن  اخلام�ص  الدوري  بالتقرير  املت�صلة  الق�صايا  قائمة  على  الرد  	•
بحقوق الإن�صان

التي  وامل�صائل  الق�صايا  بخ�صو�ص  الأردن  ِقبل  من  املتَخذة  لالإجراءات  تو�صيحًا  الرد  ت�صمن 

متت اإثارتها من ِقبل اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان يف معر�ص تقدمي الأردن التقرير الدوري 

اخلام�ش. تاليًا اأبرز النقاط التي ت�شّمنها الرد، وتعليقات عليها: 

العمل والندوات  الدورات وور�ص  العام من خالل  التوعية والإر�صاد ملرتبات الأمن  الرد:   -
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التي تتعلق بالتعريف بجرمية التعذيب وطرق مكافحتها وكيفية تنب املعاملة ال�صيئة 

وغري الإن�صانية لالأ�صخا�ص الذين يتم القب�ص عليهم والنزلء. 

ل �صكاوى  التعليق: الدورات وور�ص العمل امل�صتمرة من �صاأنها اأن ت�صكل عاماًل خلف�ص معدَّ  -

التعذيب اأو املعاملة املهينة. وقد اأعلنت مديرية الأمن العام اأنها تقوم بعقد دورات وور�ص 

تدريبية لتوعية مرتبات الأمن العام بحقوق الإن�صان.

الرد: قيام مديرية الأمن العام بعدد من الإجنازات على ال�صعيد املوؤ�ص�صي والإداري ب�صكل   -

ي�صمح بتنفيذ التفاقية ومنع ا�صتخدام التعذيب اأو اأّي �صكل من اأ�صكال املعاملة اأو العقوبة 

وزيادة  العام  الأمن  مديرية  كوادر  تطوير  وبالتايل  املهينة،  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية 

وعيهم وتثقيفهم حول التفاقية واأهميتها. 

التعليق: مل يبني الرد ماهية الإجراءات املتَخذة للو�صول اإلى نتيجة تطوير كوادر الأمن   -

العام. ومل يتم الإ�صارة اإلى الأداة الفاعلة للتحقق من مدى فاعلية وجناعه الإجراءات 

والإجنازات امل�صار اإليها، حيث يجب اأن يكون هناك متابعة وتقييم واأدوات فاعلة لر�صد 

نتائج التطوير على الواقع العملي.

جرمية  ت�صكل  والتي  العام  الأمن  مرتبات  ِقبل  من  املرتَكبة  الأفعال  يف  التحقيق  الرد:   -

املحكمة.  اإلى  واإحالتها  ال�صليم،  القانوين  للتكييف  وفقًا  وتكييفها  ارتكابها،  عند  تعذيب 

واإن اجلرائم املرتكبة من ِقبل مرتبات الأمن العام يتم اإخ�صاعها لالآليات الق�صائية املتبعة 

نف�صها.

التعليق: ما تزال �صلطة التحقيق غري م�صتقلة عن ال�صلطة التنفيذية نف�صها. ومن املهم اأن   -

يتم ف�صل �صلطة التحقيق عن ال�صلطة التنفيذية اأو اإخ�صاعها لرقابة ال�صلطة الق�صائية 

امللف وتقرير عدم  ِقبلها يف حفظ  من  املتَخذة  القرارات  يف جميع قراراتها، مبا يف ذلك 

وجود جرمية. 

البدنية  باللياقة  تتمتع  موؤهلة  عنا�صر  تنيد  ي�صمن  مبا  التجنيد  اأ�ص�ص  تطوير  الرد:    -

والذهنية والأخالقية، وتاأهيلهم وتدريبهم �صمن برامج متخ�ص�صة م�صتمرة.

�صيجعل  ما  وهذا  املتَخذة،  الإجراءات  لنتائج  م�صتمرة  تقييم  عملية  يوجد  ل  التعليق:   -

�صاحب القرار غري قادر على معرفة مدى فاعلية اأ�ص�ص التجنيد والربامج املتخ�ص�صة يف 

�صمان تنيد عنا�صر موؤهلة. 

الرد: ا�صتخدام التقنيات احلديثة يف التحقيق للحيلولة دون اللجوء اإلى و�صائل الإكراه   -

املادي اأو املعنوي يف مواجهة املتهمني.



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

1049

التعليق: اإّن ا�صتخدام تقنيات حديثة يف عملية التحقيق من �صاأنه احليلولة دون اللجوء   -

م�صتمر،  ب�صكل  النتائج  تقييم  يتم  اأن  يجب  ولكن  املعنوي،  اأو  املادي  الإكراه  و�صائل  اإلى 

ل�صمان  احلديثة  التقنيات  ا�صتخدام  يف  التحقيق  جهات  التزام  مدى  من  التحقق  وكذلك 

فاعلية هذه الإجراءات. 

الرد: تدريب مرتبات الأمن العام حول ق�صايـــا حقـــوق الإن�صان.  -

الإن�صان،  حقوق  ق�صايا  حول  وتثقيفهم  العام  الأمن  مرتبات  تدريب  عملية  اإن  التعليق:   -

للتحقق من مدى فاعلية  لتقييم م�صتمر  وباإخ�صاعهم  امل�صتمر  بالتقييم  اأن ترتبط  يجب 

التدريب ومدى فهمهم والتزامهم بامل�صائل املرتبطة بحقوق الإن�صان. 

غري  ممار�صات  اأّي  ومالحقة  لر�صد  الإن�صان  وحقوق  ال�صفافية  مكتب  ا�صتحداث  الرد:   -

اأو ممار�صات غري  اإجراءات  اأّي  العام، ومعاجلة  الأمن  ِقبل رجال  ُترتكب من  قانونية قد 

قانونية، وكلك ل�صمان العدالة وامل�صاءلة.

التعليق: اإّن مكتب ال�صفافية وما له من واجبات و�صالحيات، ي�صمن فاعلية الإ�صرتاتيجيات   -

العامة و�صمان تنفيذ الأهداف اخلا�صة ب�صمان احلق يف احلياة وال�صالمة اجل�صدية، اإل 

اأنه ل يوجد عملية تقييم حكومية ر�صمية للتحقق من مدى تفعيل دور هذا املكتب.

اإلى الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�صة  ومل يبني الرد يف ما اذا كان �صين�صم الأردن 

التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة ل�صنة 1984.

4. التو�صيات

لها  والتاأهيل،  الإ�صالح  مراكز  على  الرقابة  تتولى  م�صتقلة  رقابية  جهة  ا�صتحداث   .1

�صالحيات رقابية وتنفيذية فاعلة.

واإعادة  املكتظة  الزنازين  وتنظيم  واملوقوفني،  النزلء  معاملة  طريقة  يف  النظر  اإعادة   .2

تاأهيلها.

مع  يتواءم  مبا  التعذيب  جرمية  مفهوم  ل�صبط  العقوبات،  قانون  وتعديل  مراجعة   .3

التفاقيات الدولية من حيث ت�صديد العقوبة.

ِقبل اجلهات  اإجراوؤها من  التي يتم  التحقيق  لتوثيق عملية  اآلية  اأو  اإيجاد جهة رقابية   .4

التحقيقية، مبا فيها البحث اجلنائي واملخابرات العامة. والرقابة على هذه العملية.

ا�صتحداث ت�صريع ي�صمن حقوق �صحايا العدالة اجلنائية على نحٍو خا�ص، وعدم الكتفاء   .5

بالقواعد العامة للتعوي�ص. 
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بدعم  تخت�ص  احلكومية،  اجلهات  تتبع  م�صتقلة  خا�صة  اأو  حكومية،  جهات  ا�صتحداث   .6

و�صمان حقوق �صحايا العدالة اجلنائية واأ�صرهم )من الناحيتني النف�صية واملادية(.

اخلا�صة  اجلهات  تتخذها  اأن  يجب  التي  الإجراءات  تبني  ت�صريعية  منظومة  ا�صتحداث   .7

)مثل مديرية الأمن العام( عند التحقيق يف �صكاوى التعذيب اأو املعاملة املهينة اأو الإ�صاءة 

النف�صية اأو املداهمة والتفتي�ص. 

دون  للحيلولة  اتخاذها  يجب  التي  الوقائية  التدابري  نحو  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   .8

ارتكاب جرائم َتَعدٍّ على حياة الأفراد، مبا فيها تلك اجلرائم التي تكون عقوبتها الإعدام.

اتخاذ الإجراءات الالزمة نحو التدابري الوقائية التي يجب اتخاذها ل�صمان احلماية من   .9

حوادث الغرق، ومعاجلة اأ�صباب النتحار.

ال�صلطة  من  والدرك،  العام  الأمن  مرتبات  ِقبل  من  املرتَكبة  التعذيب  ق�صايا  يف  النظر   .10

الق�صائية امل�صتقلة عن اأّي جهة تنفيذية.

ت. احلق يف املحاكمة العادلة
يحاط احلق يف املحاكمة العادلة بعدد من ال�شمانات اأهمها: 

احلق يف اللجوء اإلى حمكمة توفر لالأ�صخا�ص �صبياًل من�صفًا وفاعاًل لنظر دعواهم.   .1

امل�صاواة بني اخل�صوم.  .2

نظر الق�صية من ِقبل حمكمة خمت�صة وم�صتقلة وحيادية.   .3

علنية املحاكمة.  .4

اإجراء املحاكمة �صمن مدة معقولة.   .5

التنفيذ الفعلي والكامل لالأحكام الق�صائية القطعية.  .6

وامل�صاركة  العرتاف،  على  الإرغام  وعدم  الدفاع،  وحق  املفرَت�صة،  الرباءة  �صمانات   .7

باإجراءات املحاكمة، والطعن على درجتني، وعدم جواز املعاقبة على الفعل نف�صه مرتني.
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1. الإطار الت�صريعي الدويل والوطني للحق يف املحاكمة العادلة

وال�صيا�صية املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  •	العهد 

تناولت املادة )14( من هذا العهد، احلق يف املحاكمة العادلة. فيما تناولت املادة )15( عددًا 

من اجلوانب املتعلقة ب�صمانات املحاكمة العادلة.

اأخرى،  بحقوق  املتعلقة  واملواد  الن�صو�ص  من  جملٌة  العادلة  املحاكمة  يف  احلق  مع  ويتقاطع 

مثل املادة )7( التي تناولت حظر التعذيب واملعاملة ال�صيئة، واملادة )9( املتعلقة باحلرية 

ال�صخ�صية وحظر الحتجاز التحفظي وغري القانوين، واملادة )10( التي ت�صمنت الن�ص على 

املعايري التي تتعلق مبعاملة املحرومني من حريتهم.

اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية  	•
اأو املهينة ل�صنة 1984

باملحاكمة  منها  جزء  يتعلق  التي  الأ�صا�صية  اللتزامات  من  جملة  التفاقية  هذه  ت�صمنت 

العادلة، مثل حظر التعذيب اأو اأّي �صرب من �صروب املعاملة القا�صية اأو املهينة. كما ت�صمنت 

اأُحلق  وقد  التعذيب.  وطاأة  حتت  عليها  الحت�صال  مت  اعرتافات  باأي  الأخذ  بعدم  الن�ص 

وذلك  التعذيب،  مناه�صة  يف  جديدة  فل�صفة  يتبنى  اإ�صايف،  اختياري  بروتوكول  بالتفاقية 

التعذيب والعمل على  اإلى  املف�صية  الأ�صباب  الوقائي من خالل ت�صخي�ص  البعد  بالعمل على 

معاجلتها للحيلولة دون اللجوء اإلى التعذيب اأو املعاملة املهينة.

الطفل حقوق  •	اتفاقية 

مت اإقرار هذه التفاقية من ِقبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام 1989، ودخلت حيز 

تن�ّص يف عدد من  اإجماٍع دويّل، وهي  �صبه  التفاقية على  1990، وقد حازت  النفاذ يف عام 

وباملحاكمات  بالأحداث  املتعلقة  وال�صمانات  املبادئ  و)37(،   )4( املادتان  وبخا�صة  موادها، 

العادلة.

العن�صري التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  •	اتفاقية 

اأقرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة هذه التفاقية يف عام 1965، ودخلت التفاقية حيَز 

النفاذ يف عام 1969. وهي تقر بامل�صاواة بني الرجل واملراأة يف جميع احلقوق، مبا يف ذلك احلق 

يف املحاكمة العادلة وامل�صاواة اأمام الق�صاء والو�صول اإليه والأهلية القانونية.
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الق�صري الختفاء  من  الأ�صخا�ص  بحماية  اخلا�صة  •	التفاقية 

اأقرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة هذه التفاقية يف عام 2006. وتفر�ص التفاقية على 

الق�صري، و�صمان ح�صول ال�صحايا على  الدول الأع�صاء مالحقة مرتكبي جرائم الختفاء 

ال�صحايا  حلماية  العادلة  الق�صائية  الإجراءات  باتخاذ  الدول  ُتلزم  كما  عنها،  التعوي�ص 

واإن�صافهم.

الإن�صان حلقوق  العربي  •	امليثاق 

العادلة  املحاكمة  يف  احلق  تكفل  التي  القانونية  املواد  من  عدد  على  امليثاق  هذا  يحتوي   

َمنه، وهي املواد من )12( اإلى )20(.  وت�صْ

)1948( الإن�صان  حلقوق  العاملي  •	الإعالن 

تن�ص املادة )10( من هذا الإعالن على: »لكل اإن�صان، على قدم امل�صاواة التامة مع الآخرين، 

احلق يف اأن تنظر ق�صيَته حمكمٌة م�صتقلة وحمايدة، نظرًا من�صفًا وعلنيًا، للف�صل يف حقوقه 

ه اإليه«. والتزاماته ويف اأّي تهمة جزائية ُتوَجّ

املتحدة لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  ال�صادرة  •	الإعالنات 

اأقرت اجلمعية العامة املبادئ الأ�صا�صية اخلا�صة بدور املحامني، واملبادئ الأ�صا�صية ل�صتقالل 

الق�صاء، واملبادئ التوجيهية اخلا�صة بدور اأع�صاء النيابة العامة، كما تبّنت اجلمعية مبوجب 

قرارها رقم )43/173( يف 9 كانون الأول 1988 جمموعة من املبادئ املتعلقة بحماية جميع 

الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأّي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن.

الأردين •	الد�صتور 

ب�صكل ي�صمن  الثالث  ال�صلطات  العالقات بني  امل�صاواة، ونظَم  الأردين احلقَّ يف  الد�صتور  كفل 

الد�صتور  اأحكام  التعديالت على  اإدخال جملة من  2011 مت  التعاون وال�صتقاللية، ويف عام 

العادلة،  الن�ص على تر�صيخ مبداأ املحاكمة  2011/10/1، ومت مبوجبها  نافذة منذ  اأ�صبحت 

اجل�صدية،  ال�صالمة  يف  واحلق  اخل�صو�صية،  يف  كاحلق  به،  املرتبطة  ال�صمانات  على  والن�ص 

وا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية، وتعيني الق�صاة من ِقبل املجل�ص الق�صائي بعد اأن كان تعيينهم 
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يتم من ِقَبل وزير العدل، وت�صكيل ق�صاء اإداري على درجتني، وتر�صيخ قاعدة قرينة الرباءة، 

وعدم جواز حماكمة الأ�صخا�ص املدنيني اأمام املحاكم الع�صكرية.

)9( ل�صنة 1961 رقم  اجلزائية  املحاكمات  اأ�صول  •	قانون 

يت�صمن هذا القانون القواعد ال�صكلية التي ُتتَخذ عند وقوع اجلرمية، كما يحدد ال�صلطات 

املخت�صة بالقيام بهذه الإجراءات. وقد مت اإدخال جملة من التعديالت على القانون ل�صمان 

املحاكمة العادلة.

العقوبات رقم )16( ل�صنة 1960 •	قانون 

مة  املجرَّ الأفعال  حتدد  التي  القانونية  القواعد  من  جمموعة  العقوبات  قانون  يت�صمن 

والعقوبة الواجبة عليها، وقد ن�ص على عدد من املبادئ التي تتقاطع مع هذا احلق، مثل مبداأ 

مل  جرم  بخ�صو�ص  للمحاكمة  �صخ�ص  اأّي  م  يقدَّ ل  بحيث  بن�ّص«،  اإل  عقوبة  ول  جرمية  »ل 

ُيَن�ّص على ترميه وقت ارتكاب الفعل.

الق�صاء رقم )29( ل�صنة 2014 ا�صتقالل  •	قانون 

من  القانون،  �صيادة  مبداأ  هو  الد�صتورية،  املدنية  للدولة  اأ�صا�صيًا  مبداأ  القانون  هذا  يت�صّمن 

وعدم  القانون،  لغري  الق�صائية  اأحكامهم  يف  الق�صاة  خ�صوع  وعدم  الق�صاء،  ا�صتقاللية  حيث 

ل اأّي �صلطة يف اأحكام الق�صاء، وخ�صوع الق�صاة اأي�صًا لأحكام القانون يف ما يتعلق  جواز تدخُّ

بتنظيم عملهم وتعيينهم وحقوقهم وواجباتهم.

وقد اأ�صبح تعيني الق�صاة يتم من ِقبل املجل�ص الق�صائي مبوجب تعديالت الد�صتور، بعد اأن كان 

ذلك يتم من ِقبل وزير العدل. وهذه التعديالت تعزز مبداأ حياد القا�صي وا�صتقالليته، وُيَعّد 

هذا املبداأ من ال�صمانات الأ�صا�صية للمحاكمة العادلة.

)17( ل�صنة 2001 رقم  النظامية  املحاكم  ت�صكيل  •	قانون 

يحدد هذا القانون اأنواع املحاكم النظامية و�صالحياتها ونطاق عملها واخت�صا�صاتها، وت�صكل 

�صيُة املحكمة اأحَد �صمانات املحاكمة العادلة، لأن ذلك يرتتب عليه النظر يف الدعوى  تخ�صُّ

من ِقبل قا�ٍص خمت�ّص يف مو�صوعها. 
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2. الأهداف والأن�صطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلق يف املحاكمة العادلة

)2025-2016( الإن�صان  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  •	اخلطة 

الهدف/ الن�شاط: تعزيز �شبل الو�شول اإلى العدالة، من خالل مراجعة وتعديل الت�شريعات   -

للم�صاعدة  برامج  وا�صتحداث  للنزاعات،  البديلة  احللول  وتفعيل  وتعزيز  الوطنية، 

القانونية وتق�صري اأمد التقا�صي. 

التنفيذ والتكاملية وال�صمولية:   -

مت تعديل القوانني الإجرائية، حيث ين�ص قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية على �صالحية   .1

الر�صمي، ل�صمان  الدوام  اأوقات  املحكمة يف عقد جل�صات متتالية وباآجال ق�صرية وخارج 

�صرعة الف�صل يف الدعوى. كما ين�ص على فر�ص جزاء على اخل�صم الذي يتخذ اإجراءات 

كيدية لإطالة اأمد التقا�صي، حيث يكون للطرف الذي متت ممار�صة الإجراءات الكيدية 

يف مواجهته احلقُّ يف طلب التعوي�ص، ويالَحظ اأن هذه التعديالت فاعلة يف امل�صاهمة يف 

تق�صري اأمد التقا�صي.

2017. وحققت  مت تعديل قانون حماكم ال�صلح مبوجب القانون املعدل رقم )23( ل�صنة   .2

التعديالت هدف تق�صري اأمد التقا�صي.

ل�صنة   )30( رقم  املعدل  القانون  مبوجب  النظامية  املحاكم  ت�صكيل  قانون  تعديل  مت   .3

2017، حيث مت ا�صتحداث غرف ق�صائية خمت�صة بهدف توزيع ال�صغط على اأ�صا�ص نوعي 

وتخ�ص�صي، وهذا ما يتواءم مع متطلبات احلق من حيث �صمان اللجوء اإلى حمكمة توفر 

لالأ�صخا�ص �صبياًل من�صفًا وفاعاًل لنظر دعواهم.

حماكم  اأمام  طرحها  يتم  التي  املنازعات  يف  الو�صاطة  اإلى  الإحالة  اآلية  على  الن�ص  مت   .4

املدنية  املحاكمات  اأ�صول  قانون  على  اإقرارها  مت  التي  التعديالت  �صمن  وذلك  البداية، 

مبوجب القانون املعدل رقم )31( ل�صنة 2017.

النظام  اإ�صدارها. من ذلك  القانونية على  التعديالت  ن�صت  التي  الأنظمة  اإ�صدار  يتم  مل   .5

اأ�صول املحاكمات اجلزائية،  املادة )158( من قانون  اإ�صداره مبوجب  اأن يتم  الذي يجب 

واملتعلق با�صتخدام التقنيات احلديثة يف اإجراءات التحقيق واملحاكمة.
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الهدف / الن�شاط: ا�شتحداث برامج للم�شاعدة القانونية.  -

مة  التنفيذ والتكاملية وال�صمولية: مت ا�صتحداث تعليمات تنظيم امل�صاعدة القانونية املقدَّ  -

من وزارة العدل رقم )1( ل�صنة 2016.

الهدف / الن�شاط: الن�ش على نظام التقا�شي يف احلاالت التي مل يكن القانون ي�شمح بها،   -

من خالل مراجعة وتعديل الت�صريعات ذات ال�صلة )قانون حماكم ال�صلح، قانون ت�صكيل 

املحاكم ال�صرعية(، وكذلك تو�صيع دائرة الطعن يف الأحكام الق�صائية.

التنفيذ والتكاملية وال�صمولية:   -

متت مراجعة قانون حماكم ال�صلح، واإلغاء ال�صتثناءات على مبداأ التقا�صي على درجتني.  .1

اإن ا�صتمرار التعديل على جميع القوانني ب�صكٍل ي�صمن معيار نظام التقا�صي على درجتني،   .2

موائم ملقت�صى ن�ص الفقرة )5( من املادة )14( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

وال�صيا�صية.

- الهدف / الن�شاط: تطوير البنية التحتية للمحاكم وتاأهيلها.

- التنفيذ والتكاملية وال�صمولية: 

للملفات  الأر�صفة  نظام  ذلك  وي�صمل  للمحاكم،  التحتية  البنية  تطوير  على  العمل  يتم   .1

الق�صائية وعملية الت�صجيل الإلكرتوين وت�صهيل الإجراءات الق�صائية.

من املهم اأن ت�صمل عملية التطوير، املبا�صرة بتطوير البنية التحتية لتكون موؤهلة لذوي   .2

الحتياجات اخلا�صة، مل�صاواتهم مع �صواهم يف ال�صتفادة من اخلدمات و�صمان حقهم يف 

املحاكمة العادلة.

يالَحظ اأن عملية الت�صجيل الإلكرتوين واملراجعة الإلكرتونية للملفات غري فاعلة، نظرًا   .3

لالإجراءات البطيئة والتي ت�صتدعي -بعد عدد من املراحل- الذهاب اإلى املحكمة فعليًا 

لإمتام عملية الت�صجيل، مما يفرغ الت�صجيل الإلكرتوين من م�صمونه ويحول دون ت�صهيل 

الإجراءات.
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)2021-2017( العدل  لوزارة  العدالة  قطاع  •	اإ�صرتاتيجية 

الهدف/ الن�شاط: تفعيل اأدوات الرقابة؛ التفتي�ش الق�شائي، اإ�شدار ون�شر تقرير �شنوي   -

الدورات  يف  امل�صاركة  حتفيز  املتخ�ص�صة،  التدريبية  الربامج  �صياغة  التفتي�ص،  باأن�صطة 

والندوات وور�ص العمل املحلية والدولية.

التنفيذ والتكاملية وال�صمولية:   -

العدل  وكّتاب  للق�صاة  املهنية  الكفاءة  لرفع  التدريبية  الدورات  طرح  الوزارة  تواكب   .1

والعاملني يف الوزارة.

تواكب الوزارة عملية تفعيل الرقابة والتفتي�ص من خالل جولت ميدانية.  .2

2018 وال�صادرة مبقت�صى املادة )15( من نظام  �صدور تعليمات التفتي�ص الق�صائي ل�صنة   .3

التفتي�ص الق�صائي على املحاكم النظامية رقم )43( ل�صنة 2015.

هذه  وتب�شيط  التقا�شي  الإجراءات  الناظمة  الت�شريعات  مراجعة  الن�شاط:   / الهدف   -

الإجراءات.

املدنية  املحاكمات  اأ�صول  قانون  وتعديل  مراجعة  متت  وال�صمولية:  والتكاملية  التنفيذ   -

واعتمادهما.  النواب  ِقبل جمل�ص  القانونني من  اإقرار هذين  ال�صلح. ومت  وقانون حماكم 

وهذه التعديالت ت�صاهم يف اخت�صار اإجراءات التقا�صي وتق�صري اأمد التقا�صي.

الهدف/ الن�شاط: تعزيز ا�شتقالل الق�شاء، ورفع م�شتوى الكفاءة املهنية للق�شاة، من خالل   -

حت�صني برامج التدريب واملناهج يف املعهد الق�صائي.

للق�صاة  تدريبية  دورات  بعقد  الق�صائي  املعهد  يقوم  وال�صمولية:  والتكاملية  التنفيذ   -

ودورات  متخ�ص�صة  تدريبية  دورات  ذلك  ومن  املهنية،  الكفاءة  ورفع  الت�صريعات  ملواكبة 

تقنية )ا�صتخدام احلا�صوب والطباعة( ودورات يف اللغة الإجنليزية.

الهدف/ الن�شاط: التو�شع يف اإن�شاء غرف ق�شائية متخ�ش�شة.  -

»الن�صو�ص  املحاكم  ت�صكيل  قانون  تعديالت  ت�صمنت  وال�صمولية:  والتكاملية  التنفيذ   -

واأ�صبح  القانون  اإقرار  ومت  املتخ�ص�صة«،  الق�صائية  الغرف  لإن�صاء  مة  املنظِّ القانونية 

اأن  اإل   .2017/8/30 الر�صمية يف  وُن�صر يف اجلريدة   ،2017/10/29 املفعول منذ  �صاري 

الغرفة  بيئة  العمل على  املهم  نف�صها. ومن  املحاكمة  ُتعقد يف غرف  ما تزال  الغرف  هذه 

الق�صائية ب�صكل يتواءم مع طبيعة الق�صايا التي يتم نظرها.



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

1057

عقد  خالل  من  والتقييم«  »املتابعة  عن  بندًا  االإ�شرتاتيجية  ت�شمنت  الن�شاط:  الهدف/   -

تنفيذ  على  الطالع  بهدف  العليا  التوجيهية  اللجنة  م�صتوى  على  الدورية  اللقاءات 

الإ�صرتاتيجية وما ينبثق عنها من خطط تتعلق بقطاع العدالة، وت�صكيل اللجان الفرعية 

املتخ�ص�صة الالزمة وتفعيلها، واإعداد التقارير الدورية والإح�صائيات املتخ�ص�صة لتي�صري 

احل�صول على املعلومة وح�صن تدفقها.

التنفيذ والتكاملية وال�صمولية:   -

بالرجوع اإلى املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل، يالَحظ ن�صر الوزارة تقارير اإح�صائية، منها:

اإح�صائية باأعداد امل�صتكني وامل�صتكى عليهم يف ق�صايا الأحداث لعام 2016.  .1

اأعداد ال�صادة الق�صاة بح�صب الدرجة واجلن�ص.  .2

الت�صنيف  بح�صب   2016 لعام  الكربى  اجلنايات  ق�صايا  يف  امل�صتكني  باأعداد  اإح�صائية   .3

واجلن�ص.

الدعاوى احلقوقية املف�صولة بح�صب كيفية النتهاء، 2016.  .4

الدعاوى اجلزائية املف�صولة بح�صب كيفية النتهاء وم�صدر الدعوى، 2016.  .5

3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأُجنز

تاليًا اأبرز اجلهود الر�صمية حيال احلقوق املدنية وال�صيا�صية )2017(، بح�صب ما اأعلن عنه 

املن�صق احلكومي حلقوق الإن�صان بالتزامن مع مناق�صة تقرير الأردن من خالل اللجنة الأممية 

حلقوق الإن�صان يف جنيف، واإنفاذًا ملا جاء يف املادة )40( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 

املدنية وال�صيا�صية. مع تقييم لهذه اجلهود.

ت�صكيل جلنة ملكية لتطوير الق�صاء وتعزيز �صيادة القانون. وقد مت ت�صكيل اللجنة فعاًل،   -

وقدمت اللجنة تقريرها، وتقوم احلكومة بت�صمني تو�صيات اللجنة يف تقاريرها وخطط 

عملها. ول�صمان فاعليتها، يجب اأن يتم ت�صكيل جلنة م�صتقلة ملتابعة املخرجات وتقييمها. 

الالزمة لتطوير  الق�صاء، وتقدمي املقرتحات  ا�صتقالل  مت الإعالن عن تو�صيات لتحقيق   -

العادلة،  املحاكمة  �صمانات  تعزيز  و�صمان  واملو�صوعية  الإجرائية  القانونية  الن�صو�ص 

التوقيف،  اأماكن  يف  واملحكومني  املوقوفني  بني  التام  والف�صل  املوقوفني،  حقوق  وحماية 

وحت�صني ظروف الحتجاز يف مراكز التوقيف لدى ال�صرطة. 
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الإجرائية  القانونية  التعديالت  من  �صل�صلة  اإجراء  مت  فقد  العملي،  الواقع  اإلى  وبالرجوع 

واملو�صوعية والتي تتعلق بتق�صري اأمد التقا�صي، وتعديل الت�صريعات اخلا�صة بالتوقيف، اإّل 

اأنه مل يتم بيان ماهية الإجراءات التي �صيتم اتخاذها لتح�صني ظروف الحتجاز يف مراكز 

خذ من اإجراءات  التوقيف لدى ال�صرطة، كما مل يتم الإعالن عن اأّي اإجراءات لتقييم ما اتُّ

وحتديد مدى فاعليتها.

القانون  بتعديل  اأو�صت  بت�صكيلها،  الثاين  امللك عبداهلل  اأمر  التي  امللكية  اللجنة  اأن  رغم   -

على  متت  التي  التعديالت  اأن  اإل  العتقال،  وقت  مبحاٍم  ال�صتعانة  للمتهم  يحق  بحيث 

قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية مل تت�صمن هذا التعديل. 

الو�صول اإلى العدالة من خالل امل�صاعدة القانونية املجانية ملن هم بحاجة اإليها يف الق�صايا   -

القانونية  امل�صاعدة  برنامج  اأن  يالَحظ  اأنه  اإل  وامراأة.  رجل  بني  تفريق  دون  اجلزائية 

املجانية والذي ت�صاهم به منظمات املجتمع املدين بحاجة اإلى تعزيز، بخا�صة بعد احلملة 

التي اأطلقتها نقابة املحامني الأردنيني لغايات وقف عمل هذه املراكز.

اإلى  وبالرجوع   .2017 ل�صنة   )20( رقم  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  حقوق  قانون  اإقرار    -

�صبل  وتي�صيري  العادلة  املحاكمة  ل�صمان  الدولية  املعايري  راعى  اأنه  يالَحظ  الت�صريع، 

التقا�صي لهوؤلء الأ�صخا�ص، اإل اأنه من املالَحظ وجود فجوة بني الت�صريع والواقع العملي. 

ومن املالحظات ما يلي: 

- ما تزال البنية التحتية للمحاكمة غري موؤهلة لذوي الإعاقة احلركية.

- ل يتم اإ�صدار قرارات املحاكم بلغة ذوي الإعاقة )فاقد الب�صر، فاقد ال�صمع.. اإلخ(.

وغرفها،  املحاكم  مرافق  اإلى  الو�صول  يف  الإعاقة  ذوي  ي�صاعد  م�صاعدة،  نظام  يوجد  ل   -

وي�صهل عليهم الإجراءات مع مراعاة احلالة اخلا�صة لكلٍّ منهم.

الثالث  التقرير  لكن  العادلة.  املحاكمة  معايري  تراعي  اخلا�صة  املحاكم  اأن  على  التاأكيد   -

ع�صر حلالة حقوق الإن�صان يف الأردن وال�صادر عن املركز الوطني حلقوق الإن�صان، ر�صَد 

طول اأمد التقا�صي يف انتظار املثول اأمام حمكمة اأمن الدولة.

مراكز  جميع  يف  للمحامني  غرف  اإن�صاء  خالل  من  للنزلء  القانونية  امل�صاعدة  اإتاحة   -

القانونية  ال�صمانات  كاإحدى  مبحاميه  النفراد  من  النزيل  ليتمكن  والتاأهيل،  الإ�صالح 

املوقوفني ل  اأن  العملي، يالَحظ  الواقع  للدعوى. ومبقارنة ذلك مع  املختلفة  املراحل  يف 

الزيارات اخلا�صة  د  الأ�صبوع، حيث حتدَّ اأيام  املحامني طيلة  التوا�صل مع  فعليًا  لهم  ُيتاح 

باملحامني باأيام معينة، وهذا ما يخّل ب�صمان حق الدفاع ويت�صبب يف عرقلته من دون مربر.
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املراقبـة  �صلطة  القانون  يخّولهم  َمن  اأمام  والتاأهيل  الإ�صالح  مراكز  جميع  اأبواب  تفتح   -

الثالث ع�صر حلالة حقوق الإن�صان يف  اأكد التقرير  ال�صياق،  والقيام بالتفتي�ص. ويف هذا 

اأ�صهم بدوره يف  ما  التوقيف قد مت تنفيذها،  زيارات غري معَلنة ملراكز  اأن هناك  الأردن، 

تطوير بيئة املراكز.

اأّي �صكوى لنزلء  اأنه يتم متابعة  اإلى  اأ�صار التقرير الثالث ع�صر حلالة حقوق الإن�صان،    -

مراكز الإ�صالح، وت�صكيل جلان حتقيق، واإجراء املقت�صى. 

على  اإجراءات،  من  فيه  خذ  اتُّ وما  ملف  اأّي  عر�ص  يتم  اأن  ت�صتلزم  الإجراء  هذا  فاعلية  اإن 

ال�صلطة الق�صائية، بو�صفها �صاحبة ال�صالحية يف حتديد الفعل املخالف للقانون والعقوبة. 

احلجز،  ببيئة  اهتمامًا  هناك  اأن  الإن�صان،  حقوق  حلالة  ع�صر  الثالث  التقرير  بنّي    -

للمراكز  اإ�صدار دليل عمل  والوطنية، حيث مت  الدولية  املعايري  يوائم  ب�صكل  وتطويرها 

يت�صمن خططًا م�صتدامة لتح�صني الظروف املعي�صية للمحتَجزين. 

ويالحظ اأن بيئة احلجز ما تزال تعتمد نظام العنابر، بال�صافة اإلى ات�صامها بالكتظاظ، 

مما يزيد يف فر�ص الحتكاك وال�صغب والتوتر عمومًا.

ال�صماح للمحامني بح�صور التحقيق الأويل الذي تريه ال�صرطة داخل املراكز الأمنية،   -

وين�صحب ذلك على ال�صماح للمحامي بالتوا�صل مع موكله وتوقيع الوكالة القانونية واإعالم 

ال�صخ�ص املحتَجز بالتهم امل�صندة اإليه. 

مذكرة  اإبرام  رغم  اخل�صو�ص،  بهذا  ر�صدها  مت  املحامني  ِقبل  من  عدة  �صكاوى  اأن  اإّل 

املعدل  للقانون  ووفقًا   .2010 عام  املحامني  ونقابة  العام  الأمن  مديرية  بني  تفاهم 

للموقوف/  �صاعة   24 مهلة  فاإن   ،2014 )25( ل�صنة  رقم  لقانون نقابة املحامني النظاميني 

املتهم لتوكيل موكل هي مهلة ق�صرية جدًا.

4. التو�صيات

التي  الالزمة  الت�صريعية  الإجراءات  اتخاَذ  الوطنية  والإ�صرتاتيجيات  اخلطط  ت�صمني   .1

املتعلقة  الت�صريعات  مراجعة  حيث  من  املحاكم  اإلى  الو�صول  يف  امل�صاواة  يف  احلق  ت�صمن 

بالر�صوم الق�صائية، بحيث يتم تخفي�صها اإلى احلد الذي يتمكن فيه اأّي �صخ�ص من اللجوء 

اإلى الق�صاء.

2.  متابعة اإ�صدار الأنظمة التي تنّظم امل�صائل التف�صيلية يف القوانني، ل�صمان فاعليتها وعدم 

ترك فراغ ت�صريعي.
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نظرًا  العدل،  لوزارة  تابع  خربة  ذي  ترجمان  توفري  لغايات  وتعديلها  القوانني  مراجعة   .3

قد  ب�صكل  املتقا�صني  الأفراد  كاهل  تثقل  والتي  الرتجمة  خربة  على  الباهظة  للر�صوم 

يعرقل ح�صولهم على احلق يف التداعي اأمام املحاكم.

ا�صتحداث اآلية رقابية ذات جهة حمايدة عن ال�صلطة الق�صائية للرقابة على اإجراءات   .4

املحاكمة وربطها باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة. 

اأمد التقا�صي والف�صل يف الق�صايا من جهة،  اأهمية عدم اإطالة  التاأكيد على املوازنة بني   .5

اإعداد دفاعه بحيث ل تطغى  اأو  لتعيني حمام  الكايف  الوقت  الفرد على  و�صمان ح�صول 

�صرعة الإجناز على هذا احلق. 

تطوير املواقع الإلكرتونية اخلا�صة باملحاكم، ومتكني الأفراد من حقهم يف احل�صول على   .6

املعلومة والطالع على امللفات اخلا�صة بهم �صواء من خالل املواقع الإلكرتونية اأو يف موقع 

املحكمة نف�صه.

فيها،  التي حتول دون �صبط اجلل�صات نظرًا لالكتظاظ  ال�صيقة  املحاكمة  تاأهيل قاعات   .7

وتاأهيلها لذوي الإعاقة املكفوفني و�صعاف ال�صمع.

8.  اإقرار مبداأ التقا�صي اأمام حماكم خا�صة تنف�صل ب�صكل تام عن ال�صلطة التنفيذية وتتبع 

لل�صلطة الق�صائية.

ت�صمني اخلطة الوطنية تفعيل تقرير اللجنة امللكية لتطوير الق�صاء، وتعديل الت�صريعات   .9

احلكومية،  اجلهات  مواجهة  يف  الدعوى  رفع  قبل  )كفالة(  مايل  مبلغ  دفع  تتطلب  التي 

ومنها قانون اجلمارك وقانون دعاوى احلكومة، حيث ُيعّد �شرط دفع الكفالة قيدًا يعرقل 

اإمكانية الو�صول اإلى الق�صاء.

10. ن�صر قرارت املحاكم بلغات خا�صة لتمكني الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من الطالع عليها.

جميع  ويراعي  لالأطفال  العادلة  املحاكمة  ي�صمن  الطفل،  بحقوق  خا�ص  قانون  اإقرار   .11

اجلوانب اخلا�صة بهم.

اأ�صباب  عن  الإعالن  ينبغي  تاوزه  حال  ويف  املحدد،  الزمني  بالإطار  اللتزام  متابعة   .12

التاأخري تاأكيدًا على مبداأ ال�صفافية، والك�صف ال�صتباقي عن املعلومة. 
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ثانياً: الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

للعي�ص  ال�صرورية  الأ�صا�صية  بالأو�صاع  والثقافية  تعنى احلقوق القت�صادية والجتماعية 

بكرامة وحرية، ومنها احلق يف كّل من العمل وال�صمان الجتماعي وال�صحة والتعليم والغذاء 

واملياه وامل�صكن والبيئة ال�صحية والثقافة.

باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  مبوجب  الدول  عليها  وتوافقت  احلقوق  هذه  ُو�صعت  وقد 

القت�صادية والجتماعية والثقافية، والذي اعُتمد وُعر�ص للتوقيع والت�صديق والن�صمام 

ذ يف 1976/1/3. مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 1966/12/16، وُنفِّ

لالأمم  والجتماعي  القت�صادي  للمجل�ص  مبوجب قرار  بالعهد  معنية  جلنة  تعيني  ومت 

املتحدة يف 1985/5/28. وتتاألف اللجنة من 18 خبريًا م�صتقاًل، ي�صطلعون بوظائف الر�صد 

امل�صندة اإلى املجل�ص والواردة يف اجلزء الرابع من العهد.

اأ- احلق يف العمل
1. الإطار الت�صريعي الدويل والوطني للحق يف العمل

والثقافية والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  	•

تن�ص املادة )6( من هذا العهد على: »تقر الدول الأطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي 

ي�صمل حق كل فرد يف اأن تتاح له اإمكانية ك�صب رزقه بعمٍل يختاره اأو يقبله بحرية، وتقوم 

باتخاذ التدابري املنا�صبة ل�صون هذا احلق«.

وتن�ص املادة )7( على: »تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف التمتع ب�شروط 

عمل عادلة ومر�صية«.

وتن�ص املادة )8( على: »حق كل �صخ�ص يف تكوين النقابات والن�صمام اإلى نقابة يختارها«، 

وعلى »حق الإ�صراب«.

الإن�صان حلقوق  العاملي  الإعالن  	•

يت�صّمن هذا الإعالن جمموعة من املواد والن�صو�ص التي توؤكد على:

حق كل �شخ�ش بالعمل، وحريته يف اختيار هذا العمل ويف ح�شوله على ال�شروط العادلة   -

واملْر�صية للعمل.
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احلق يف احلماية من البطالة ويف احل�صول على اأجر مت�صاٍو من دون اأّي متييز.  -

له  للعامل ولأ�صرته مبا ي�صمح  العمل  احلق يف احل�صول على مكافاأة عادلة ومْر�صية عن   -

باحلياة الالئقة والعي�ص بكرامة.

على  احل�صول  يف  العامل  وحق  م�صاحله،  حلماية  الآخرين  مع  النقابات  اإن�صاء  يف  احلق   -

الراحة واأوقات الفراغ وحتديد وقت معقول ل�صاعات العمل والإجازة الدورية املاأجورة.

الجتماعي رقم )2542( ل�صنة 1969 امليدان  يف  والمناء  والتقدم  الرفاهية  •	اإعالن 

تن�ص املادة )10( من هذا الإعالن، على واجب الدول والتزامها بتاأمني احلق يف العمل على 

املفاو�صة  ويف  العمال  ورابطات  النقابات  تكوين  يف  اإن�صان  كل  حق  وعلى  امل�صتويات،  جميع 

الناق�صة،  والعمالة  البطالة  على  والق�صاء  املنتجة،  الكاملة  العمالة  وتعزيز  اجلماعية، 

وتهيئة �شروط وظروف العمل العادلة واملالئمة للجميع، مبا يف ذلك حت�شني الظروف املتعلقة 

بال�صحة، و�صمان العدل يف املكافاأة على العمل دون اأي متييز، و�صمان اأجر كاٍف لتوفري العي�ص 

الكرمي للعامل.

2004 ل�صنة  الإن�صان  حلقوق  العربي  •	امليثاق 

يوؤكد هذا امليثاق على ما ت�صّمنه احلق يف العمل يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�صادية 

والجتماعية والثقافية. كما يوؤكد على التزام الدول بالعرتاف بحق الطفل يف حمايته من 

ال�صتغالل القت�صادي ومن اأداء اأّي عمل خطر، اأو يحول دون تعليمه، اأو يكون م�صرًا ب�صحته 

اجل�صدية اأو العقلية اأو الروحية اأو منوه الجتماعي.

2007 ل�صنة  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  •	اتفاقية 

توؤكد املادة )11( على واجب الدول الأطراف يف اتخاذ التدابري املنا�صبة ل�صمان متتع املراأة 

اختيار  حرية  ويف  العمل،  يف  الرجل  حلقوق  م�صاوية  بحقوق  متزوجة-  غري  اأو  -متزوجًة 

الأجر  مدفوعة  بالإجازات  التمتع  يف  واحلق  الأجر،  يف  وامل�صاواة  الرتقية  ويف  العمل،  نوع 

اأو  املر�ص  اأو  البطالة  �صد  نة  املوؤمَّ الجتماعية  وال�صمانات  التقاعدية  وبال�صتحقاقات 

مع  امل�صاواة  العائلية على قدم  التعوي�صات  املراأة يف احل�صول على  ال�صيخوخة. وكذلك حق 

الرجل. 
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وتن�ص التفاقية على التزام الدول باتخاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون ف�صل املراأة خالل 

فرتة الزواج اأو احلمل، وحقها باإجازة الأمومة، و�صمان عودتها اإلى العمل، وت�صجيع توفري ما 

يلزم مل�صاندتها يف التمكن من العمل مبا يف ذلك توفري خدمات احل�صانة.

الطفل حقوق  •	اتفاقية 

تن�ص املادة )32( من هذه التفاقية على التزام الدول ب�صمان عدم ال�صتغالل القت�صادي 

ح  للطفل وبحمايته منه، وكذلك اتخاذ التدابري الالزمة حلماية الطفل من اأداء اأّي عمل يرجَّ

اأن يكون خطريًا اأو ميثل اإعاقة لتعليم الطفل اأو ي�صره.

الدولية العمل  منظمة  •	اتفاقيات 

ان�صم الأردن ملنظمة العمل الدولية يف عام 1956.

اللجنة املعنية باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية يف الأمم املتحدة تعليقات  	•

العمل.  24 /2005/11 حول احلق يف  العام رقم )18( واملعتَمد يف  التعليق  اللجنة  اأ�صدرت 

وت�صمن التعليق اإر�صادات للدول من اأجل اللتزام ب�صمان احلق وحمايته والوفاء به.

الأردين •	الد�صتور 

�صمن  العمل  يف  احلّق  تكفل  الدولة  اأن  على  منه،   )6( املادة  مبوجب  الأردين  الد�صتور  ن�ص 

حدود اإمكانياتها. وقد انبثقت عن هذا احلق جمموعة من الت�صريعات الوطنية املنظمة حلق 

العمل والتي تكفله. 

مبقت�صاه ال�صادرة  والتعليمات  الأردين  العمل  •	قانون 

مت تنظيم احلق يف العمل مبوجب القانون رقم )8( ل�صنة 1996 وتعديالته. وينظم القانون 

العمَل، والأجر، والإجازات املَر�صية وال�صنوية، والإجازات الأخرى، والتعوي�صات عن الف�صل 

ال�صتعجال  �صفة  منح  على  يوؤكد  وهو  والفردية.  اجلماعية  العمالية  والنزاعات  التع�صفي، 

للق�صايا العمالية وينظم امل�صائل اخلا�صة مبوجب تعليمات �صدرت مبقت�صاه.
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اأّي اتفاق يتنازل به  العامل على احلق الأف�صل، وبطالن  القانون على �صمان ح�صول  وين�ص 

العامل عن حقوقه.

رقم )22( ل�صنة 2017. املرن  العمل  نظام  	•

)82( ل�صنة 2013. رقم  املدنية  اخلدمة  نظام  	•

)34( ل�صنة 1959. رقم  وتعديالته  املدين  التقاعد  قانون  	•

ال�صمان الجتماعي وتعديالته رقم )1( ل�صنة 2014. قانون  	•

رقم )33( ل�صنة 1959. الع�صكري  التقاعد  قانون  	•

2. الأهداف والأن�صطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلق يف العمل

)2025-2016( الإن�صان  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  اخلطة  	•

يف  للعاملني  والجتماعية  ال�صحية  للتاأمينات  موحد  نظام  اإ�صدار  للخطة:  وفقًا  الهدف   -

املجالت كافة.

التعليق: وفقًا لتقرير ملركز احلياة-را�صد، واملت�صمن تقييم الأداء احلكومي يف تنفيذ اخلطة 

الوطنية ال�صاملة حلقوق الإن�صان )2016-2025(، فقد حتقق الن�شاط خالل االإطار الزمني 

املحدد ب�صكل حمدود عند اإعداد التقرير. 

مت تعديل نظام التاأمني ال�صحي املدين مبوجب القانون املعدل رقم )14( ل�صنة 2016. حيث 

�صمحت التعديالت لأع�صاء جمل�ص الأمة ال�صابقني بال�صرتاك بالتاأمني ال�صحي املدين.

املنازل،  يف  العامالت  ل�صوؤون  الناظمة  الت�صريعات  يف  النظر  اإعادة  للخطة:  وفقًا  الهدف   -

وتفعيل التعليمات اخلا�صة بذلك، مبا ي�صمن توفري احلماية الفعلية لهذه الفئة.

التعليق: من الأهمية اإيالء نفيذ الهدف اأولوية خا�صة واأن يتم اإعادة النظر يف الت�صريعات 

باملواثيق  الأردن  التزام  يف  مبا�صرة  ت�صب  وحمايتهن،  املنازل  يف  العامالت  ل�صوؤون  الناظمة 

الدولية حلماية العاملني من املمار�صات التي تهدر حقوقهم.

الهدف وفقًا للخطة: مراجعة قانون العمل والأنظمة ال�صادرة مبقت�صاه.  -

اإعداد هذه  تاريخ  نهائية حتى  م�صودة  اإقرار  يتم  العمل، ومل  التعليق: متت مراجعة قانون 

املراجعة.



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

1065

خالل  من  النقابات  تاأ�صي�ص  من  اخلا�ص  القطاع  يف  العاملني  متكني  للخطة:  وفقًا  الهدف   -

مراجعة قانون العمل والأنظمة امللحقة.

التي �صتمّكن من  للعاملني كافة، ومل يتم حتديد اجلهات  النقابات هو حق  تاأ�صي�ص  التعليق: 

ممار�صة هذا احلق.

دة لعقود العمل يف املجالت  الهدف وفقًا للخطة: اإ�صدار الت�صريع الالزم لإيجاد مناذج موحَّ  -

اأرباب  ِقبل  من  العاملني  ا�صتغالل  عدم  ل�صمان  والقطاعي،  املهني  الت�صنيف  وفق  املتعددة 

العمل.

مت  كما  الن�شاط،  هذا  يف  جزئيًا  املبا�شرة  متت  فقد  احلياة،  مركز  لتقرير  وفقًا  التعليق: 

د للمعلمني. ا�صتحداث عقد عمل موحَّ

الهدف وفقًا للخطة: اإعادة النظر باحلد الأدنى لالأجور والرواتب التقاعدية والتاأمينات،   -

وربطها بالت�صخم، مبراجعة كّل من قانون العمل ونظام اخلدمة املدنية وقانون التقاعد 

الرقابة  اآليات  وتفعيل  الجتماعي؛  ال�صمان  وقانون  الع�صكري  التقاعد  وقانون  املدين 

والتفتي�ص.

التعليق: مل تبنّي اخلطة االآليَة الفاعلة لتنفيذ الن�شاط من حيث ربط احلد االأدنى لالأجور 

بتاريخ  الوزراء  جمل�ص  قرار  مبوجب  لالأجور  الأدنى  احلد  تعديل  مت  اأنه  علمًا  بالت�صخم، 

فقد  والراأي،  الت�صريع  ديوان  موقع  وبح�صب  �صهريًا.  دينارًا   220 اأ�صبح  حيث   ،2017/2/5

ملوظفي  املعي�صي  الغالء  عالوة  رفع  التعديل  وت�صّمن  املدنية،  اخلدمة  نظام  م�صودة  اأُجنزت 

الفئة الثالثة اإلى 135 دينارًا.

الهدف وفقًا للخطة: مراجعة الإطار الت�صريعي اخلا�ص بالعمل يف جمال القطاع الزراعي،   -

خالل  من  وذلك  العمل،  قانون  عليها  ين�ص  التي  باحلقوق  التمتع  من  العاملني  لتمكني 

ا�صتحداث نظام من ِقبل احلكومة لتفعيل اأحكام قانون العمل.

التعليق: ي�شاهم هذا الن�شاط يف �شمول القطاعات كافة مبظلة التعديالت الت�شريعية ل�شمان 

مرهونًا  �صيظل  الأمر  وهذا  العمل،  قانون  لتفعيل  نظام  ا�صتحداث  يتم  ومل  العمال،  حقوق 

بتعديل قانون العمل واإقراره نهائيًا من ِقبل جمل�ص النواب. 

الهدف وفقًا للخطة: ا�صتحدث قانون الرقابة والتفتي�ص على الأن�صطة القت�صادية رقم   -

)33( ل�صنة 2017، والذي يت�صمن اآليات الرقابة والتفتي�ص.

التعليق: ر�صَد الواقع العملي انتهاكات يف املناطق ال�صناعية )حجز جوازات �صفر، تاأخر دفع 

الرواتب، �صوء معاملة، اكتظاظ يف اأماكن ال�صكن...(، وذلك وفقًا للتقرير الثالث ع�صر حلالة 
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حقوق الإن�صان وال�صادر عن املركز الوطني حلقوق الإن�صان.

وبنّي التقرير اأنه قد مت تكثيف حمالت التفتي�ص فعاًل.

العمل  اأ�صحاب  بها  تلزم  و�صيا�صات  برامج توعوية  لو�صع  يلزم  ما  تت�صمن  اإن اخلطة مل  كما 

ملعاملة العمال معاملًة اإن�صانية ودفع اأجورهم يف مواعيدها.

الهدف وفقًا للخطة: اإعادة النظر يف الت�صريع الناظم لهيكلة القطاع العام مبا يكفل حتقيق   -

اخلا�صعة  الدوائر  يف  للعاملني  املالية  باحلقوق  الحتفاظ  مع  والعدالة  امل�صاواة  مبادئ 

للهيكلة.

التعليق: يجب مراعاة اأّل توؤثر الهيكلة على حقوق العاملني.  -

ومن املالحظات على اخلطة الوطنية ال�صاملة حلقوق الإن�صان )2025-2016(: 

مل تن�ص اخلطة على هدف الن�صمام اإلى التفاقيات التي مل ي�صادق عليها الأردن، مثل   -

اتفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني.

ل يوجد هدف للحد من م�صكلة البطالة كهدف رئي�صي لتعزيز وحماية احلق يف العمل.   -

م�صاريع  يف  املحافظات  اأبناء  من  الأردنية  العمالة  ت�صغيل  اإلزامية  نظام  �صدور  ورغم 

الإعمار املنفذة فيها رقم )131( ل�صنة 2016، والذي من �صاأنه التخفيف من حدة البطالة 

وتنمية املحافظات، اإّل اأن اخلطة مل تت�صمن اأّي هدف لتخاذ اإجراءات اأو برامج خلف�ص 

م�صتوياته  اأعلى  اإلى   2016 عام  من  الرابع  الربع  خالل  ارتفع  والذي  البطالة  م�صتوى 

بح�صب الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة.

مت�صاوية  ال�صتباقي حل�صول اجلميع على فر�ص عمل  الدولة  مل تت�صمن اخلطة واجب   -

وعادلة.

)2021-2017( العمل  لوزارة  الإ�صرتاتيجية  •	اخلطة 

-  الهدف وفقًا للخطة: و�صلت ن�صبة الإجناز الكلي للم�صاريع التي نفذتها وزارة العمل اإلى 

80.4% يف عام 2016، يف حني بلغت 85% يف عام 2017.

والتنفيذ  الأداء  مراجعة  املهم  ومن  والتقييم.  الأداء  مراجعة  اخلطة  ت�صمنت  التعليق: 

وفاعلية التنفيذ.
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والبطالة،  الفقر  م�صتويات  خف�ص   :)2025( الوطنية  الأهداف  للخطة:  وفقًا  الهدف   -

وحت�صني م�صتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني، والعدالة يف التوزيع.

التعليق: ُخ�ص�ص عدد من امل�صاريع لتنفيذ اأهداف ممولة �صمن اإطار زمني.

بخ�صو�ص موؤ�صرات الأداء، ُو�صعت ن�صبة متوقعة للو�صول اإليها �صنويًا لكل هدف.

- الهدف وفقا للخطة:

1. الأهداف القطاعية )2025(: امل�صاهمة يف خف�ص معدلت البطالة يف جميع القطاعات 

القت�صادية، وامل�صاهمة يف رفع معدلت امل�صاركة القت�صادية لكال اجلن�صني.

2( الأهداف الإ�صرتاتيجية: زيادة عدد امل�صتغلني الأردنيني يف �صوق العمل، وتقليل التجاوزات 

من خالل الرقابة والتفتي�ص، وتنظيم �صوؤون العمالة الوافدة، وتعزيز ال�صراكة مع القطاع 

معايري  اأف�صل  ل�صمان  املقدمة  اخلدمات  جودة  ورفع  املدين،  املجتمع  ومنظمات  اخلا�ص 

اجلودة وحت�صني وتطوير الأداء املوؤ�ص�صي.

التعليق: 

ارتفاع ن�صبة العاطلني عن العمل يف عام 2016 باملقارنة بعام 2015.  -

تدين م�صتوى معدل امل�صاركة القت�صادية يف عام 2016 باملقارنة مع عام 2015.  -

ل يوجد اإح�صائية لفر�ص العمل امل�صتحدثة لعام 2016.  -

تدين ن�صبة الت�صغيل لعام 2016 باملقارنة مع عام 2015.  -

ارتفاع ن�صبة عدد العاملني يف املناطق ال�صناعية املوؤهلة يف عام 2016 باملقارنة مع عام 2015.   -

اإّل اأن ن�صبة العاملني الأردنيني تبلغ 20.1% فقط، اأما الوافدون فتبلغ ن�صبتهم %79.9.

مت حت�صني ظروف العمل للمراأة، وذلك بالتعاون مع املجل�ص الوطني ل�صوؤون الأ�صرة، حيث   -

تو�صية  كتب  خم�صة  اإ�صدار  ومت  خمتلفة،  �صركات  لدى  ح�صانات   7 وافتتاح  تهيز  مت 

ملوؤ�ص�صات من القطاع اخلا�ص.

واخلطة  العمل  وزارة  واجبات  مع  متوائمة  جاءت  العمل  وزارة  وخطط  اأهداف  اأن  يالَحظ 

الوطنية ال�صاملة حلقوق الإن�صان. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب زيادة عدد امل�صاريع للو�صول 

املدين  املجتمع  بني  ال�صراكة  تعزيز  يجب  كما  البطالة،  خلف�ص  ملحوظة  اإجناز  ن�صب  اإلى 

والقطاع اخلا�ص.
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3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأجُنز

الوطني  املركز  تقرير  يف  الواردة  التو�صيات  على  احلكومية  للموؤ�ص�صات  الإي�صاحي  الرد  	•
حلقوق الإن�صان حيال اأو�صاع حقوق الإن�صان يف الأردن لعام 2016

تخ�صي�ص موارد مالية لدعم التنمية القت�صادية وحماربة الفقر والبطالة ودعم م�صاريع   -

الأ�صر ال�صغرية والتي ت�صاعد الأفراد على اإيجاد فر�ص عمل ت�صمن دخاًل جيدًا لهم. 

قامت دائرة املوازنة العامة بر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة للوزارات والدوائر والوحدات   -

احلكومية �صمن قانون املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات احلكومية لل�صنة املالية 

عن  املنبثقة  الإ�صرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  املتاحة،  املوارد  �صوء  يف  وذلك   ،2017

والبطالة،  الفقر  وحماربة  القت�صادية  التنمية  مفهوم  ولتحقيق  الوطنية،  الأهداف 

القت�صادية  الأو�صاع  ترّدي  اأّن  على  التاأكيد  مع  حظًا،  الأقل  للمناطق  التوازن  ولإعادة 

وحمدودية املوارد من �صاأنها اأن حتّد من حتقيق الأهداف ب�صكل ملحوظ.

وحماربة  القت�صادي  امل�صتوى  رفع  يف  ملحوظة  ن�صب  حتقيق  فاإّن  اأعاله،  الرد  على  وتعليقًا 

وحماربة  املوؤ�ص�صي  وبالأداء  القت�صادية،  باملوارد  حمكوٌم  اأمٌر  عمل،  فر�ص  وخلق  الفقر 

املوازنة، من خالل  اأكرب من جمرد تخ�صي�ص رقم يف  الف�صاد، ولكن على احلكومة بذل جهد 

تنفيذ م�صاريع ا�صتثمارية حكومية ت�صاهم يف حل امل�صاكل التي ترفع ن�صبة الفقر والبطالة. 

الزمنية  املعنية على تنفيذ اخلطط �صمن الأطر  الإ�صكالية حتّد من قدرة اجلهات  اإّن هذه 

املحددة، و�صتكون النتائج غري فاعلة.

كما اأ�صار الرد الإي�صاحي اإلى جملة اجلهود التالية: 

تقوم وزارة العمل مبراجعة التفاقية رقم )189( املتعلقة بالعمل الالئق.  -

كفل الد�صتور حق العمل، كما كفلته القوانني والأنظمة ال�صادرة مبقت�صاه.  -

اأجر  على  احل�صول  �صرورة  وعلى  العمل،  يف  التمييز  اأ�صكال  جميع  حترمي  على  التاأكيد   -

عادل.

تكثيف الرقابة والتفتي�ص على مكاتب ا�صتقدام العامالت، والتحقق من اللتزام بجميع   -

القوانني والأنظمة التي تكفل حقوقهن.

حماية العمال من جميع اأ�صكال العنف والتحر�ص اجلن�صي من خالل الن�صو�ص الت�صريعية   -

واحلمالت التفتي�صية وتلّقي ال�صكاوى ومتابعتها.

العمل من غري  اأ�صحاب  النقابات، وكذلك حق  اإن�صاء  العمل يف  اأ�صحاب  التاأكيد على حق   -

االأردنيني يف االن�شمام اإليها يف حال توافر ال�شروط.
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وبالتعليق على ما �صلف، ميكن ت�صليط ال�صوء على ما يلي: 

خالل عام ٢٠١6، �صمحت وزارة العمل للعمالة ال�صورية بالعمل �صمن قطاعات حمددة، على   .1

٣٨١٨٥ ت�صريح عمل. وتعهدت املفو�صية  اإ�صدار  اأن ل تناف�ص العمالة الأردنية، حيث مت 

القطاعات  يف  ال�صورية  للعمالة  العمل  ت�صاريح  ر�صوم  بدفع  الالجئني  ل�صوؤون  ال�صامية 

�صمن  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املركز  عن  ال�صادرة  لالإح�صائية  وفقًا  وذلك  بها،  امل�صموح 

التقرير الثالث ع�صر.

مديريات  خالل  من  العمل  وزارة  ِقبل  من  تفتي�صية  حمالت  تنفيذ  مت   ،٢٠١٦ عام  خالل   .2

التفتي�ص، حيث بلغ عدد احلمالت وفقًا لإح�صائية املركز الوطني حلقوق الإن�صان، ٨٥٢٥٣ 

زيارة تفتي�صية ملوؤ�ص�صات ومن�صاآت �صناعية وتارية وخدمية، تراوحت بني التفتي�ص على 

ظروف العمل وال�شالمة وال�شحة املهنية والتقيد ب�شروط العمل اإ�شافة مل�شح القطاعات. 

وخالل هذه الزيارات مت توجيه 5190 خمالفة عمل، و9511 اإنذارًا للموؤ�ص�صات املخالفة 

لقانون العمل.

قامت املديريات التابعة للوزارة بتلقي ال�صكاوى والتعامل معها. وقد بلغ عدد ال�صكاوى وفقًا   .3

 78( ال�صكاوى  اأق�صام  خالل  من  �صكوى   1198 الإن�صان،  حلقوق  الوطني  املركز  لإح�صائية 

ق�صمًا( واخلط ال�صاخن، حيث مت حل 934 �صكوى منها واتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

4.  ان�صم الأردن اإلى منظمة العمل الدولية يف عام 1956 و�صادق بح�صب املوقع الإلكرتوين 

لوزارة العمل، على 26 اتفاقية، منها 4 اتفاقيات مل يتم ن�صرها يف اجلريدة الر�صمية، رغم 

الت�صريع الوطني: وهذه  الر�صمية يجعل من التفاقية جزءًا من  الن�صر يف اجلريدة  اأن 

التفاقيات هي:

التفاقية رقم )106( لعام 1957 ب�صاأن الراحة الأ�صبوعية للتجار واملكاتب.  -

التفاقية رقم )117( لعام 1962 ب�صاأن الأهداف وامل�صتويات الأ�صا�صية لل�صيا�صة الجتماعية.

من  ال�صتفادة  يف  املهني  التكوين  وتوجيه  دور  ب�صاأن   1975 لعام   )142( رقم  التفاقية   -

الرثوات.

التفاقية رقم )182( لعام 1999ب�صاأن الق�صاء على اأ�صواأ اأ�صكال عمالة الأطفال.  -

الإاعمار  م�صاريع  يف  املحافظات  اأبناء  من  الأردنية  العمالة  ت�صغيل  اإلزامية  نظام  �صدر   .5

ذة يف  ذة رقم )131( ل�صنة 2016. وي�صري النظام على عطاءات م�صاريع الإعمار املنفَّ املنفَّ

اململكة، مما �صيحد من البطالة.

6.  ي�صاهم نظام العمل املرن ال�صادر يف عام 2017 يف ت�صغيل الن�صاء والفتيات.
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كثفت وزارة العمل حمالتها التفتي�صيه ل�صبط املخالفات خالل عام 2016، وفقًا للتقرير   .7

الثالث ع�صر حلالة حقوق الإن�صان.

8.  ما تزال عمالة الأطفال م�صاألة اإ�صكالية ب�صبب الفقر وتدين م�صتوى املعي�صة. والإجراءات 

املتَخذة من اجلهات املعنية للحّد من هذه الظاهرة بحاجة اإلى متابعة.

تدين ن�صبة امل�صمولني بال�صمان الجتماعي كاأ�صحاب عمل وفقًا للتقرير الوطني الثالث   .9

ع�صر حلالة حقوق الإن�صان، حيث و�صلت الن�صبة اإلى 3% من اأ�صل 15% من اإجمايل عدد 

امل�صتغلني باململكة.

10. ُر�صد يف عام 2016 ارتفاع ملحوظ يف معدلت البطالة وفقًا للتقرير الوطني الثالث ع�صر 

حلالة حقوق الإن�صان.

التقرير  يف  ورد  ملا  وفقًا  الإعاقة،  ذوي  من  العمال  بت�صغيل  العمل  اأ�صحاب  التزام  عدم   .11

الوطني الثالث ع�صر حلالة حقوق الإن�صان.

اأن تكون  �صريطة  لالأردنيني،  فيها  العمل  املح�صور  املهن  الأردنيات احلق يف  اأبناء  اأعطي   .12

الأولوية بالعمل لالأرديّن.

13. تكثف احلكومة الإجراءات الرقابية والتنظيمية على مكاتب ا�صتقدام العامالت. ومت 

اإغالق عدد من املكاتب التي تنتهك الت�صريعات وتهدر حقوق العامالت.

14. األزمت وزارة الرتبية والتعليم املدار�ص اخلا�صة بدفع اأجور املعلمني واإ�صراكهم بال�صمان 

الجتماعي على مدار العام، مبا يف ذلك فرتة العطلة ال�صيفية.

15. يعاين النظام القت�صادي يف الأردن من وجود احتكارات تقّو�ص اإطالق ال�صوق، بالإ�صافة 

اإلى غياب الإدارة الر�صيدة ملوارد الدولة، وعدم وجود خطط م�صتقبلية فاعلة ل�صتحداث 

موارد دخل متهيدًا لالعتماد على الذات ورفع م�صتوى �صوق العمل وخلق فر�ص عمل جديدة.

4. التو�صيات

�صرورة ان�صمام الأردن اإلى التفاقيات التي مل ي�صادق عليها بعد.   .1

ت�صمني اخلطة الوطنية توجيه اجلهات الر�صمية املعنية لتوفري برامج التوجيه والتدريب   .2

التقنيني واملهنيني لتحقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية وثقافية وعمالة منتجة ب�صكل 

ي�صمن احلريات ال�صيا�صية والقت�صادية الأ�صا�صية، حث اأثبتت الإح�صائيات ارتفاع معدل 

البطالة يف عام 2016 مقارنة بعام 2015.

يف ما يتعلق بحقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، فقد مت ت�صمينها يف اخلطة الوطنية يف البند   .3
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اخلا�ص بحقوق الأ�صخا�ص الأكرث عر�صة لالنتهاك. ويف هذا ال�صياق، ينبغي التاأكيد على 

تفعيل مبادرات اإدماج هذه الفئة يف برامج وزارة العمل والربامج الوطنية ب�صكل فاعل.

و�صع �صيا�صات ملزمة لأ�صحاب العمل، يتم اتباعها يف بيئة العمل ال�صناعية لتفادي �صوء   .4

املعاملة.

اإعادة النظر يف احلد الأدنى لالأجور، وربطه مبعايري املكافاأة العادلة والت�صخم وارتفاع   .5

الأ�صعار وال�صرائب.

ي�صمن  رئي�صي  هدٍف  باإ�صافة  الإن�صان،  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  اخلطة  حتديث  وجوب   .6

رفع م�صتوى الت�صغيل من خالل ا�صتحداث قطاعات عمل جديدة، والعمل على املوازنة بني 

مدخالت التعليم وخمرجاته ومتطلبات �صوق العمل.

حماربة الحتكارات واإطالق ال�صوق.  .7

فر�ص  لإيجاد  جديدة  موارد  وخلق  احلالية  املوارد  لإدارة  وفاعلة  جديدة  خطط  و�صع   .8

عمل جديدة.

ا�صتحداث ت�صريعات و�صيا�صات لت�صجيع امل�صاريع الريادية وتذليل العقبات اأمام تطورها   .9

متهيدًا لإنعا�ص ال�صوق الأردين.

ب. احلق يف ال�صحة
1. الإطار الت�صريعي الدويل والوطني للحق يف ال�صحة

الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية )1966( العهد  	•

تن�ص املادة )12( من هذا العهد على التدابري التي يلزم اتخاذها لغايات اإعمال احلق والتي 

ت�صمل:

ع، وتاأمني منو الطفل منوًا �صحيًا. خف�ص معدل وفيات املواليد اجلدد والر�صَّ  -

حت�صني النظافة البيئية وال�صناعية.  -

وعالجها  الأخرى  والأمرا�ص  واملهنية  واملتوطنة  الوبائية  الأمرا�ص  من  الوقاية   -

ومكافحتها.

تهيئة ظروف من �صاأنها تاأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املر�ص.  -

وقد و�صعت جلنة الأمم املتحدة املعنية باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية،   

والتي تتولى ر�صد المتثال للعهد، تعليقًا عامًا يف عام 2000 يق�صي باأن احلق يف ال�صحة 
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ينطوي اأي�صًا على حمددات تتمثل مبا يلي: 

توفري املياه النقية وال�صاحلة لل�صرب.   -

توفري و�صائل الإ�صحاح املالئمة.   -

توفري اإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة املغذية املاأمونة وامل�صاكن الآمنة.  -

توفري ظروف مهنية وبيئية �صحية.   -

توفري و�صائل التثقيف ال�صحي واملعلومات ال�صحية املنا�صبة، مبا يف ذلك ما يتعلق بال�صحة   -

اجلن�صية والإجنابية. 

كما يقت�صي احلق يف ال�صحة التزام الدول باعتماد وتنفيذ اإ�صرتاتيجية وخطة عمل وطنيتني 

ال�صحية  ال�صواغَل  الإ�صرتاتيجية واخلطة  تتناول  اأن  وينبغي  العمومية.  ال�صحة  يف جمال 

اأ�صا�ص امل�صاركة وال�صفافية، مع  اأي�صًا ت�صميمهما وا�صتعرا�صهما على  لل�صكان قاطبة، وينبغي 

اإيالء اهتمام خا�ص جلميع الفئات امل�صت�صَعفة واملُهّم�صة، واتخاذ خطوات طبقًا ملبداأ الإعمال 

التدريجي، اإما ب�صكل منفرد اأو من خالل امل�صاعدة والتعاون الدوليني.

الإن�صان حلقوق  العاملي  •	الإعالن 

ل�صمان  »لكل �صخ�ص حّق يف م�صتوى معي�صة يكفي  الإعالن على:  املادة )25( من هذا  تن�ص 

ال�صحة والرفاهة له ولأ�صرته، وخا�صة على �صعيد املاأكل وامللب�ص وامل�صكن والعناية الطبية«.

�صد املراأة )1979( التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  •	اتفاقية 

للق�صاء  املنا�صبة  التدابري  باتخاذ جميع  الأطراف  الدول  التزام  التفاقية على  تن�ص هذه 

على التمييز �صد املراأة يف ميدان الرعاية ال�صحية، من اأجل اأن ت�صمن وتكفل للمراأة احل�صول 

وخدمات  الأ�صرة،  بتنظيم  املتعلقة  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  ال�صحية،  الرعاية  خدمات  على 

منا�صبة لالأمهات احلوامل والأطفال.

الطفل حقوق  •	اتفاقية 

ال�صحة،  بالتمتع باحلق يف  املادتان )23( و)24( من التفاقية بحق جميع الأطفال  اأقّرت 

ذلك  ومن  بها،  الدول  تقوم  اأن  يجب  التي  والآليات  الإجراءات  من  عددًا  التفاقية  وبّيَنت 

امل�صاعدة  توفري  و�صمان  والأطفال،  ع  الر�صّ وفيات  خف�ص  لأجل  املنا�صبة  التدابري  اتخاذ 



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

1073

ال�صحية  الرعاية  و�صمان  التغذية،  و�صوء  الأمرا�ص  ومكافحة  ال�صحية،  والرعاية  الطبية 

م  املقدَّ الوقائية والإر�صاد  ال�صحية  الرعاية  الولة وبعدها، وتطوير  لالأمهات قبل  املنا�صبة 

للوالدين، وتطوير التعليم واخلدمات املتعلقة بتنظيم الأ�صرة.

)47( ل�صنة 2008. رقم  العامة  ال�صحة  قانون  	•

العامة للغذاء والدواء رقم )41( ل�صنة 2008. املوؤ�ص�صة  قانون  	•

)30( ل�صنة 2015. رقم  الغذاء  قانون  	•

)12( ل�صنة 2013. رقم  وال�صيدلة  الدواء  قانون  	•

2. الأهداف والأن�صطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلق يف ال�صحة

)2025 - 2016( الإن�صان  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  اخلطة  	•

مة  املقدَّ والعالجية  ال�صحي  باخلدمات  الرتقاء  ال�صحة:  يف  احلق  لتعزيز  الفرعي  الهدف 

للمواطنني، وتعزيز �صمان �صالمة الغذاء والدواء، وت�صديد الرقابة على ذلك. 

ويتم تنفيذ هذا الهدف من خالل الأن�صطة التالية:

توحيد الآلية املتعلقة باخلدمات ال�صحية من خالل اإ�صدار الت�صريعات الناظمة لذلك.  -

وبالرجوع اإلى تقارير الر�صد ال�صادرة عن مركز را�صد، فاإن هذه الآلية قد مت العمل بها ب�صكل 

جزئي. 

اتخاذ الإجراءات التي من �صاأنها �صمان �صالمة الأطفال من الأمرا�ص ال�صارية واملْعدية،   -

وذلك من خالل �صمول جميع املطاعيم جلميع الأمرا�ص �صمن اخلدمات التي تقدمها وزارة 

ال�صحة جمانًا.

اململكة،  اأر�ص  على  املقيمني  الأطفال  جلميع  التطعيم  فاإن  العملي،  الواقع  اإلى  وبالرجوع 

ب�صرف النظر عن جن�صياتهم، يتم وفقًا جلدول التطعيم/ برنامج التطعيم الوطني )مديرية 

رقابة الأمرا�ص بوزارة ال�صحة(. ويو�صى اأن يتم �صمول جميع الأمرا�ص يف جداول التطعيم 

املو�شمية وغري املو�شمية، علمًا اأن هذا الن�شاط وفقًا لتقرير را�شد، مل يبداأ رغم بدء االإطار 

الزمني.

مراجعة الت�صريع الناظم لعمل املجل�ص ال�صحي العايل مبا ي�صمن تفعيله وقيامه باملهام   -

املناطة به، واقرتاح التعديالت الالزمة. 

مت تعديل القانون مبوجب القانون املعدل رقم )13( ل�صنة 2017.
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رفع معدل الإنفاق احلكومي على اخلدمات ال�صحية من خالل توفري خم�ص�صات اإ�صافية لها   -

يف قانون املوازنة العامة. 

تعيلقًا على هذا الهدف، فاإنه من املهم زيادة الإنفاق احلكومي على اخلدمات ال�صحية وتوفري 

خم�ص�صات اإ�صافية لها، ل�صمان تنفيذ اخلطط املنبثقة عن الإ�صرتاتيجية واخلطة الوطنية، 

هذا  حتقيق  و�صيظل  ال�صورية«.  اللجوء  »اأزمة  عن  الناجت  ال�صكاين  ال�صغط  ظل  يف  خا�صة 

الهدف وفاعليته حمكومًا بالأداء املوؤ�ص�صي و�صبط النفقات وحماربة الف�صاد.

والغذاء،  ال�صحة،  قوانني  مراجعة  خالل  من  الطبية  املوؤ�ص�صات  على  الرقابة  تعزيز   -

واملوا�صفات واملقايي�ص، وال�صحة العامة. واقرتاح التعديالت على هذه الت�صريعات. 

وبالرجوع اإلى ر�شد قيام احلكومة بتنفيذ الن�شاط خالل االإطار الزمني، يالَحظ اأن احلكومة 

مل تلتزم بالإطار الزمني يف مراجعة قوانني ال�صحة، والغذاء، واملوا�صفات واملقايي�ص، عند 

بدء الإطار الزمني، وهذا ما يعرقل احل�صول على نتائج فاعلة وملحوظة للخطة.

 

)2022-2018( ال�صحة  وزارة  •	اإ�صرتاتيجية 

حددت الإ�صرتاتيجية عددًا من الفر�ص للنهو�ص بالقطاع ال�صحي وتعزيز احلق يف ال�صحة   -

الوطنية  والتوجهات  العليا  ال�صيا�صة  ِقبل  من  ال�صحية  باخلدمات  الهتمام  خالل  من 

القطاع  لإ�صالح  التنفيذية  احلكومة  وخطة   ،»2025 الأردن  »روؤية  ومنها:  الداعمة، 

للتنمية  العاملية  الأجندة  يف  العاملية  والتوجهات   ،)2022-2018( اململكة  يف  ال�صحي 

امل�صتدامة 2030. بالإ�صافة اإلى ال�صتفادة من الإيجابيات والفر�ص الناتة عن تفعيل 

2014، والذي ي�صاهم يف  ل�صنة  العام واخلا�ص رقم )31(  القطاعني  ال�صراكة بني  قانون 

توفري التمويل للم�صاريع ال�صتثمارية.

اإقرار اإ�صرتاتيجيات وطنية داعمة مثل: اإ�صرتاتيجية ال�صتعداد للطوارئ، الإ�صرتاتيجية   -

لل�صّكري،  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  لالإيدز،  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  لل�صكان،  الوطنية 

 ،)2025-2017( لل�صباب  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  الإجنابية،  ال�صحة  اإ�صرتاتيجية 

والإ�صرتاتيجية الوطنية لكبار ال�صن.

حمور  ال�صحية،  الرعاية  خدمات  حمور  يف:  تتمثل  اإ�صرتاتيجية  حماور  اخلطة  ت�صمنت   -

اإدارة املوارد الب�صرية، حمور التغطية ال�صحية ال�صاملة، حمور البنية التحتية، حمور اإدارة 

املعرفة، حمور الإدارة املالية، حمور احلوكمة وتطبيق الالمركزية، واملتابعة والتقييم.

�صملت الإ�صرتاتيجية بيان مواطن ال�صعف والفر�ص للوقوف على الواقع الفعلي كاأر�صية   -
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ونقطة انطالق لتنفيذ اخلطط الرامية اإلى حتقيق الأهداف الرئي�صية، اإّل اأن الوزارة ل 

تعر�ص اأّي تقارير دورية تتابع تنفيذ اخلطة.

3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأُجنز

2017 مبنا�صبة اليوم العاملي حلقوق الإن�صان لعام  الثاين  الدوري  احلكومي  •	التقرير 

م�صمون التقييم واملتابعة املعَلن عنهما:   -

يتم عقد دورات وور�ص عمل تثقيفية عرب �صفحات التوا�صل الجتماعي لوزارة ال�صحة   -

التدخني،  اأ�صرار  مثل:  متعددة  موا�صيع  ملناق�صة  ال�صحي،  والإعالم  التوعية  ومديرية 

رعاية امل�صنني، �صربات ال�صم�ص، الأمرا�ص املزمنة، والت�صمم الغذائي. 

يتم تنفيذ جولت رقابية ملنع التدخني يف الأماكن العامة.  -

يتم تن�صيق اأعمال اللجان الفنية اخلا�صة مبتابعة تنفيذ البنود املتعلقة بوزارة ال�صحة   -

والواردة يف قانون حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة رقم )20( ل�صنة 2017. وذلك من ِقبل 

مديرية �صحة املراأة والطفل.

مت البدء بتطبيق نظام الأمتتة يف م�صت�صفى الب�صري كمرحلة تريبية، للتعامل مع حالت   -

العنف الأ�صري. وعلى �صعيد امل�صاريع، مت ت�صّلم العيادة املتنقلة من م�صروع »جايكا«، ومت 

ت�صليم العيادة التي تعنى بتقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية، ملديرية �صحة املفرق، للعمل 

يف منطقة البادية ال�صمالية. ومت تدريب الكوادر على اآلية ت�صغيلها.

املبا�صرة بتطبيق مقيا�ص الذكاء )الطبعة اخلام�صة/ الأحدث( بعد تدريب كوادر ق�صم   -

ت�صخي�ص الإعاقات عليها ملدة 17 اأ�صبوعًا. ومت ت�صلُّم 4 حقائب لهذه الغاية.

عقد دورات تدريبية وتنفيذ ور�صات عمل تدريبية لكوادر م�صت�صفيات حمافظات ال�صمال   -

والو�صط، حول الك�صف املبكر عن حالت العنف الأ�صري واآلية التبليغ.

-  مت حتديث الدليل الإر�صادي لل�صحة الإجنابية واللوحة القالبة لو�صائل تنظيم الأ�صرة.

مت تنفيذ زيارات اإ�صرافية ميدانية على مراكز الأمومة والطفولة يف املحافظات.  -
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- التعليق:

احلق  تعزيز  بخ�صو�ص  التوعوية  حمالتها  ال�صحي  والإعالم  التوعية  مديرية  ُتوا�صل   -

التدخني،  مبنع  يتعلق  ما  ويف  والتثقيفية.  الإر�صادية  براجمها  �صمن  وذلك  ال�صحة،  يف 

يالَحظ ن�صر ر�صائل توعوية حول م�صار التدخني، وبيان العقوبة املرتتبة على التدخني 

يف الأماكن العامة با�صتخدام لوحات اإر�صادية.

والريفية  النائية  املناطق  جميع  لت�صمل  املتنقلة  العيادات  م�صاريع  يف  بالتو�صع  يو�صى   -

اأزمة اللجوء بالعتبار. ومن هذه امل�صاريع: م�صروع  ومناطق البادية يف اململكة، مع اأخذ 

لاّلجئني  امل�صت�صيفة  الريفية  املناطق  يف  الفرعية  ال�صحية  املراكز  يف  اخلدمات  حت�صني 

ال�صوريني.

متت املبا�صرة بتطبيق مقيا�ص الذكاء )الطبعة اخلام�صة(.   -

يف ما يتعلق بباقي الإجنازات، فاإنها تعك�ص التوجه نحو الرتكيز على اجلانَبني التثقيفي   -

والوقائي.

الوطني  املركز  تقرير  يف  الواردة  التو�صيات  على  احلكومية  للموؤ�ص�صات  الإي�صاحي  الرد  	•
حلقوق الإن�صان حيال اأو�صاع حقوق الإن�صان يف الأردن لعام 2016 

م�صمون التقييم واملتابعة املعَلن عنهما:   -

امل�صت�صفيات  وتديد  وتو�صعة  لبناء  وم�صاريع  خطط  وو�صع  التحتية،  البنية  تطوير   -

واملراكز ال�صحية التابعة للوزارة.

-  اإقرار عدد من الت�صريعات ذات ال�صلة، ومنها: 

اأثناء فرتة احلمل والولدة والنفا�ص رقم )10( ل�صنة  نظام ر�صد حالت وفيات الن�صاء   -

.2016

نظام معدل لنظام التاأمني ال�صحي املدين رقم )14( ل�صنة 2016.  -

تعليمات تنظيم العالج باخلاليا اجلذعية رقم )8( ل�صنة 2016.  -

ال�صحي  التاأمني  يف  ومنتفعيهم  ال�صابقني  الأمة  جمل�ص  اأع�صاء  ا�صرتاك  اأ�ص�ص  تعليمات   -

املدين رقم )1( ل�صنة 2016.

اأ�ص�ص ا�صرتاك اأع�صاء جمل�ص الأمة ال�صابقني ومنتفعيهم يف  التعليمات املعّدلة لتعليمات   -

التاأمني ال�صحي املدين رقم )2( ل�صنة 2016.

لئحة الأجور الطبية املعدلة ل�صنة 2016.  -
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قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )23( ل�صنة 2016.  -

نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم )100( ل�صنة 2016.  -

نظام اعتماد املوؤ�ص�صات ال�صحية رقم )105( ل�صنة 2016.  -

تعليمات معدلة لتعليمات �صمول الأفراد من املواطنني يف التاأمني ال�صحي املدين رقم )4(   -

ل�صنة 2016.

تعليمات ترخي�ص املراكز املتخ�ص�صة باخلاليا اجلذعية رقم )9( ل�صنة 2016.  -

نظام اللجنة الوطنية للمخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )1( ل�صنة 2017.  -

تعليمات اإجازة اأغذية ال�صتعمال اخلا�ص ل�صنة 2017.  -

ل�صنة  النووي  الطب  يف  امل�صتخَدمة  ال�صيدلنية  امل�صتح�صرات  وتداول  ت�صجيل  اأ�ص�ص   -

.2017

تعليمات اعتماد مواقع ت�صنيع مركزات غ�صيل الكلى ل�صنة 2017.  -

قرار جمل�ص الوزراء بتعديل املادة )3( من تعليمات �صمول الأفراد من املواطنني بالتاأمني   -

ال�صحي املدين.

اأ�ص�ص الو�صفات الطبية وال�صجالت ل�صنة 2017.  -

قانون معدل لقانون ال�صحة العامة رقم )11( ل�صنة 2017.  -

قانون حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة رقم )20( ل�صنة 2017.  -

تعليمات اإ�صدار التقارير الطبية الق�صائية رقم )1( ل�صنة 2017.  -

مناذج التقارير الطبية الق�صائية الأولية والقطعية.  -

نظام معدل لنظام ال�صراء املوحد لالأدوية وامل�صتلزمات الطبية رقم )80( ل�صنة 2017.  -

التجميل  وم�صتح�صرات  واملطهرات  واملعقمات  الطبية  وامل�صتلزمات  الأدوية  فح�ص  نظام   -

رقم )89( ل�صنة 2017.

التعليق:   -

ل يوجد نظام ي�صمن تقييم التطوير الذي يتم للبنية التحتية، مع التاأكيد على اأهمية   -

العمل  من  للتحقق  والتفتي�ص  الرقابة  واأهمية  املوازنة،  يف  اإ�صافية«  »نفقات  بند  ر�صد 

ال�صحي �صمن املوا�صفات واملقايي�ص ومبا يكفل احلق.
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الت�صريعات التي مت اإقرارها، تعك�ص التوجه نحو �صمولية التنظيم القانوين جلميع امل�صائل   -

ذات ال�صلة. 

4. التو�صيات

الالزمة  والأجهزة  املوؤهل  بالكادر  ال�صحي  القطاع  رفد  تفعيل  خالل  من  احلق  تعزيز   .1

وال�صرورية.

اأن تكون  واملحافظات، ومراعاة  النائية  الأماكن  ال�صحية يف  واملراكز  امل�صت�صفيات  اإن�صاء   .2

�صمن العتماديات واملوا�صفات املعتمدة. 

ر�صد موازنة للبحث العلمي، مع التاأكيد على اأهمية التطلُّع لإحداث ثورة علمية يف هذا   .3

املجال.

من  والتحقق  واخلا�صة،  احلكومية  امل�صت�صفيات  معايري  وتفعيل  مراجعة  على  العمل   .4

مراعاتها ملعايري اجلودة.

درا�صة اإن�صاء جهة رقابية م�صتقلة ملتابعة القطاع وتقييمه.  .5

تاوزه،  حال  ويف  الإن�صان.  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  للخطة  الوطني  بالإطار  اللتزام   .6

عن  ال�صتباقي  والك�صف  ال�صفافية  ملبداأ  تاأكيدًا  التاأخري،  اأ�صباب  عن  الإعالن  ينبغي 

املعلومة. 

وذلك  وتفعيلها،  الت�صريعات  اإقرار  على  �صترتتب  التي  والنتائج  اجلوانب  جميع  درا�صة   .7

كخطوة ا�صتباقية لتاليف اأّي خلل اأو ق�صور اأو فراغ ت�صريعي. 

ت. احلقوق الثقافية
الإطار الت�صريعي الدويل والوطني للحقوق الثقافية  .1

والثقافية والجتماعية  القت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد  	•

اأكد العهد الدويل على �صمان حق ال�صعوب على َقدم امل�صاواة دون متييز، يف التمتع باحلقوق 

الثقافية. 

حيث تن�ص املادة )1( منه على: »جلميع ال�صعوب حق تقرير م�صريها بنف�صها، وهى مبقت�صى 

القت�صادي  منائها  لتحقيق  ال�صعي  يف  وحرة  ال�صيا�صي  مركزها  تقرير  يف  حرة  احلق  هذا 
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والجتماعي والثقايف«.

كما تن�ص املادة )3( منه على: »تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�صمان م�صاواة الذكور 

والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية املن�صو�ص عليها 

يف هذا العهد«.

وتوؤكد املادة )15( على اأن الدول الأطراف يف هذا العهد تقّر باأن من حق كل فرد اأن ي�صارك يف 

م العلمي وبتطبيقاته، واأن يفيد من حماية امل�صالح  احلياة الثقافية، واأن يتمتع بفوائد التقدُّ

املعنوية واملادية الناجمة عن اأّي اأثر علمي اأو فني اأو اأدبي من �صنعه. 

ويبني العهد التزام الدول تاه هذه احلقوق، حيث ين�ص على ما يلي: 

»1. تراعي الدول الأطراف يف هذا العهد، يف التدابري التي �صتتخذها بغية �صمان املمار�صة 

الكاملة لهذا احلق، اأن ت�صمل تلك التدابري التي تتطلبها �صيانة العلم والثقافة واإمناءهما 

واإ�صاعتهما.

العلمي  للبحث  التي ل غنى عنها  العهد باحرتام احلرية  الأطراف يف هذا  الدول  2. تتعهد 

والن�شاط االإبداعي.

الت�صال  واإمناء  ت�صجيع  من  تنى  التي  بالفوائد  العهد  هذا  يف  الأطراف  الدول  تقر   .3

والتعاون الدوليني يف ميدايَن العلم والثقافة«.

الإن�صان حلقوق  العاملي  •	الإعالن 

يوؤكد الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان على حق الفرد يف ال�صرتاك احلر يف احلياة الثقافية 

كما  نتاجه.  من  وال�صتفادة  العلمي  التقدم  يف  وامل�صاهمة  بالفنون  ال�صتمتاع  ويف  للمجتمع، 

اأو الأدبي  اإنتاجه العلمي  يوؤكد حّق الفرد يف حماية امل�صالح الأدبية واملادية املرتتبة على 

اأو الفني.

الأردين •	الد�صتور 

تن�ص  حيث  بالثقافة.  تتعلق  والتي  بها  املعرَتف  واحلقوق  احلريات  الأردين  الد�صتور  كفل 

الأدبي  والإبداع  العلمي  البحث  حرية  تكفل  الدولة  اأن  على   )15( املادة  من   )2( الفقرة 

والفني والثقايف والريا�صي مبا ل يخالف اأحكام القانون اأو النظام العام اأو الآداب.

كما تن�ص الفقرة )1( من املادة )15( على كفالة الدولة حلرية الراأي بالقول اأو الكتابة اأو 

الت�صوير و�صائر و�صائل التعبري. 
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التي  يوؤثر على جوهر احلقوق  اأّي ت�صريع  اإ�صدار  للحيلولة دون  الد�صتور �صمانة  وقد و�صع 

كفلها الد�صتور، وذلك مبوجب الفقرة )1( من املادة )128(.

)5( ل�صنة 2005. رقم  واحل�صري  العمراين  الرتاث  حماية  قانون  	•

)6( ل�صنة 2008. رقم  واحل�صري  العمراين  الرتاث  حماية  �صندوق  	•

الآثار وتعديالته رقم )21( ل�صنة 1988. قانون  	•

رقم )36( ل�صنة 2006. وتعديالته  الثقافة  رعاية  قانون  	•

)21( ل�صنة 2007. رقم  والرتاث  الثقافة  ن�صر  نظام  	•

)111( ل�صنة 2008. رقم  والفنية  الثقافية  احلركة  دعم  �صندوق  نظام  	•

2. ت�صريعات مقيِّدة للحقوق الثقافية

والتي   ،2006 ل�صنة   )36( رقم  الثقافة  رعاية  قانون  من   )5( املادة  يف  ورد  ما  اإ�صكالية   -

واملوؤ�ص�صات  الهيئات  بتاأ�صي�ص وت�صجيل  املتعلقة  الأحكام والإجراءات  تن�ص على حتديد 

حلها  وكيفية  اإدارتها  واأ�صلوب  بها  املتعلقة  الأمور  وجميع  والفنية  الثقافية  واملتاحف 

مبقت�صى نظام. 

علمًا اأنه مل ي�صدر نظام لهذه الغاية. ويتم الحتكام يف ذلك لقانون اجلمعيات.

اجلدول رقم )2( امللحق بقانون ال�صريبة العامة على املبيعات، واخلا�ص بال�صلع اخلا�صعة   -

لل�صريبة بن�صبة )20%( ل�صنة 1994.

الت�صوير، والأفالم  اأفالم  % على   2 يتم فر�ص �صريبة خا�صة مبقدار  بح�صب هذا اجلدول، 

ال�صناعية  الأقمار  عرب  وال�صتقبال  الإر�صال  واأنظمة  الفيديو،  وكامريات  ال�صينمائية، 

واأجزائها، والأجهزة ال�صينمائية واأجزائها، والأدوات املو�صيقية واأجزائها، وم�صجالت ال�صوت 

وال�صورة )الفيديو(. 

الأفالم  �صناعة  منو  دون  يحول  والأجهزة،  واملعدات  الأدوات  هذه  على  ال�صرائب  فر�ص  اإّن 

ه نحو الإعفاء منها. ل التوجُّ واملو�صيقى. وُيقرَتح اأن تكون ال�صرائب يف اأدنى حدودها، وُيف�صَّ

باخلدمات  واخلا�ص  املبيعات،  على  العامة  ال�صريبة  بقانون  امللحق   )4( رقم  اجلدول   -

اخلا�صعة لل�صريبة ل�صنة 1994.



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

1081

يت�صمن هذا اجلدول اخلدمات اخلا�صعة لل�صريبة العامة على املبيعات، ومن �صمنها اخلدمات 

بجميع  الت�صوير  وخدمات  والإعالن،  الدعاية  خدمات  ت�صم  والتي  امل�صنفة  غري  التجارية 

واأ�صرطة  اأجهزة  وتاأجري  ال�صينمائية،  الرتفيهية  واخلدمات  الطبي،  الت�صوير  عدا  اأنواعه 

الفيديو، وامل�صارح واملجموعات الغنائية وال�صريك واملالهي وقاعات الرق�ص، وخدمات الألعاب 

ال�صياحية. 

ُيقرتح اأن يتم التوجه نحو تخفي�ص هذه ال�صرائب اأو الإعفاء منها. 

نظام ر�صوم املالهي العامة �صمن حدود اأمانة عمان الكربى رقم )104( ل�صنة 2009.  -

اللهو العام هو اأّي لهٍو يجري �صمن حدود الأمانة ويتاح للجمهور ح�صوره، وي�صمل دور ال�صينما 

يف  وما  �صوبات(  و)الكويف  و)البارات(  واملقاهي  ال�صريك  ومالعب  وامل�صارح  الليلية  واملالهي 

حكمها. ويتم فر�ص ر�صوم حمددة على ذلك. 

وتعّد هذه الر�صوم مرتفعة، ويرتتب على عدم دفعها الإغالق.

3. الأهداف والأن�صطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلقوق الثقافية 

حلقوق الإن�صان )2016 - 2025( ال�صاملة  الوطنية  اخلطة  	•

م�صمون التقييم واملتابعة املعلن عنهما:

احلفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها من خالل الأن�صطة التالية:  -

اإعادة النظر يف الت�صريعات الناظمة للعمل الثقايف واقرتاح التعديالت عليها ب�صكل يعّزز   -

من احلقوق الثقافية، وذلك من خالل مراجعة قانون رعاية الثقافة واقرتاح التعديالت 

الالزمة عليه من خالل كّل من احلكومة ممثلًة بوزارة الثقافة، وجمل�ص الأمة، ومن خالل 

مراجعة نظام التفرغ الإبداعي الثقايف الأردين واقرتاح التعديالت الالزمة عليه.

دعم املوؤ�ص�صات الثقافية ودور ال�صينما، وت�صجيع ال�صناعات الثقافية وال�صباب من خالل   -

تخ�صي�ص بند لدعم املوؤ�ص�صات الثقافية يف املوازنة العامة.

الهتمام بثقافة الأطفال وال�صباب، وتوجيه الإعالم لالهتمام باأمور احلياة املختلفة وما   -

يرقى بالفرد ويحارب التطرف والنحراف من خالل اإدراج بند يف املوازنة لهذه الغاية.
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التعليق:   -

مل يتم العمل على اقرتاح اأّي تعديالت على قانون رعاية الثقافة.  -

يف ما يتعلق بنظام التفرغ الإبداعي الثقايف، فقد متت مراجعته. ويوؤَخذ على هذا الهدف   -

اأنه مل ي�صمل جميع الت�صريعات الناظمة للعمل الثقايف.

وفقًا لتقرير »را�صد«، متت املبا�صرة جزئيًا يف دعم املوؤ�ص�صات الثقافية والهتمام بثقافة   -

الأطفال وال�صباب. وحول مدى فاعلية ما مت تنفيذه يف حتقيق الهدف، من املهم الرتكيز 

على جانب الدعم والتمويل لغايات �صمان التنفيذ اجليد.

اإّن تخ�صي�ص بند يف املوازنة لدعم املوؤ�ص�صات الثقافية، اأمٌر لزم للنهو�ص باحلركة الثقافية،   -

مع التاأكيد على اأهمية الريادة يف عمل املوؤ�ص�صات الثقافية لتقوم بدورها الفاعل.

م�صمون التقييم واملتابعة املعلن عنهما:

توزيع مكت�صبات التنمية الثقافية يف اململكة بعدالة من خالل الأن�صطة التالية:  -

تطوير البنى التحتية لالأن�صطة الثقافية يف املحافظات ل�صتيعاب الفعاليات والأن�صطة،   -

وتفعيل احلراك الثقايف من خالل بناء املرافق اخلا�صة بالأن�صطة.

تعزيز التن�صيق بني وزارة الثقافة وموؤ�ص�صات املجتمع املدين لتحقيق التنمية الثقافية من   -

خالل توقيع اتفاقيات تعاون بني الطرفني.

التعليق:  -

اإنعا�ص  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من  اململكة،  يف  الثقافية  التنمية  مكت�صبات  توزيع  اإعادة  اإن    -

احلركة الثقافية. ووفقًا لتقرير »را�صد«، فقد متت املبا�صرة يف تنفيذ الأن�صطة اخلا�صة 

بهذا الهدف، واإْن ب�صكل حمدود.

م�صمون التقييم واملتابعة املعلن عنهما:

- تعزيز وحماية اللغة العربية من خالل اإ�صدار قانون حماية اللغة العربية. 
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التعليق:  -

مت تنفيذ الن�شاط اخلا�ش بهذا الهدف. ويعّد الهدف فاعاًل على �شعيد حماية املوروث اللغوي 

من التحريف.

 

)2019-2017( الثقافة  لوزارة  الإ�صرتاتيجية  اخلطة  	•

م�صمون التقييم واملتابعة املعلن عنهما: 

الإ�صرتاتيجية  مبوجب  عليها  العمل  اإلى  الثقافة  وزارة  ت�صعى  التي  والربامج  الأهداف  اأبرز 

اخلا�صة بالأعوام 2019-2017:

تطوير البنى التحتية.  .1

دعم املوؤلفني الأردنيني.   .2

اإتاحة العلم واملعرفة من خالل م�صاريع تعنى بدعم املكتبات.  .3

حتفيز احلركة الثقافية من خالل منح اجلوائز الت�صجيعية والتقديرية.  .4

توفري الظروف الالزمة لتنمية الإبداع من خالل م�صاريع التفرغ الإبداعي.   .5

العمل على توثيق الإنتاج الفكري والثقايف.   .6

اإقامة م�صاريع وبرامج خا�صة لتفعيل احلراك الثقايف يف املحافظات.  .7

دعم الهيئات واجلمعيات الثقافية.   .8

والندوات  الفنية  املهرجانات  اإقامة  خالل  من  الثقافية  احلركة  اإحياء  على  العمل   .9

الثقافية. 

10. تعزيز التفاعل الثقايف بني الثقافات املختلفة. 

11. دعم امل�صاريع الثقافية الوطنية التي تقوم بها موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

وبالتعليق على مدى مواءمة اأهداف وزارة الثقافة مع التوجه احلكومي العام املعَلن عنه، فاإن 

اأهداف وزارة الثقافة جاءت من�صجمة مع اخلطة الوطنية ال�صاملة حلقوق الإن�صان، وت�صاهم 

يف حتقيق الأهداف، كما تعزز من احلقوق الثقافية.
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4. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ما اأجُنز

احلكومي الدوري الثاين لعام 2017 مبنا�صبة اليوم العاملي حلقوق الإن�صان التقرير  	•

م�صمون التقييم واملتابعة املعَلن عنهما: 

التاأكيد على دور وزارة الثقافة يف كفالة حقوق الأقليات بالتمتع بثقافاتها. حيث تخت�ص   .1

وزارة الثقافة بت�صجيل الهيئات واجلمعيات الثقافية.

2.  دور وزارة الثقافة يف رفع �صوية الوعي واإغناء املعارف واحرتام التعددية والتنوع وحرية 

الراأي والتعبري.

دور وزارة الثقافة يف توفري فر�ص التدريب والتاأهيل يف املجال الإبداعي.  .3

لدى  الفنية  الذائقة  �صوية  ورفع  الوطني،  الرتاث  على  املحافظة  يف  الثقافة  وزارة  دور   .4

املواطن.

باأ�صكاله املتعددة، ون�صره تعميمه  تنفذ وزارة الثقافة م�صاريع حلفظ الرتاث غري املادي   .5

واحلفاظ عليه وتطويره.

تخ�صي�ص بند يف املوازنة العامة لدعم الثقافة.   .6

التعليق:  -

من حيث الواقع العملي، فاإن وزارة الثقافة تقوم بتنفيذ ال�صيا�صات، ومتار�ص دورها كجهة   .1

ت�صجل الهيئات واجلمعيات الثقافية.

ت�صمنت  والتي   ،)2019-2017( للوزارة  الإ�صرتاتيجية  اخلطة  باإ�صدار  الوزارة  قامت   .2

واخلا�صة،  العامة  والأهداف  والر�صالة،  والروؤية،  الإ�صرتاتيجية،  الأهداف  من  عددًا 

وال�صيا�صات والربامج التي متحورت حول ن�صر النتاج الفني والثقايف ودعم الإبداع، واإقامة 

البنى  والأدبية، وتطوير  الفنية  واملهرجانات  وال�صبابية  الثقافية  والأن�صطة  الفعاليات 

الثقافية التحتية. كما ت�صمنت اخلطة �صردًا ملواطن ال�صعف والتحديات التي �صتعمل على 

تطويرها. 

يجب اأن يتم العمل على املراجعة الدورية ملخرجات تنفيذ اخلطة الإ�صرتاتيجية للوزارة،   .3

وو�صع موؤ�صرات اأداء وتطويرها بناًء على النتائج وفاعلية التخطيط على اأر�ص الواقع.

والرتاث  الفني  املجال  يف  والتاأهيل  الثفافية  احلركة  على  احلفاظ  يف  الوزارة  ت�صاهم    .4

اجلهات  مع  بالتن�صيق  تقوم  املادي  غري  للرتاث  مديرية  الوزارة  يف  يوجد  حيث  الثقايف، 
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املختلفة، والبحث، واإدارة الرتاث غري املادي، واحلفاظ عليه. وقد اأُجنز عدد من امل�صاريع، 

منها امل�صروع الوطني حل�صر الرتاث الثقايف غري املادي، وم�صروع املكنز الوطني الأردين.

يف ما يتعلق بتخ�صي�ص بند يف املوازنة العامة لدعم الثقافة، بالرجوع اإلى قائمة امل�صاريع   .5

يالَحظ  العامة،  للموازنة  الإلكرتوين  املوقع  على   2020-2018 لالأعوام  الراأ�صمالية 

تخ�صي�ص عدد من الأن�صطة املتنوعة يف املناطق املختلفة. ومع ذلك، فاإن الواقع العملي 

ي�صري اإلى عدم و�صول الأن�صطة الثقافية اإلى املحافظات واملناطق النائية والفقرية، رغم 

اأهمية دور الثقافة يف نبذ العنف والتطرف وتعديل ال�صلوكيات الجتماعية ال�صلبية.

الإن�صان يف  الثالث ع�صر حلالة حقوق  التقرير  اأورد  الواقعي،  العملي  يتعلق باجلانب  ما  ويف 

الأردن وال�صادر عن املركز الوطني حلقوق الإن�صان، عددًا من التحديات التي تواجه التمتع 

باحلقوق الثقافية، ومنها:

حتقيق  تدعم  التي  الأن�صطة  لتنفيذ  امليزانية  من  املخ�ص�صة  واملبالغ  املايل  الدعم  قلة   .1

الأهداف التي ت�صعى وزارة الثقافة اإلى حتقيقها. 

التحديات التي تواجه الفنانني الأردنيني، واأبرزها قلة الإنتاج ال�صينمائي والتلفزيوين،   .2

وقلة م�صاركة القطاع اخلا�ص يف ذلك.

�صعف البنية التحتية.  .3

قلة الهتمام بعقد املهرجانات واملعار�ص الدولية والبازارات.   .4

حمدودية املوارد املالية املخ�ص�صة ملجمع اللغة العربية.   .5

�صالحيات احلاكم الإداري، والتي يحق له من خاللها منع اإقامة مهرجانات اأو فعاليات ملنع   .6

حدوث اجلرائم وفقًا لتقديره.

عدم اإدخال الثقافة والفنون امل�صرحية واملو�صيقية يف املنهاج املدر�صي احلكومي، وهناك   .7

دور للتيار ال�صيا�صي الديني يف احلّد من تفعيل �صمان احلقوق الثقافية وممار�صتها.

5. التو�صيات

دعم احلركة الثقافية يف الأردن من خالل زيادة املخ�ص�صات املحددة لها يف املوازنة العامة.  .1

حرية احل�صول على املعرفة والثقافة والفنون وعدم تقييدها مبقيدات تفر�صها تيارات   .2

�صيا�صية.
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اإدخال املناهج الثقافية واملو�صيقية يف املناهج املدر�صية.  .3

وفقًا  الفعاليات  بع�ص  اإقامة  منعه  حيث  من  الإداري  احلاكم  �صالحيات  يف  النظر  اإعادة   .4

ل�صالحياته التقديرية. 

اإعادة النظر يف الت�صريعات ال�صريبية على الأن�صطة واخلدمات الثقافية والفنية  .5

ثالثاً: حقوق الفئات األكرث عرضة لالنتهاك

اأ. حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة
1. الإطار الت�صريعي الدويل والوطني حلقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة

الإعاقة ذوي  الأ�صخا�ص  حقوق  اتفاقية  	•

ع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة متتعًا  اإّن الغر�ص من هذه التفاقية هو تعزيز وحماية و�صمان متتُّ

امل�صاواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية، وتعزيز  َقدم  كاماًل على 

احرتام كرامتهم املتاأ�صلة.

وي�صمل تعبري »ذوو الإعاقة« جميع الذين يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية اأو عقلية 

اأو ذهنية اأو ح�ّصَية، قد متنعهم لدى التعامل مع احلواجز املختلفة من امل�صاركة ب�صورة كاملة 

وفعالة يف املجتمع على قدم امل�صاواة مع الآخرين.

الإعاقة ذوي  الأ�صخا�ص  حقوق  لتفاقية  الختياري  •	الربوتوكول 

هذا الربوتوكول مل ي�صادق عليه الأردن. وهو يت�صمن اعرتاف كل دولة طرف فيه باخت�صا�ص 

اأو  اأو جمموعات الأفراد  جلنة حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة بتلّقي البالغات من الأفراد 

با�صم الأفراد اأو جمموعات الأفراد امل�صمولني باخت�صا�صها والذين يّدعون اأنهم �صحايا انتهاك 

دولة طرف لأحكام التفاقية.

)20( ل�صنة 2017 رقم  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  حقوق  •	قانون 

حّل هذا القانون حمّل القانون ال�صابق رقم )31( ل�صنة 2007، ومت اإدخال جملة من التعديالت 

عليه ل�صمان حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.
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الإعاقة رقم )10( ل�صنة 2017 ذوي  لالأطفال  املبّكر  التدخل  مراكز  •	نظام 

�صدر هذا النظام مبوجب املادة )4( من قانون وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل وتعديالته 

رقم )14( ل�صنة 1956، حيث ينظم اإن�صاء وترخي�ص املراكز التي تعنى بالتدخل املبكر والذي 

يهدف اإلى: 

دمج الأطفال ذوي الإعاقة يف املجتمع املحلي واأ�صرهم، وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من   .1

خالل الربامج واخلدمات املَعّدة لهذه الغاية.

تزويد الآباء والأمهات وغريهم ممن يقومون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة باملعلومات   .2

واملهارات اخلا�صة باإعاقة اأطفالهم.

خف�ص الطاقة ال�صتيعابية للمراكز الإيوائية.  .3

تقليل الأعباء القت�صادية املرتتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.  .4

و�صّنه  الإعاقة  ذي  للطفل  العقلية  ال�صن  بني  الفجوة  وتقليل  الإعاقة،  معدلت  خف�ص   .5

الزمنية.

الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة رقم )40( ل�صنة 2014 مراكز  •	نظام 

ينظم هذا النظام عمل املراكز التي ُيطلب ترخي�صها لالأ�صخا�ص الطبيعيني واملوؤ�ص�صات العامة 

واخلا�صة والتطوعية املحلية والأجنبية وامل�صجلة وفقًا للت�صريعات النافذة.

اأ�صرهم  اإطار  الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة متلّقي اخلدمات الجتماعية يف  متابعة  تعليمات  	•
ل�صنة 2015:

تهدف عملية املتابعة املنظمة مبوجب التعليمات اإلى:

اأ�صرهم من حيث عدم  اإطار  واملوجودين يف  الإعاقة  الأ�صخا�ص ذوي  �صالمة  التحقق من   .1

وقوع اإ�صاءة ج�صدية اأو جن�صية اأو نف�صية اأو اإهمال عليهم يف �صوء نتائج عوامل اخلطورة 

املحيطة بهم. 

تقدمي الإر�صاد والتوعية لأ�صر الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف التعامل مع الأ�صخا�ص ذوي   .2

الإعاقة مبا يحقق اندماجهم يف املجتمع. 

تدريب اأ�صر الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على التعامل ال�صليم مع ال�صخ�ص ذي الإعاقة ب�صورة   .3

ل مت�ص كرامته اأو اإن�صانيته. 
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دمج الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وخا�صة الأطفال منهم ورعايتهم داخل اأ�صرهم وجمتمعهم.  .4

2. الأهداف والأن�صطة احلكومية املعَلنة لتعزيز حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة 

حلقوق الإن�صان )2025-2016( ال�صاملة  الوطنية  •	اخلطة 

التدريب  و�صائل  توفري  خالل  من  احلقوق  وممار�صة  الفر�ص  وتكافوؤ  امل�صاواة  �صمان   .1

والتاأهيل لغايات دمج الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع، وتفعيل الت�صريعات التي حتقق 

ذلك، وتي�صري حركة التنقل لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وممار�صة ن�صاطاتهم و�صان و�صولهم 

ذوي  الأ�صخا�ص  رعاية  قانون  ومراجعة  عمل  ور�صات  عقد  خالل  من  وذلك  للمعلومة، 

الإعاقة، وقانون البناء الوطني، وقانون النتخاب، واقرتاح التعديالت الالزمة. 

تعزيز احلماية القانونية لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وت�صديد العقوبات على َمن يرتكب اأّي   .2

جرائم بحق هوؤلء الأ�صخا�ص، من خالل تعديل الت�صريعات الالزمة املتعلقة بالأ�صخا�ص 

اخلدمة  ونظام  الأ�صري،  العنف  من  احلماية  وقانون  العقوبات،  وقانون  الإعاقة،  ذوي 

املدنية.

برامج  ا�صتحداث  خالل  من  العدالة  اإلى  الو�صول  من  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  متكني   .3

ي�صتدعي مراجعة  ما  واملوؤ�ص�صات، وهو  والوزارات  املحاكم  الالزمة يف  القانونية  امل�صاعدة 

قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية ونظام التقييم الإداري، وطرح برامج تدريبية توعوية 

بحقوقهم. 

تقدمي الدعم الالزم لتمكني الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من احل�صول على حقوقهم من خالل   .4

مراجعة واقرتاح التعديالت الالزمة على الت�صريعات املتعلقة بالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، 

وقانون وزارة الرتبية والتعليم، وقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية. 

•	املجل�ص العلى حلقوق الأ�صخا�ص املعوقني

مراجعة الت�صريعات واقرتاح التعديالت الالزمة.   .1

امل�صاركة يف اإعداد الإ�صرتاتيجيات الوطنية.   .2

عقد دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.   .3

دمج الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة باملجتمع والتعليم والعمل.   .4
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)2020-2013( الفقر  على  للق�صاء  الأردنية  الوطنية  •	الإ�صرتاتيجية 

ت�صمنت هذه الإ�صرتاتيجية بندًا حول �صرورة اتخاذ املبادرات والإجراءات الالزمة ل�صمان 

حماية الفقراء والن�صاء وامل�صّنني والأ�صخا�ص ذوي الإعاقة والفئات ال�صعيفة،  من اأّي عنف 

اأو اإ�صاءة اأو ا�صتغالل،  واأن يتم دعمهم ليتمتعوا ب�صكل �صحيح بجميع حقوق املواطنة.

3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ما اأجُنز

الدولية  اإلى التفاقيات  ال�صاملة حلقوق الإن�صان الن�صماَم  1. مل تت�صمن اخلطة الوطنية 

ذات ال�صلة، مبا فيها الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.

الن�صاء  ب�صوؤون  املتعلقة  املبادرات  وتفعيل  والإ�صرتاتيجيات  اخلطط  ت�صمني  �صرورة   .2

والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وح�صولهم على حقوق مت�صاوية.

3. مل يتم اللتزام الكامل بالإطار الزمني للخطة الوطنية ال�صاملة حلقوق الإن�صان. 

4. ل يوجد اآليات ر�صد متخ�ص�صة و�صمولية جلميع النتهاكات التي يتعر�ص لها الأ�صخا�ص ذوو 

الإعاقة ل�صتخدامها كاأ�صا�ص يف عملية الدار�صات واخلطط والإ�صرتاتيجيات امل�صتقبلية.

وعلى �صعيد املمار�صات، اأفادت احلكومة الأردنية يف معر�ص ردها على قائمة امل�صائل املت�صلة 

بالتقرير الأويل لالأردن لدى اللجنة املعنية بحقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة )الدورة 17، 20 

اآذار12- ني�صان 2017( ما يلي: 

يف  التي�صريية  املبادارت  لت�صمني  حكومية  وغري  حكومية  موؤ�ص�صية  مبادرات  مبا�صرة   .1

الإ�صرتاتيجيات واخلطط، ومن ذلك ر�صد بند يف موازنة وزارة الرتبية والتعليم لتوفري 

املنهاج التعليمي بلغة »بريل« وتوفري مكربات وقارئ لل�صا�صات. 

تبني ديوان اخلدمة املدنية دلياًل اإر�صاديًا �صاماًل يتعلق باأ�صكال الرتتيبات التي�صريية.   .2

توفري خرباء بلغة الإ�صارة وطريقة »بريل« يف كوادر ديوان اخلدمة املدنية.  .3

لتلّقي  الفر�ص  تكافوؤ  جلنة  على  والن�ص  الإعاقة،  ذوي  الأ�صخا�ص  حقوق  قانون  تعديل   .4

اأحكام  لإنفاذ  وت�صويتها،  والنتهاكات،  الإعاقة  اأ�صا�ص  على  بالتمييز  اخلا�صة  ال�صكاوى 

الوزارات  يف  خمت�صني  خرباء  تعيني  اإلى  بالإ�صافة  الالزم،  الدعم  لتقدمي  اأو  القانون 

للتوا�صل معهم. 
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حقوق  على  �ص  خم�صّ ب�صكل  تن�ص  مل  الإن�صان  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  اخلطة  اأن  رغم   .5

املراأة اأو الطفل من ذوي الإعاقة، اإّل اأن اخلطة الإ�صرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية 

)2013-2017( اأ�صارت اإلى حقوق املراأة ذات الإعاقة يف املحور الجتماعي.

ت�صديد العقوبات على اجلرائم التي يكون املجني عليه فيها من الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.   .6

مل تت�صمن اخلطة الوطنية ما ي�صري اإلى �صمان و�صول الن�صاء والفتيات ذوات الإعاقة اإلى   .7

خدمات ال�صحة الإجنابية.

و�صع معايري اعتماد املوؤ�ص�صات ال�صحية، والتي تت�صمن تهيئة مباين امل�صت�صفيات لو�صول   .8

الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة. 

ت�صمني اإ�صرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة كمحور خا�ص بالأطفال ذوي الإعاقة.   .9

10. ت�صمنت اخلطة الوطنية ال�صاملة حلقوق الإن�صان مراجعة قانون البناء الوطني الأردين، 

الرتخي�ص  عملية  يف  الداخلة  اجلهات  ت�صعب  عن  الناتة  الثغرة  معاجلة  �صيتم  حيث 

والذي من �صاأنه تعطيل التثبت من مطابقة البناء ملتطلبات كود البناء الوطني ومتطلبات 

و�صول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اإلى مرافق املبنى.

11. ت�صمنت اخلطة املو�صوعة لال�صتجابة لالأزمة ال�صورية )2016-2018( حمددات حول 

وجوب جعل اخلدمات املقدمة لاّلجئني مي�صورة الو�صول لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.

مة من البنوك لذوي الإعاقة رقم )66( ل�صنة  12. اإقرار تعليمات اخلدمات امل�صرفية املقدَّ

2016، ل�صمان حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف احل�صول على اخلدمات امل�صرفية.

13. اأ�صار الرد احلكومي اإلى اأنه مت ت�صمني م�صروع تعديل قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية 

مقرتحًا بتعديل ن�ص املادة )3( منه، بحيث تكون النيابة العامة خمت�صة بتحريك الدعوى 

اجلنائية يف اجلرائم الواقعة على الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية اأو الإعاقة النف�صية 

ال�صديدة، حتى واإن مل يتقدم اأحد بطلب لتحريك الدعوى. وبالرجوع اإلى القانون املعدل 

رقم )32( ل�صنة 2017، يالَحظ اأن التعديالت على ن�ص املادة )3( مل ت�صمل هذا املقرَتح.

4. التو�صيات

احلق يف التعليم: الرتكيز على التعليم مبراحله كافة، منذ مرحلة ما قبل املدر�صة وحتى   -

خالل  من  التعّلمية  العملية  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  ودمج  العايل،  التعليم  مرحلة 

املدار�ص  اأدوات تعليمية وبرامج خا�صة يف جميع  امل�صتلزمات الالزمة لدجمهم من  توفري 

احلكومية، واإلزام املدار�ص اخلا�صة باإيجاد برامج تعليمية وتربوية لدمج الأطفال ذوي 

الإعاقة يف العملية التعليمية.
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احلق يف العمل: تعديل القوانني ذات ال�صلة، بحيث يتم اعتبار الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة   -

لئقني �صحيًا وقادرين على العمل وتقلُّد املنا�صب العامة.

- حرية التنقل: مع التاأكيد على اأهمية نظام اإعفاءات الأ�صخا�ص املعوقني رقم )14( ل�صنة 

2013، يو�صى بتهيئة ال�صبل كافة والبنية التحتية واملوا�صالت العامة، لتمكني الأ�صخا�ص 

ذوي الإعاقة من ممار�صة حقهم بالتنقل.

احلق يف ال�صحة: ا�صتحداث تدابري الت�صخي�ص املبّكر حلالت الأطفال من ذوي الإعاقة،   -

لتفعيل نظام مراكز  العمل  ال�صروري  الت�صخي�ص. ومن  اآليات  ُر�صد وجود �صعف يف  حيث 

التدخل املبكر لالأطفال ذوي الإعاقة رقم )10( ل�صنة 2017.

املتعلقة بعوار�ص الأهلية من خالل و�صع معايري ل�صبط ثبوت هذه  الت�صريعات  مراجعة   -

العوار�ص، و�صرورة تعيني خرباء خمت�صني مبوجب نظام ت�صريعي للتوا�صل مع الأ�صخا�ص 

ذوي الإعاقة بخ�صو�ص املعامالت املالية واإن�صاء العقود.

وتفعيل  الإعاقة،  ذوي  الأ�صخا�ص  حقوق  تعزز  التي  الدولية  التفاقيات  اإلى  الن�صمام   -

ومراجعة  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  بحقوق  ال�صلة  ذات  الوطنية  بالت�صريعات  العمل 

املخرجات لتحقق من تفعيل التفاقيات الدولية.

ب. حقوق الطفل
تعّد حقوق الطفل من احلقوق التي تكمل بناء الأ�صرة، وهي جزء ل يتجزاأ من حقوق الإن�صان 

التي حظيت بالإجماع والعرتاف الدويل. وملا لهذه الفئة من خ�صو�صية، فقد اجتمع املجتمع 

الدويل على اإقرار حقوقها ب�صكل م�صتقل مع التاأكيد على ما يلي: 

جلميع اأع�صاء الأ�صرة الب�صرية حقوق مت�صاوية وغري قابلة لل�صرف، ولهم احلق يف التمتع   -

بالكرامة على اأ�صا�ٍص من احلرية والعدالة وال�صلم.

امل�صاواة  قدم  على  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع  يف  احلق  مْطلق،  ب�صكل  اإن�صان  لكل   -

اأو  اأو الأ�صل القومي  اأو الدين  اأو اللغة  اأو اجلن�ص  اأو اللون  اأّي متييز ب�صبب العن�صر  دون 

الجتماعي اأو الثورة اأو لأّي �صبب اآخر.

اأفرادها،  ورفاهية  لنمو  الطبيعية  والبيئة  للمجتمع،  الأ�صا�صية  الوحدة  هي  الأ�صرة   -

وخا�صة الأطفال. 

اأهمية اإيالء الأطفال احلماية وامل�صاعدة الالزمة.  -

اأثر البيئة العائلية ال�صعيدة واملتفاهمة على ا�صتقاللية وتنا�صق ومنو �صخ�صية الطفل.   -
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�صرورة تربية الطفل على املثل العليا من الكرامة والت�صامح واحلرية وامل�صاواة والإخاء.  -

قانونية  ورعاية خا�صة مبا يف ذلك حماية  وقاية  اإجراءات  الطفل �صمن  �صرورة و�صع   -

خا�صة. 

وقد اأولى الأردن حلقوق الطفل اأهمية خا�صة على ال�صعيدين الت�صريعي واخلطط الوطنية. 

1. الإطار الت�صريعي الدويل والوطني حلقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل رقم )260( ل�صنة 1990 )�صادق الأردن عليها، وُن�صرت يف اجلريدة  	•
الر�صمية يف 2006/10/16(.

ال�صراعات  يف  الأطفال  ا�صرتاك  ب�صاأن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  	•
امل�صلحة )�صادق الأردن عليه، وُن�صر يف اجلريدة الر�صمية يف 2006/10/16(.

الأطفال  وا�صتغالل  الأطفال  بيع  ب�صاأن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  	•
يف البغاء واملواد الإباحية )�صادق الأردن عليه، وُن�صر يف اجلريدة الر�صمية، العدد 4787، 

.)2006

اتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة )�صادق الأردن عليه، وُن�صر يف اجلريدة الر�صمية  	•
يف 2008/3/25(.

املكّمل  والأطفال،  الن�صاء  وبخا�صة  بالأ�صخا�ص،  التار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  	•
عليه،  الأردن  )�صادق  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية 

وُن�صر يف اجلريدة الر�صمية يف 2009/4/30(.

نظام رعاية الطفولة من الولدة حتى �صن الثامنة ع�صرة رقم )34( ل�صنة 1972. 	•

�صحة  رعاية  )بخ�صو�ص   2008 ل�صنة   )47( رقم  وتعديالته  العامة  ال�صحة  قانون  	•
الطفل(.

رقم )15( ل�صنة 2017. الأ�صري  العنف  من  احلماية  قانون  	•

قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم )3( ل�صنة 1994 والأنظمة والتعليمات ال�صادرة  	•
مبقت�صاه. 

رقم )33( ل�صنة 2001 )يف ما يتعلق باإعداد وتنفيذ الربامج  الأردن  نهر  موؤ�ص�صة  قانون  	•
املتعلقة مب�صاريع اأمن الأ�صرة وحماية الطفل وامل�صاركة يف تنفيذ اأّي من امل�صاريع املتعلقة 

بهما(.
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فيها(. عليه  جمنيًا  الطفل  يكون  التي  اجلرائم  )بخ�صو�ص  العقوبات  قانون  	•

)32( ل�صنة 2014. رقم  الأحداث  قانون  	•

نظام ترخي�ص واإدارة ُدور رعاية الأطفال الإيوائية رقم )49( ل�صنة 2009. 	•

جرائم التار بالب�صر رقم )30( ل�صنة  من  واملت�صررين  عليهم  املجني  اإيواء  ُدور  نظام  	•
.2012

يف ق�صايا الأحداث رقم )12( ل�صنة 2016. النزاعات  ت�صوية  نظام  	•

لالأحداث ل�صنة 2016. الالحقة  الرعاية  نظام  	•

)37( ل�صنة 2006. رقم  الأحداث  �صلوك  مراقبة  قانون  	•

)36( ل�صنة 2010. رقم  ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  	•

2. الأهداف والأن�صطة احلكومية املعَلنة لتعزيز حقوق الطفل 

حلقوق الإن�صان )2025-2016( ال�صاملة  الوطنية  •	اخلطة 

من  باحلد  اخلا�صة  القانونية  الأطر  وتطبيق  تفعيل  خالل  من  الجتماعية:  احلماية   .1

عمالة الأطفال، والعمل على تفعيل الت�صريعات التي حتّد من الت�صرب من املدار�ص، واتخاذ 

بالعدالة  املتعلقة  الإجراءات  بني  واملواءمة  العمل،  واأ�صحاب  لالأهايل  رادعة  اإجراءات 

وقانون الأحداث، واإعفاء اللوازم اخلا�صة بالأطفال من الر�صوم وال�صرائب. 

احلماية من العنف من خالل مراجعة وتعديل الت�صريعات الالزمة )قانون العنف الأ�صري،   .2

ال�صحة  قانون  العمل،  وزارة  قانون  الجتماعية،  التنمية  وزارة  قانون  العقوبات،  قانون 

العامة، وقانون الرتبية والتعليم(. 

وتطبيق  والنف�صية،  اجل�صدية  الطفل  �صحة  باأهمية  الوعي  زيادة  ال�صحة:  يف  احلق   .3

ن�صبة  وزيادة  املتاأخرين منائيًا،  لالأطفال  املبكر  والتدخل  املبكر  الك�صف  وتعزيز خدمات 

الأطفال امل�صمولني بالتاأمني ال�صحي. 

احلق يف التعليم: ويتم تعزيز هذا احلق من خالل تطوير املناهج، وتفعيل الرقابة، ودمج   .4

الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، والتوعية حول اآليات التعامل الإيجابي مع الأطفال، وتطوير 

املكتبات.
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وتاأهيل  بتدريب  قدراتها  بناء  خالل  من  بالطفل  تعنى  التي  املوؤ�ص�صات  قدرات  تعزيز   .5

للطفل،  خا�صة  موازنة  وتخ�صي�ص  الدولية،  املعايري  �صمن  الطفل  مع  للتعامل  الكوادر 

جرائم  من  واملت�صررين  عليهم  املجني  اإيواء  ُدور  ونظام  العامة  ال�صحة  قانون  ومراجعة 

التار بالب�صر، وتفعيل الرقابة على مراكز الإيواء، ومراجعة معايري العتماد و�صبط 

اجلودة.

)2015-2010( الإعاقة  ذوي  لالأ�صخا�ص  الوطنية  •	الإ�صرتاتيجية 

هدفت هذه الإ�صرتاتيجية اإلى تعزيز حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، وح�صولهم على جميع 

حقوقهم على قدم امل�صاواة، واإدماجهم )وهي ت�صمل الأطفال(. 

•	الإ�صرتاتيجية الوطنية ملنع التار بالب�صر )2010(

ت�صمنت هذه الإ�صرتاتيجية هدف تبّني نهج حقوق الإن�صان الذي ين�صجم مع املعايري الدولية 

بالب�صر،  التار  جرائم  من  واملت�صررين  )ال�صحايا(  عليهم  املجني  وم�صاعدة  حماية  يف 

وخا�صة الن�صاء والأطفال، مع مراعاة م�صالح الطفل الف�صلى.

الوطنية لعدالة الأحداث )2019-2017( •	الإ�صرتاتيجية 

وتناولت هذه الإ�صرتاتيجية املحاور التالية:

ومرحلة  التحقق،  ومرحلة  ال�صتدلل،  مرحلة  يف  لالأحداث  الق�صائي  الواقع  حتليل   .1

املحاكمة.

لالأحداث  املقدمة  الجتماعية  واخلدمات  الأحداث،  لعدالة  الجتماعي  الواقع  حتليل   .2

خالل فرتة الحتجاز والرعاية الالحقة.

مقارنة الواقع باأهم املعايري الدولية.  .3

املوؤ�صرات التي مت اعتمادها من ِقبل املجل�ص الوطني ل�صوؤون الأ�صرة بخ�صو�ص ر�صد تنفيذ   .4

اتفاقية حقوق الطفل.
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3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ما اأجُنز

مل يتم مراجعة �صاملة وجذرية للقوانني التي تكّر�ص التمييز بني الأطفال، ومنها قانون   .1

الأحوال ال�صخ�صية، من حيث التمييز يف مدة ح�صانة الأطفال بني الأم امل�صلمة والأم غري 

امل�صلمة.

مة مل�صاألة احل�صانة، بحيث تراعي احلقوق الف�صلى  اأهمية اإعادة النظر يف الت�صريعات املنظِّ  .2

للطفل قبل اأّي اعتبار.

حماكمة  على  وين�ص  لالأطفال،  الف�صلى  امل�صلحة  يراعي  ل  الدولة  اأمن  حمكمة  قانون   .3

الأحداث اأمام املحكمة يف الق�صايا التي تدخل يف اخت�صا�صها.

مل تت�صمن اخلطط الوطنية ما يوؤكد على التوجه نحو ال�صماح لالأطفال يف اختيار ديانتهم.  .4

قانون العقوبات ما يزال يجيز �صروب التاأديب والتعنيف. وقد اأثبت الواقع العملي تنامي   .5

حالت العنف الأ�صري. 

يف  واأقرانهم  احلكومية  املدار�ص  يف  لأطفال  بني  التعليمية  املخرجات  يف  فجوة  وجود   .6

املدار�ص اخلا�صة، وهذا ينبئ عن �صرورة رفد القطاع التعليمي بكادر تعليمي موؤهل.

يف الواقع العملي، خل�صت درا�صة �صادرة عن مركز »ت�صامن«، اإلى اأن عدد �صحايا جرائم   .7

القتل الأ�صرية يف 10 اأ�صهر من عام 2017، بلغ 23، منهم 7 اأطفال. وهذا موؤ�صر على �صرورة 

اإيجاد حلول ت�صريعية وقائية حلالت العنف الأ�صري. 

4. التو�صيات

�صرورة الرجوع عن جميع التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، مبا فيها حرية الطفل   .1

ن.  يف التديُّ

حماكمة الأحداث اأمام جهات ق�صائية متخ�ص�صة للنظر يف ق�صايا الأحداث، واإلغاء النظر   .2

يف هذه الق�صايا من ِقبل املحاكم اخلا�صة. 

بحماية  اخلا�صة  القوانني  اإنفاذ  على  للعمل  املختلفة  املوؤ�ص�صات  بني  والتن�صيق  الربط   .3

الطفل ور�صد النتهاكات. 

تفعيل الرقابة على اللجان املخت�صة مبراقبة ال�صلوك والتحقق من ممار�صتها لواجباتها،   .4

امل�صلحة  ومراعاة  القانون،  وفقًا لأحكام  لالأحداث  ال�صلوك  متابعة مراقب  من  والتحقق 

الف�صلى لالأحداث والتعامل الإيجابي معهم. 
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ل�صمان  احلكومية  اجلهات  عنها  تعلن  التي  للخطط  الزمني  بالإطار  اللتزام  �صرورة   .5

فاعليتها. 

اإلى  بالو�صول  والأحداث  لالأطفال  لل�صماح  الالزمة  واملادية  القانونية  ال�صبل  اإيجاد   .6

العدالة، وال�صتماع اإلى اآرائهم واأقوالهم يف املحاكم. 

التثقيف الأ�صري والتوعية يف جمال حقوق الطفل، وو�صع التدابري وا�صتحداث الت�صريعات   .7

الالزمة على الأ�صر التي تخالف اأحكام القانون وتتعدى على حقوق الطفل.

اأدوات  و�صبط  للطفل،  النف�صية  الإ�صاءة  وحظر  كافة،  باأ�صكاله  الأ�صري  العنف  حظر   .8

ال�صائدة،  الأعراف  �صمن  كان  واإن  نف�صيًا  املوؤذي  اأو  املربح  ال�صرب  اإجازة  وعدم  التاأديب، 

وتفعيل وت�صريع قوانني ترم جميع اأ�صكال العنف بعقوبات رادعة.

عليها  ن�صت  التي  حقوقه  بجميع  اإحاطته  ل�صمان  الطفل،  حقوق  حلماية  قانون  اإقرار   .9

التفاقية.

10. ت�صمني اخلطط الوطنية م�صاندة الأمهات العازبات لتمكينهن من رعاية اأطفالهن وعدم 

اإبعاد اأطفالهن عنهن. 

11. ت�صديد الرقابة على ُدور اإيواء الأطفال، والتحقق من الأخذ باآراء الأطفال ورغباتهم 

بخ�صو�ص اأّي اأمور تت�صل بحياتهم اخلا�صة، مبا يف ذلك توجهاتهم الفكرية والدينية.

اأ�صوة  التعليم  م�صتوى  يف  مت�صاوية  فر�صًا  احلكومية  املدار�ص  يف  الطفال  جميع  منح   .12

باأقرانهم يف املدار�ص اخلا�صة، واتخاذ التدابري الالزمة يف رفد القطاع التعليمي بالكادر 

املوؤهل.

الأ�صرية  البيئة  معايري  �صمن  و�صبطها  باحل�صانة  تتعلق  التي  الت�صريعات  مراجعة   .13

اخلا�صة  الأحكام  يف  متييز  اأّي  واإلغاء  التفاقية،  عليها  ن�صت  التي  البديلة  والرعاية 

باحل�صانة على اأ�صا�ص ديانة الأم.

14. اإلغاء الت�صريعات التي متيز �صد الن�صاء )تعدد الزوجات( والتي توؤثر �صلبًا على الأطفال. 

15. ت�صمني اخلطط الوطنية والإ�صرتاتيجيات وال�صيا�صات العملية واجَب الدولة يف تقدمي 

انتهاك  حالت  ور�صد  معي�صتهم  وحت�صني  الالجئني  لالأطفال  اخلا�صة  احلماية  تدابيري 

حقوقهم.

16. اللتزام بالإطار الزمني للخطط املعَلنة ل�صمان فاعليتها.
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 خالصات وتوصيات عامة 

•	خال�صات:
الإ�صرتاتيجيات واخلطط  رئي�صية يف تنفيذ  ي�صكل عقبة  املوؤ�ص�صات احلكومية  اإّن �صعف   .1

املنبثقة عنها. 

التقييم غري الواقعي ل�صري عملية تعزيز احلقوق واحلريات ي�صكل �صببًا رئي�صيًا يف ات�صاع   .2

الفجوة بني الروؤيا والواقع العملي.

واحلقوق  احلريات  منظومة  على  عملي  تدريب  اإلى  بحاجة  تزال  ما  الإدارية  الكوادر   .3

العامة. 

عدم وجود اختبار حقيقي للتحقق من فاعلية التدريب على منظومة احلريات واحلقوق   .4

العامة، يجعل عملية التدريب غري فاعلة.

الأو�صاع الإقليمية والتحديات الأمنية ت�صاهم يف اإبطاء عجلة اإطالق احلريات العامة.  .5

الإ�صالح  عجلة  بطء  اأ�صباب  من  ال�صوق  وتقييد  والحتكارات  القت�صادي  النظام   .6

القت�صادي.

هناك غياب للعمل على اأطراف معادلة منظومة تعزيز احلريات واحلقوق والتي تتمثل   .7

بالأحزاب، واملواطنة الفاعلة، واحلكومة.

ال�صرعية  مبوجب  الدولة  والتزامات  الوطنية  الت�صريعات  بني  فجوة  هنالك  تزال  ما   .8

الدولية.

تفعيل  عدم  ب�صبب  املدين،  املجتمع  منظمات  تقارير  معظم  يف  التو�صيات  تكرار  يالَحظ   .9

الإ�صرتاتيجيات واخلطط املنبثقة عنها وو�صعها مو�صع التنفيذ احلقيقي وامللمو�ص.

10. ل يوجد ف�صل بني ال�صلطتني الق�صائية والتنفيذية، وما تزال ال�صلطة التنفيذية متار�ص 

دور ال�صلطة الق�صائية يف بع�ص امل�صائل.

11. غياب حتفيز وت�صجيع وو�صع اأدوات لتفعيل الريادة يف الإ�صرتاتيجية الرئي�صية )اخلطة 

الوطنية ال�صاملة حلقوق الإن�صان(.
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عامة: •	تو�صيات 
مراجعة الت�صريعات من اأجل مواءمتها مع التفاقيات الدولية ومنظومة حقوق الإن�صان،   .1

و�صبط الن�صو�ص القانونية، واإلغاء امل�صطلحات الف�صفا�صة التي ت�صمح باإنتهاك احلقوق 

واحلريات. 

لل�صعف  نظرًا  الكوادر،  وتدريب  العامة،  احلكومية  املوؤ�ص�صات  هيكلة  يف  النظر  اإعادة   .2

احلا�صل يف تنفيذ اخلطط والربامج �صمن الإطار الزمني املحدد لها.

تفعيل اأدوات الرقابة وم�صاءلة املوؤ�ص�صات التي ل تقوم بتنفيذ اخلطط والإ�صرتاتيجيات   .3

خالل اأطرها الزمنية. 

اأر�ص  اإجراء مراجعة م�صتمرة ملخرجات اخلطط وال�صيا�صات واملمار�صات احلكومية على   .4

الواقع يف املوؤ�ص�صات احلكومية وعلى جميع الطبقات فيها، وذلك لتحديد مدى توافقها مع 

الروؤية احلكومية يف اإطار تعزيز احلقوق واحلريات. 

دور  وتفعيل  واحلريات  احلقوق  ممار�صة  ل�صمان  الإيجابية  لواجباتها  الدولة  اإعمال   .5

املوؤ�ص�صات، وواجبها ال�صلبي يف المتناع عن كل ما ُيَعّد انتهاكًا للحق.

ال�صلطة  واجب  وتفعيل  واإعمال  الق�صائية،  بال�صلطة  واملحاكمة  التحقيق  �صلطة  ح�صر   .6

الق�صائية يف الرقابة على ال�صجون )مراكز الإ�صالح والتاأهيل(.

وحتقيق  القت�صاد  عجلة  لدعم  الريادة  لتحفيز  وت�صريعية  اقت�صادية  خطط  و�صع   .7

الرفاه. 

اإطالق احلريات واحلقوق وح�صر تقييدها يف اأ�صيق احلدود.  .8

تفعيل م�صاركة املجتمع املدين على امل�صتويني ال�صعبي واملوؤ�ص�صاتي، يف عملية �صنع القرار.   .9

10. تفعيل مفهوم الإ�صالح والتاأهيل يف مراكز الإ�صالح والتاأهيل، وا�صتحداث جهة حمايدة 

وم�صتقلة لرفع تقارير دورية بخ�صو�ص هذه املراكز وكل ما يتعلق باأّي انتهاكات حلقوق 

الإن�صان و/ اأو مدى فاعلية برامج الإ�صالح.

11. اإعمال الدولة لواجبها الإيجابي يف تهيئة املناخ الالزم لتبلور حركات حزبية براجمية 

فاعلة لإجناح عملية التحول الدميقراطي.

تنفيذها  ومتابعة  فاعلة  خطط  وو�صع  القت�صادي،  الإ�صالح  خطط  يف  النظر  اإعادة   .12

وقيا�ص خمرجاتها، واإطالق حرية ال�صوق، وك�صر الحتكارات لل�صلع الرئي�صية، كا�صترياد 

النفط، واإعادة النظر يف م�صاريع غري فاعلة. 
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13. اأهمية دعم الفئات الأقل حظًا، وتعزيز حقوق الفئات الأكرث عر�صة لالنتهاك، ومراجعة 

املخرجات  ومراجعة  العملي،  الواقع  من  وتقريبها  وال�صيا�صات،  الت�صريعية  املنظومة 

للو�صول اإلى املقاربة بني ما هو معَلن عنه من جهة والواقع العملي من جهة اأخرى.
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املتطرف  الفكر  انت�سار  تفاقم  اإثر  على  موؤخرًا  تداواًل  االأكرث  العناوين  اأحد  التطرف  ُيعّد 

والدعم االإعالمي املمنهج له اأحيانًا،  حيث ي�سلط االإعالم ال�سوء على التطرف يف املجتمعات 

املختلفة وخا�سة العربية ب�سبب انت�سار عدد من املجموعات االإرهابية املدعومة بـ»ماكينة« 

اإعالمية توا�سل الليل بالنهار على من�سات التوا�سل االجتماعي،  ال�ستعطاف الفئات املختلفة،  

االجتماعية  العدالة  �ت�ضا�ؤل  �االإحباط  التهمي�ش  من  يعانون  الذين  ال�ضباب  �خ�ضو�ضًا 

وتف�سي الف�ساد على اأكرث من م�ستوى ويف القطاعات املختلفة.

وقد تاأثر االأردن تاأثرًا كبريًا ب�سبب االأحداث الدموية التي ت�سببت بها املجموعات االإرهابية 

هذه  ِقبل  من  التجنيد  �اأن�ضطة  املبا�ضر  �اال�ضتهداف  �اللجوء  فالنز�ح  املجا�رة،   الد�ل  يف 

يف  املتطرف  للفكر  تزاُيد-  يف  –�هو  حمدود  انت�سار  يف  باآخر  اأو  ب�سكل  ت�سببت  املجموعات 

بثٍّ  من  االجتماعي  التوا�ضل  من�ضات  على  ي�ضاَهد  فما  ذلك.  على  كثرية  �ال�ضواهد  االأردن،  

ل  تقبُّ �ضواهد  �تقل�ش  املختلفة،   للأحداث  �ضلبي  ب�ضكل  �اال�ضتجابة  الكراهية،   خلطاب 

االأطراف  من  اجلاد  العمل  �ضر�رة  باجتاه  �يدفع  اخلطر،   ناقو�ش  يدق  ذلك  كل  االآخر.. 

املختلفة،  للحد من انت�ضار هذه االآفة عرب �ضراكات فاعلة بني االأجهزة احلكومية -ب�ضقيها 

املدين �الع�ضكري- �املجتمع املدين �القطاع اخلا�ش �املجتمعات املحلية،  يف االإ�ضرتاتيجيات 

�اخلطط �ال�ضيا�ضات �القوانني الناظمة �بناء القدرات.

�تواجه اأن�ضطة احلد من انت�ضار الفكر املتطرف يف االأردن عددًا من التحديات،  اأهمها عدم 

اأ�ضبابه،  ما ي�ضعف من جودة اال�ضتجابة  الوقوف على  التطرف �عدم  ال�ضامل ملفهوم  الفهم 

للإ�ضرتاتيجيات �من م�ضتوى التفاعل مع الربامج �االأن�ضطة،  �بالتايل عدم حتقيق االأهداف 

املن�ضودة،  فما يزال هناك اأفراد منخرطون يف اأن�ضطة احلد من انت�ضار الفكر املتطرف متو�ضطة 

�طويلة االأمد د�ن تغيري يف بنية خطابهم،  حيث يت�ضح ذلك يف بثهم خلطاب الكراهية على 

من�سات التوا�سل االجتماعي. 

تقدمي
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أوالً: دوافع التطرف ومسبباته 

يرى الكثري�ن اأن التطرف يف االأردن مل يوَلد مع بر�ز ما ي�ضّمى تنظيم »الد�لة االإ�ضلمية يف 

العراق �ال�ضام« )داع�ش(،  فقد �ضهد االأردن اأحداثًا يف ال�ضابق اأقّل ما يقال عنها اإنها اأحداث 

دامية،  مثل تفجريات الفنادق التي �قعت يف عام 2005 على يد تنظيم اإرهابي اآخر ي�سّمى 

»القاعدة«. 

هذه  ملثل  للت�ضدي  العّدة  الإعداد  كافة  مبكوناتها  االأردنية  الد�لة  دفعت  االأحداث  هذه  اإن 

اأن  معناه  مبا  اأي  االخرتاقات،   لبع�ش  الت�ضدي  على  االأردن  عمل  �بالفعل  االخرتاقات،  

االأردن عمل اأمنيًا بطريقة احرتافية،  �لكن يف غياب اإ�ضرتاتيجية للت�ضدي للفكر املتطرف 

�االإرهاب من الناحية الفكرية �بالرتكيز على التن�ضئة املجتمعية،  �هذا بدا جليًا بعد بر�ز 

»داع�ش« خلل العقد ال�ضابق،  اأذ انخرط العديد من ال�ضباب االأردين �ضمن �ضفوف تنظيمات 

كـ»داع�ش« �»جبهة الن�ضرة« ��ضواهما من التنظيمات التكفريية االإرهابية. �باال�ضتناد اإلى 

بع�ش الدرا�ضات فقد ��ضل عدد االأردنيني املن�ضمني للمنظمات االإرهابية يف �ضوريا اإلى 4000 

اأردين وذلك حتى نهاية عام 2015. 

�من هنا،  بداأ االأردن الت�ضدي الفكري �الثقايف للفكر املتطرف االإرهابي،  من خلل جمموعة 

من الربامج �اخلطط. �لكن قبل ال�ضر�ع يف م�ضاريع تقا�م هذا الفكر،  ال بد من الوقوف اأمام 

امل�ضببات التي اأ��ضلت احلال اإلى ما هي عليه،  ال �ضيما �اأن هناك منا�ضرين لبع�ش التنظيمات 

االإرهابية اأ�ضبحوا ينت�ضر�ن داخل املجتمع االأردين،  حتى اإن بع�ضهم ��ضل لقناعة باأن هذه 

التنظيمات هي االأحق باحلكم من اأّي نظام اآخر،  بل اإن من املنا�ضرين َمن امتنع عن اأداء �ضلة 

التنظيمات،   تلك  حماربة  يف  �اجبه  يوؤدي  كان  �الذي  الك�ضا�ضبة  معاذ  ال�ضهيد  على  الغائب 

حيث اأن االأردن كان ع�ضوًا من اأع�ضاء التحالف الد�يل ملحاربة االإرهاب يف �ضوريا. 
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نحوه،   يجنحون  الذين  فيها  يعي�ش  التي  الظر�ف  باختلف  تختلف  كثرية  د�افع  �للتطرف 

�هناك باحثون ربطوا بني االأ�ضباب املتعددة للتطرف بو�ضفها ت�ضّكل منظومًة �احدًة مت�ضابكة 

يف معظم االأحيان. �من �ضاأن البحث يف اأ�ضباب التطرف اأن ي�ضاعد يف بناء برامج للحماية منه،  

�ي�ضّهل اأي�ضًا معاجلته �يخفف من االآثار الناجتة عنه،  كما هي احلال يف االأردن. 

�من الد�افع التي تت�ضّبب يف انت�ضار الفكر الفهم اخلاطئ للدين،  �التحول اإلى التطرف العنيف 

ال�سيا�سية،   والدوافع  والنف�سية،   االجتماعية  والدوافع  الدينية،   الدوافع  االإرهاب:  ثم 

�الد�افع االقت�ضادية،  اإلى جانب التاأثري الذي حُتدثه املنظومة التعليمية،  ���ضائل االإعلم 

ومواقع التوا�سل االجتماعي،  وُدور التن�سئة.

اأ- دوافع دينية
اأي �ضخ�ش  �اأن  ال�ضحيح،   للدين  اأنهم ينتمون  الذين ميتلكون فكرًا غري معتدل  يعتقد بع�ش 

يخالفهم هو غري مقبول بالن�ضبة لهم،  لهذا يعطي هوؤالء الأنف�ضهم احلق باالجتهاد يف الكثري 

الدرجة  يبلغوا  �مل  لذلك،   موؤهلني  غري  االأمر  حقيقة  يف  هم  بينما  الدينية،   الق�ضايا  من 

العلمية �املعرفية التي متّكنهم من االجتهاد،  لذلك فاإنهم يقومون مثًل مبحا�ضبة االآخرين 

على الفر�ع �النوافل �كاأنها فرائ�ش ينبغي القيام بها،  ما يوؤدي اإلى تكفري هوؤالء االآخرين 

بنظر اأ�ضحاب الفكر غري املعتدل،  على اعتبار اأنهم جمتمع جاهل منحرف �ال يحتكم اإلى ما 

اأنزل اهلل تعالى،  االأمر الذي يدفع »التكفرييني« اإلى فر�ش راأيهم �ت�ضرفاتهم قهرًا على َمن 

�سواهم،  وبالتايل ا�ستباحة دمائهم واأموالهم من دون تردد.

ب- دوافع اجتماعية ونف�سية
ملا  �فقًا  الآخر  فرد  �من  الآخر  جمتمع  من  �تختلف  للتطرف،   االجتماعية  الد�افع  تتنوع 

املجموعات  �راء  اأفرادها  ت�ضهم يف اجنرار  اأ� حوادث قد  املجتمعات من ظر�ف  له  تتعر�ش 

املتطرفة �االإرهابية. �من هذه االأ�ضباب:

�ضعور الفرد بالظلم داخل جمتمعه من حيث املعاملة،  �معاملته بق�ضوة �ضواء على م�ضتوى   .1

اأفراد ناقمني  اإلى ن�ضاأة  اأ� يف البيئة التي يعي�ش بها،  حيث يوؤدي ذلك  العائلة يف البيت 

على املجتمع،  �هذا ما يدفعهم للتفكري باالنحراف �التطرف لقيادة ثورة غري معتدلة على 

جمتمعهم �ما يحمله من قيم �معايري،  متحّدين جميع االعتبارات.

متنح  التي  الفاح�ش  الرثاء  �حالة  �البطالة،   املدار�ش  من  الت�ضرب  عن  الناجت  الفراغ    .2

�ضاحبها ال�ضعور باالإ�ضباع نتيجة جتربة اأ�ضياء كثرية،  �تدفع به للتفكري بخو�ش جتارب 
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جديدة. �ي�ضكل الفراغ اأر�ضية خ�ضبة الأّي فكر متع�ضب �متطرف يغز� االإن�ضان،  �يوّلد 

جذ�رًا ي�ضعب اقتلعها.

اأ� �ضخ�ضية. �هنا ي�ضبح التع�ضب �التطرف بالن�ضبة للأفراد الذين  3.  ا�ضطرابات عقلية 

د�امة  من  للخر�ج  به  التم�ضك  يجب  الذي  النجاة  طوَق  اال�ضطرابات  هذه  من  يعانون 

التي ت�ضيطر على حياتهم. كما ي�ضعى بع�ش هوؤالء امل�ضطربني ملحا�لة  االكتئاب �القلق 

خو�ش مغامرات جديدة،  كالتعامل مع اأ�ضلحة ثقيلة،  اأ� قيادة اآليات حربية،  اأ� الرغبة 

بال�ضيطرة من خلل تويل مهام قيادية توفرها املجموعات االإرهابية �املتطرفة لهم.

النا�ش  اأكرث  املحَبطني  »اإن  ال�ضادق«:  »املوؤمن  »اإريك هوفر« موؤلف كتاب  االإحباط. يقول   .4

النا�ش  اأقل  اأن  اجلماعية  اجلهود  يف  �امللحوظ  خْمل�ضني.  اأتباعًا  يكونوا  اأن  على  قدرة 

ا�ضتقلاًل هو اآِخر َمن يزعجه احتمال الف�ضل. ��ضبب ذلك اأن املحَبطني ي�ضاركون يف عمل 

جماعي،  ال لي�ضمنوا جناح م�ضر�ع يهّمهم،  بل ليتجّنبوا التعر�ش لّلوم اإذا ف�ضل امل�ضر�ع. 

عندما يف�ضل م�ضر�ع جماعي يتفادى املحبطون ال�ضيَء الذي يخافونه اأكرث من اأي �ضيء 

اآخر،  �هو ما يك�ضف عيوبهم الفردية. يبقى اإميانهم بعد الف�ضل كما كان قبله،  �تبقى 

اإلى  �ضيقودهم  الأنه  ال  القائد،   املحَبطون  يتبع  جديد،   من  املحا�لة  يف  الرغبة  لديهم 

اأنف�ضهم التي يكرهونها. اال�ضت�ضلم للقائد  االأر�ش املوعودة،  بل الأنه يقودهم بعيدًا من 

لي�ش ��ضيلة،  �لكنه غاية يف حد ذاته،  اأما االجتاه الذي ي�ضري فيه القائد فاأمٌر ال يهم 

كثريًا«. �من هنا يتبني اأن االإحباط ميكن اأن يكون دافعًا اأ�ضا�ضيًا يف االن�ضمام لتنظيمات 

توفر للمحَبطني الغطاَء االجتماعي �املكانة املرموقة �ال�ضلطة اللحمد�دة. 

ت- دوافع �سيا�سية 
هناك العديد من االأ�ضباب ال�ضيا�ضية التي توؤدي اإلى التطرف،  �منها:

اأ� النفي  احلرمان من احلقوق ال�ضيا�ضية �احلريات املدنية،  الناجت عن التعر�ش لل�ضجن   .1

واملتطرفة  االإرهابية  املجموعات  مع  للتوا�سل  ما يدفعه  للفرد،   ال�سيا�سية  االآراء  ب�سبب 

تر�ج  اإذ  حقوقه،   على  احل�ضول  اأجل  من  خارجها  اأ�  ال�ضجون  داخل  �ضواًء  �االإرهابيني 

املجموعات االإرهابية لنف�ضها على اأنها تن�ضر املظلومني �تعيد احلقوق الأ�ضحابها. 

االحتلل الع�ضكري من ِقبل د�لة اأخرى،  ما يدفع االأفراد للبحث عن اأّي ��ضيلة تدعمهم   .2

بال�ضلح اللزم للتحرر �التخل�ش من هذا االحتلل،  �غالبًا ما ي�ضطر هوؤالء لل�ضتعانة 

باملجموعات االإرهابية للح�ضول على التدريب �ال�ضلح �املال اللزم،  االأمر الذي ت�ضتغّله 

املجموعات االإرهابية لتحقيق اأهدافها.
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اعتقاد املجتمعات االأقل حظًا باأن املجتمع الدويل ال يدعم املجتمعات االإ�سالمية -خا�سة   .3

من  تعاين  التي  واملجموعات  االأفراد  يدفع  ما  لدعمها،   يكرتث  وال  العربي-  الوطن  يف 

التهمي�ش �االإق�ضاء للتفكري باالن�ضمام للمجموعات االإرهابية �تنفيذ عمليات انتحارية 

االنتباه  لفت  بهدف  جدد  اأع�ضاء  ا�ضتقطاب  اأ�  اإلكرت�نية  جتنيد  باأن�ضطة  القيام  اأ� 

لق�ساياهم. 

اأر�ش  على  يطبَّق  �ما  الد�لية  ال�ضيا�ضية  املواثيق  عليه  تن�ش  ما  بني  الوا�ضح  التناق�ش   .4

اإليه جميع املواثيق هو اإن�سايّن بالدرجة االأولى،  ولكنه ال يلقى  اإذ اإن ما تدعو  الواقع،  

اإرهابية  اأعمال  االلتزام الوا�ضح من ِقبل الد�ل املوافقة عليه،  ما يدفع بع�ضهم لتنفيذ 

بهدف اإعلن االحتجاج على فاعلية هذه املواثيق �عدم االلتزام الد�يل جتاهها.

5. �ضعف اال�ضتجابة من ِقبل احلكومات للأ�ضوات املطالبة باالإ�ضلح �الق�ضاء على الف�ضاد 

�حت�ضني البنى التحتية،  ما يدفع عددًا من االأفراد للت�ضجيع على التطرف �تنفيذ اأن�ضطة 

قد تتحول لتطرف عنيف الحقًا من اأجل لفت االنتباه اإلى مطالبهم �اال�ضتجابة لها.

اإذ  احلكومات،   مع  �اآرائها  توجهاتها  يف  تختلف  التي  للمجموعات  ال�ضيا�ضي  االإق�ضاء   .6

يلَحظ يف كثري من الد�ل العربية اأن هناك تهمي�ضًا للجماعات االإ�ضلمية،  �عدَم اكرتاث 

بها،  ��قوفًا يف �جهها يف بع�ش االأحيان،  �جتميدًا الأعمالها �ح�ضرًا الأن�ضطتها. �هو ما 

اأّي التزام باملعايري  اأنها ال ُتظهر  يحدث حتى يف د�ٍل تّدعي احلرية �الدميقراطية،  اإال 

عند تعاملها مع التيارات االإ�ضلمية حتى لو كانت معتدلة،  ف�ضرعان ما تتحول احلرية 

دٍّ لهذه التيارات مهما كانت متنورة اأ� معتدلة،  ما يوؤدي اإلى  �الدميقراطية اإلى قمٍع �َت�ضَ

تاأ�ضي�ش املنظمات �اجلماعات ال�ضرية،  �اإظهار رد�د اأفعال غا�ضبة ال جتد ��ضيلة للتعبري 

عن نف�ضها اإاّل باالأعمال االإرهابية بحجة الدفاع عن النف�ش �حت�ضيل احلقوق.

7. االحتلل االإ�ضرائيلي لفل�ضطني،  �الذي كان �ما زال �ضببًا حقيقيًا يف تفريخ االإرهاب �العنف 

�الفكر املتطرف الذي ال يتقبل الراأي االآخر،  �ذلك ب�ضبب املمار�ضات االإ�ضرائيلية التي 

ت�ضتند اإلى اأعمال اإرهابية حقيقية على غرار قتل املدنيني �التعدي على حقوق االآخرين،  

اأدت هذه املمار�ضات لرد�د  �متّلك االأرا�ضي �البيوت باالرتكاز على القوة �االإكراه. �قد 

فعل �ضلبية من املجتمعات يف املنطقة،  تر�ضخت يف عقول ال�ضباب من كل اجلن�ضني. كما اإن 

االحتلل االإ�ضرائيلي املتغطر�ش كان �ما زال موّلدًا اأ�ضا�ضيًا لق�ضايا القتل �التهجري ��ضلب 

االأرا�ضي،  �كان هذا �ا�ضحًا �ضواء من خلل االإعلم اأ� من خلل الر�ايات التي يتم �ضردها 

من ِقبل اأ�ضخا�ش تعر�ضوا ملمار�ضات اإرهابية.
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ث- دوافع اقت�سادية 
من  له  ملا  املجتمعات؛  ا�ضتقرار  يف  توؤثر  التي  الرئي�ضية  العوامل  من  االقت�ضادي  الو�ضع  يعّد 

دخل  �م�ضتوى  املفر��ضة،   ال�ضرائب  �حجم  مة،   املقدَّ اخلدمات  م�ضتوى  على  تنعك�ش  اآثار 

الفرد،  �قدرة احلكومة على حت�ضني البنية التحتية �اال�ضتثمار. �نتيجة للظر�ف �االأزمات 

االقت�ضادية يف العامل ب�ضكل عام �الوطن العربي ب�ضكل خا�ش،  اأ�ضبحت احلكومات تواجه 

من  الكثري  تخ�ضي�ش  ب�ضبب  للأفراد  املعي�ضي  الرفاه  حتقيق  يف  كبرية  اقت�ضادية  حتديات 

حجم  انخفا�ش  اإلى  باالإ�ضافة  الت�ضلُّح،   �خطط  �االأمنية  الع�ضكرية  للجوانب  موازناتها 

تدين  من  يعانون  الذين  االأفراد  من  كثريًا  يدفع  الذي  االأمر  املانحة،   الد�ل  من  امل�ضاعدات 

م�ضتوى الدخل،  اإلى دعم تغيري االأنظمة،  �الذي ال ميكن -من �جهة نظرهم- اإال من خلل ن�ضر 

البلبلة،  ��ضرب اال�ضتقرار االأمني الداخلي،  �التواطوؤ مع املجموعات االإرهابية �املتطرفة 

ل�سرب اأهداف حيوية يف الدول امل�ستهَدفة.

�تعّد البطالة من العوامل التي تلعب د�رًا مهمًا يف توليد االإحباط عند العديد من االأفراد 

يف املجتمعات التي تواجه حتديات اقت�ضادية،  �هو ما يتيح ملجموعات مثل »داع�ش« ا�ضتغلل 

الو�ضع �توظيفه ل�ضاحلها. اإذ ترّ�ج »داع�ش« لنف�ضها على اأنها منظمة تدعم �تعّزز �تتطّلع 

حيث  امل�ضا�اة  معايري  تطبيق  جانب  اإلى  الفر�ش  �تكافوؤ  االقت�ضادي  االزدهار  اإحداث  اإلى 

جميع األوان الب�ضرة �االأعراق مزيج �احد. 

كما تعّد التحديات االقت�ضادية عامًل تعتمد املجموعات االإرهابية عليه لت�ضليط ال�ضوء على 

ب�ضخاء،   يعي�ضون  الذين  النخبة  امل�ضا�اة بني  اإلى عدم  االنتباه  �ا�ضرتعاء  الطبقية  الفر�ق 

جلميع  الكافية  املوارد  توفر  رغم  االأ�ضا�ضية،   احتياجاتهم  لتاأمني  يعانون  الذين  �الفقراء 

املواطنني ليعي�ضوا حياة كرمية.

ج- املنظومة التعليمية 
املجتمعات،   بناء  اأن تلعب د�رًا مهمًا يف  التي ميكن  الركائز  اأهم  التعليمية من  املنظومة  تعّد 

التفكريية  االأد�ات  �تفعيل  االآراء  تبادل  على  تقوم  املنظومة  هذه  كانت  اإن  بخا�ضة 

اأن هذه اخل�ضائ�ش تبد� غائبة عن املنظومة التعليمية يف االأردن،  �التي  اإال  �االإبداعية. 

تقوم على اأ�ضلوب التعليم الفردي �التلقني �التكرار �احلفظ د�ن اإ�ضراك الطالب يف اأّي د�ر 

من االأدوار خالل عملية التعليم. 

ُتعنى بتوفري م�ضاحة  اأ�ضاليب التعليم يف االأردن ال تعتمد على التحليل �النقد،  �ال  اإن  كما 

كافية للطلبة للتعبري عن اآرائهم واأفكارهم،  ف�ساًل عن اأن اأ�ساليب العقاب كانت تقوم -حتى 

فرتة �جيزة- على ال�ضرب �التنكيل �اإعلء ال�ضوت. 
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م�ضوؤ�اًل  اأكان  �ضواء  �ضلطًة،  االأعلى  ما ميليه عليها  تتقّبل  اأجيااًل  املمار�ضات  اأنتجت هذه  لقد 

التلقني �االأ�امر  اأ�ضاليب  لها، ما جعل هذه اجلماعات ت�ضتعمل  اأمريًا  اأم  يف جماعة متطرفة 

والنواهي ل�سّم ال�سباب اإليها. 

ح- و�سائل االإعالم ومواقع التوا�سل االجتماعي
لعبت ��ضائل االإعلم با�ضكالها املختلفة د�رًا كبريًا يف دعم ظهور العنف �التطرف يف املجتمعات،  

�اأ�ضهمت ب�ضكل كبري يف اإظهار املجموعات االإرهابية على اأنها متتلك اإمكانيات �موارد هائلة من 

خلل بث انت�ضاراتها يف �ضاحات املعارك �ن�ضر تقارير متلفزة عن مدى ر�ضا املواطنني �رخاء 

العي�ش يف ظل حكم هذه املجموعات. 

�من جهة اأخرى،  عملت قنوات دينية كثرية على بث حمتوى ديني مغلوط،  �ب�ضكل ممنهج،  

ي�ضجع املجتمعات على دعم اجلماعات االإرهابية �متويلها،  �تاأييد تنفيذ اأعمال اإرهابية �ضد 

اأّي �ضخ�ش اأ� جهاز اأمني اأ� ع�ضكري يعمل �ضد م�ضالح هذه املجموعات اأ� يحاربها. �ترّ�ج هذه 

القنوات لدعم املجموعات االإرهابية بو�ضفه اإطاعًة هلل ��ضمانًة لبلوغ اجلّنة.

�ن�ضطة  فاعلة  من�ضة  تاأمني  يف  كبري،   �ب�ضكل  االجتماعي،   التوا�ضل  مواقع  �ضاهمت  كما 

–الوهمية-  �االنت�ضارات  املتطرف  املحتوى  �التن�ضيق �بث  للتوا�ضل  االإرهابية  للمجموعات 

�التجنيد االإلكرت�ين الذي �ّفر الكثري من االأموال �اجلهود ��ضاهم يف زيادة اإمكانية ��ضول 

هذه املجموعات اإلى االأفراد االأكرث عر�ضة.

�قد �ضاهم �ضعف املحتوى العربي امل�ضاّد �البديل للمحتوى الذي تبثه املجموعات االإرهابية 

لفكرة  العربية  املجتمعات  من  العديد  ل  تقبُّ ارتفاع  يف  االجتماعي،   التوا�ضل  من�ضات  على 

�جود املجموعات االإرهابية يف بداية االأمر،  ثم �ضرعان ما تراجع هذا التاأييد بعد ��ضوح 

توجهات هذه املجموعات �ممار�ضاتها اللاإن�ضانية مع ا�ضتمرار تاأييد حمد�د من بع�ش الفئات 

ملجموعات مثل »اجلي�ش احلر« كونها تقاتل النظام ال�ضوري ب�ضفته نظامًا دمويًا.

�لعب تباطوؤ الكثري من احلكومات يف اال�ضتجابة امل�ضبقة الأن�ضطة املجموعات االإرهابية على 

من�ضات التوا�ضل االجتماعي،  د�رًا مهمًا يف اإ�ضعاف قدرة هذه احلكومات على ال�ضيطرة على 

املحتوى الذي تبثه املجموعات االإرهابية اأ� حتى جماراته �الت�ضدي له مبحتوى بديل م�ضاّد،  

مواقع  االأفراد على  ل�ضلوك  االإرهابية  املجموعات  اأظهرته  الذي  العميق  الفهم  مع  خ�ضو�ضًا 

التوا�سل االجتماعي وكيفية ك�سب تاأييدهم وتعاطفهم.
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خ- ُدور التن�سئة
لُد�ر التن�ضئة َد�ٌر كبري يف تعزيز امليوالت املتطرفة القابلة للعنف،  �هو ما توؤكده الر�ايات 

التي يتم �ضردها داخل بع�ش تلك الد�ر،  �التي تتعلق بالتهجري،  �الفتح،  �ن�ضر االأديان... 

اإلخ. 

ثانياً: الجهات املعنية مبكافحة التطرف وآليات عملها

اأ- املوؤ�س�سات احلكومية
بداأ عمل احلكومة االأردنية على مكافحة التطرف بجانبه املدين يف بدايات عام 2012،  عندما 

قامت احلكومة باإ�ضدار اإ�ضرتاتيجية مكافحة االإرهاب �التطرف �التي مل َيْرَق العمل فيها اإلى 

14 �زارة �جهة حكومية ملمثليها. ثم  امل�ضتوى املن�ضود ب�ضبب �ضعف التن�ضيق �تاأخر ت�ضمية 

واإجراءات  بتفا�سيل   2014 عام  التطرف  ملواجهة  الوطنية  اخلطة  باإ�ضدار  احلكومة  قامت 

تنفيذية تو�ضح د�ر كل �زارة يف هذه اخلطة،  �َترافَق ذلك مع ا�ضتحداث مديرية مكافحة 

التطرف �العنف يف �زارة الداخلية،  التي نّفذت جزءًا من اخلطة �لكنها مل تكتمل ب�ضبب 

2015 بهدف  اإ�ضرتاتيجية جديدة ملكافحة التطرف عام  بدء احلكومة بالعمل على �ضياغة 

اال�ستجابة للتطورات يف م�سهد التطرف واالإ�سرتاتيجيات والو�سائل التي ابتكرتها املجموعات 

االإرهابية وجمموعات التجنيد واال�ستقطاب يف االأردن واملنطقة.

اجلديدة  �االإ�ضرتاتيجية  �العنف  التطرف  مكافحة  مديرية  نقل  على  احلكومة  عملت  ثم 

لوزارة الثقافة عام 2016 د�ن خم�ض�ضات اأ� دعم ميّكنها من تنفيذ مهامها اأ� ا�ضتكمال جهود 

املديرية ال�سابقة ب�سكل فاعل.

�زارة  يف  التطرف  مبكافحة  املعنية  الوحدات  من  جمموعة  با�ضتحداث  احلكومة  �قامت 

�زارة  قامت  كما  الثقافة.  ��زارة  �التعليم،   الرتبية  �زارة  �الربملانية،   ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤ�ن 

االأ�قاف �ال�ضوؤ�ن �املقد�ضات االإ�ضلمية باإ�ضراك عدد من االأئمة �الواعظات باأن�ضطة بناء 

القدرات حول اآليات ن�ضر الوعي للحّد من انت�ضار الفكر املتطرف،  �اإدراج در�ش عن مكافحة 

التطرف �ضمن اخلطة ال�ضهرية لدر��ش التوعية الدينية التي ينفذها االأئمة �الواعظات يف 

املجتمعات املحلية. 

ويف مطلع عام 2015،  ا�ضتحدثت مديرية االأمن العام مركز ال�ضْلم املجتمعي،  الذي يعّد اأحد 

املتخ�ض�ش  الوحيد  يكون  يكاد  املركز  هذا  اأن  حيث  للحكومة،   ل  ت�ضجَّ التي  االإجنازات  اأهم 

مبكافحة الفكر املتطرف مبا ميتلكه من كفاءات مدرَّبة �من ذ�ي اخلربة يف جمال مكافحة 

االإرهاب �الوقاية من الفكر املتطرف،  باالإ�ضافة اإلى �جود �حدة الدرا�ضات التي تعمل بِجّد 
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للوقوف على اأ�سباب التطرف يف املجتمع واآليات الوقاية منه.

�ينّفذ املركز �اجباته من خلل اأربعة حما�ر هي: املحور الوقائي،  �املحور االإعلمي،  �املحور 

التاأهيلي،  �املحور التدريبي.

1. املحور الوقائي

- اال�ضتمرار بر�ضد التطورات احلا�ضلة يف جمال مكافحة الفكر املتطرف �درا�ضتها �حتليل 

املعلومات املتعلقة بها.

- درا�ضة املخاطر �التحّديات التي حتول د�ن حتقيق مبادئ ال�ضْلم املجتمعي.

الر�ضمية  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  بني  للحوار  امل�ضرتكة  االأر�ضية  لتهيئة  امل�ضرتك  العمل   -

�غري الر�ضمية من اأجل تر�ضيخ القيم الفا�ضلة �مكافحة التطرف.

2. املحور الإعالمي

- ا�ضتخدام ��ضائل االإعلم املرئية �امل�ضموعة �االإلكرت�نية يف ن�ضر الفكر ال�ضليم �يف مكافحة 

التطرف.

اخلا�ضة  االإلكرت�نية  الر�ضائل  ن�ضر  يف  االإلكرت�نية  املواقع  مع  التعا�ن  علقات  تعزيز   -

مبكافحة الفكر املتطرف.

خا�ضة  »بو�ضرتات«  �توزيع  التطرف،   �ضلبيات  تو�ضح  متخ�ض�ضة  د�رية  ن�ضرات  اإ�ضدار   -

مبكافحة الفكر املتطرف.

3. املحور التاأهيلي

اإعادة اإ�ضلح �تاأهيل الفئات التي �قعت �ضحيَة الفكر املتطرف من خلل الت�ضاركية مع   -

جلان متخ�ض�ضة،  ��ضمان اإعادة اإدماجها يف املجتمع املحلي.

4. املحور التدريبي

- اإعداد مواد علمية تدريبية تنا�سب الفئات امل�ستهَدفة.

- بناء قدرات تدريبية متخ�ض�ضة يف جمال مكافحة الفكر املتطرف.

- اال�ضتمرار بعقد الد�رات ��ر�ش العمل �اللقاءات التثقيفية �التوعوية يف جمال مكافحة 

الفكر املتطرف.
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�يلعب مركز ال�ضْلم املجتمعي د�رًا مهمًا يف ن�ضر الوعي حول اآليات الوقاية من الفكر املتطرف من 

خلل تنفيذ اأن�ضطة توعوية متنوعة يف اجلامعات �املدار�ش �املراكز ال�ضبابية،  �بال�ضراكة 

مع موؤ�ض�ضات املجتمع املدين. كما يوؤدي املركز اأد�ارًا تداخلية للتعامل مع احلاالت املتطرفة 

باالإ�ضافة  �االجتماعيني،   �الدينيني  النف�ضيني  االأخ�ضائيني  من  متخ�ض�ش  فريق  خلل  من 

من�سات  على  املتطرفة  اجلماعات  وح�سابات  االإلكرتونية  املواقع  ومتابعة  بر�سد  قيامه  اإلى 

التوا�ضل االجتماعي من خلل فريق خمت�ش بالتعاطي مع ق�ضايا التجنيد االإلكرت�ين.

ب- موؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات الدولية
ما يتعلق بجهود مكافحة  الر�ضمية يف  الت�ضارك مع اجلهات  يناط باملجتمع املدين م�ضوؤ�لية 

�من  �التقييم،   �التنفيذ  التخطيط  يف  الت�ضاركية  زيادة  خلل  من  �ذلك  املتطرف،   الفكر 

هنا فاإن املجتمع املدين مطاَلب بتعزيز هذه اجلهود �بلورة امل�ضاريع �الربامج التي ت�ضاهم يف 

احلد من انت�ضار الفكر غري املعتدل،  ال �ضيما �اأن موؤ�ض�ضات املجتمع املدين ت�ضهد انت�ضارًا �ا�ضعًا 

يف االآ�نة االأخرية،  كما اإنها اأ�ضبحت تكت�ضب ثقة كبرية �م�ضداقية كبرية من ِقبل املواطن 

االأردين. 

�تنادي الوثائق الد�لية املتعلقة ب�ضر�رة حماربة االإرهاب،  باأهمية اإ�ضراك املجتمع املدين 

يف  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  اأكدت  املثال،   �ضبيل  فعلى  االأبعاد،   �متعدد  �ضامل  ب�ضكل 

اأيلول   8 يف  االإرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة  االأمم  اإ�ضرتاتيجية  به  اعتمدت  الذي  قرارها 

2006،  على زيادة ت�ضجيع املنظمات املدنية �غري احلكومية،  على االنخراط يف تعزيز اجلهود 

الرامية اإلى تنفيذ االإ�ضرتاتيجية. �يف اإطار منظمة االأمن �التعا�ن يف اأ�ر�با،  �ضّدد ميثاق 

عام 2002 ملنع االإرهاب �مكافحته،  على اأّنه من احليوي اإ�ضراك املجتمع املدين يف امل�ضاهمة 

بخلق الت�ضوية ال�ضيا�ضية لل�ضراعات،  �تعزيز حقوق االإن�ضان �الت�ضامح كعن�ضر اأ�ضا�ش يف منع 

االإرهاب �التطرف العنيف.

املجتمعات،   من  املجتمعية،  �قربها  للثقافة  املرتفع  بفهمها  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  �تتميز 

ما مينحها القدرة اأكرث من �ضواها على ت�ضميم �تنفيذ اأن�ضطة ت�ضهم بفاعلية يف ن�ضر ثقافة 

احلوار �الت�ضامح،  �تدعم التعددية �قبول االآخر،  �تعزز من احرتام حقوق االإن�ضان ��ضيادة 

للمبادرات  املجتمعات  دعم  من  �تزيد  املجتمعي،   �الدمج  الدميقراطية  �امل�ضاءلة  القانون 

�اجلهود احلكومية للحّد من انت�ضار الفكر املتطرف �الق�ضاء على االإرهاب.

�ميكن تو�ضيح طبيعة االأد�ار التي تلعبها موؤ�ض�ضات املجتمع املدين ملكافحة التطرف �احلد من 

انت�ساره،  كاالآتي:
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1. الدور ال�شت�شاري

التطرف،   اأ�ضباب  على  للوقوف  �االأبحاث  الدرا�ضات  باإعداد  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  تقوم 

�تقوم  التو�ضيات.  اإلى  ��ضواًل  التطرف،   حماربة  �كيفية  عملها،   تواجه  التي  �التحديات 

بعر�ش هذه الدرا�ضات لل�ضتفادة منها �تقدميها للجهات الر�ضمية من اأجل العمل على اإيجاد 

حلول �اقعية مبنية على هذه الدرا�ضات. 

�مركز  للمراأة  املتحدة  االأمم  منظمة  عليها  عملت  التي  الدرا�ضة  ذلك،   على  االأمثلة  �من 

احلياة،  بعنوان »الن�ضاء �التطرف العنيف يف االأردن«. حيث تنا�لت الدرا�ضة حما�ر منها: 

مفهوم التطرف،  �د�ر الن�ضاء يف التطرف،  �اآليات احلماية من التطرف. ���ضعت جمموعة 

من التو�ضيات حلماية املراأة من التطرف �تعزيز د�رها يف احلد من انت�ضار الفكر املتطرف. 

2. التمويل ودعم البنية التحتية

 تقوم املوؤ�ض�ضات الد�لية بتوفري التمويل اللزم للموؤ�ض�ضات املحلية احلكومية �غري احلكومية 

ملحاربة الفكر املتطرف،  لتمكينها من التخطيط �التنفيذ الأن�ضطة �م�ضاريع �مبادرات تدعم 

املجتمعات  يف  املتطرف  الفكر  انت�ضار  من  احلّد  يف  �ت�ضهم  �االإرهاب  التطرف  مكافحة  جهود 

املحلية من خلل:

�التطرف،   االإرهاب  مبكافحة  املعنية  احلكومية  للموؤ�ض�ضات  التحتية  البنية  تطوير   -

لتمكينها من متابعة عملها ب�سكل دقيق واحرتايّف.

بناء قدرات العاملني يف املوؤ�ض�ضات احلكومية املعنية مبكافحة التطرف �موؤ�ض�ضات املجتمع   -

املدين حول اإ�ضرتاتيجيات مكافحة التطرف �اآليات �ضمان التما�ضك املجتمعي.

هذه  عمل  ا�ضتدامة  تدعم  �اأن�ضطة  �مبادرات  م�ضاريع  لتنفيذ  املايل  التمويل  تقدمي   -

املوؤ�ض�ضات،  �متّكنها من الق�ضاء على انت�ضار الفكر املتطرف يف املجتمعات.

3. التوعية والتعليم وبناء القدرات

من  الوقائي  اجلانب  على  التطرف  مكافحة  جمال  يف  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  د�ر  يتمحور 

اأن�ضطة �مبادرات تعليمية �توعوية طويلة �متو�ضطة �ق�ضرية االأمد،  ت�ضكل  خلل تنفيذ 

خطوات ا�ضتباقية ملعاجلة االأ�ضباب اجلذرية للتطرف،  �حتفز املجتمعات املحلية على بذل 

جهود كبرية ل�ضمان متا�ضكها �ا�ضتدامة حيويتها، ما يجعلها اأقل عر�ضة للتطرف.
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�ي�ضتمل هذا الد�ر ملوؤ�ض�ضات املجتمع املدين،  على توفري الو�ضائل �االأد�ات اللزمة للأفراد 

الدينية،   وتوجهاتهم  التعليمية  وم�ستوياتهم  العمرية  فئاتهم  اختالف  على  واملجتمعات 

ودون  تطّرف  دون  التعددية  ودعم  جمتمعاتهم،   يف  بفاعلية  دورهم  ممار�سة  من  لتمكينهم 

اإق�ضاء الأّي فئة اأ� فرد،  �تعزيز د�ر الفرد يف البناء املجتمعي.

�ب�ضاأن اآلية عمل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين �املنظمات الد�لية على امل�ضتوى الد�يل �املحلي يف 

امل�ضاريع �الربامج ق�ضرية �متو�ضطة  املوؤ�ض�ضات تعمل على تنفيذ عدد من  االأردن،  فاإن هذه 

املدى د�ن تن�ضيق اأ� تكامل،  ب�ضبب ت�ضابق اجلهات املانحة على حتقيق نتائج رقمية من اأعداد 

م للحكومات �الد�ل امل�ضتهَدفة،  باالإ�ضافة اإلى �ضعف التن�ضيق  امل�ضتفيدين �حجم الدعم املقدَّ

مع اجلهات احلكومية،  ب�سبب حتديات من اأبرزها:

عدم �جود اإ�ضرتاتيجية �طنية ملكافحة االإرهاب �التطرف تو�ضح د�ر موؤ�ض�ضات املجتمع   -

ذات  احلكومية  اجلهات  مع  العمل  واآليات  املتطرف  الفكر  من  الوقاية  اأن�سطة  يف  املدين 

ال�سلة.

ما زالت القوانني الناظمة لعمل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين حتّد من ن�ضاطها �ت�ضع عراقيل   -

لتنفيذ  املانحة  التمويل �الدعم من اجلهات  �اأمام احل�ضول على  اأمامها  �قيودًا متزايدة 

مبادرات �م�ضاريع متّكنها من لعب د�رها الوقائي ب�ضكل فاعل.

�ضعف ات�ضاق عدد من القوانني �االأنظمة يف ما يخ�ّش اآليات احلّد من انت�ضار الفكر املتطرف   -

من  �ا�ضح،   ب�ضكل  االإلكرت�نية  اجلرائم  قانون  يحّد  املثال،   �ضبيل  فعلى  عليه.  �الق�ضاء 

حرية التعبري التي تعّد اإحدى ركائز عدم التطرف.

�ضعف التن�ضيق بني موؤ�ض�ضات املجتمع املدين التي تنفذ مبادرات �اأن�ضطة تتعلق باحلد من   -

الكثري من اجلهود �االأن�ضطة �تكرار  اإلى تكرار  اأدى  الفكر املتطرف،  االأمر الذي  انت�ضار 

اال�ستهداف ملجتمعات مت�سابهة.

اأّي  التي مل تتمكن من تنفيذ  اأعداد اجلمعيات �موؤ�ض�ضات املجتمع املدين اخلاملة  تزايد   -

الدعم  توفر  عدم  اأ�  اإمكانياتها،   �ضعف  ب�ضبب  التطرف  من  بالوقاية  �ضلة  ذات  اأن�ضطة 

الفني واملايل الالزم.
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ثالثاً: اإلطار القانوين الخاص مبكافحة التطرف

عقوبة  �ال  جرمية  »ال  بـ  القائل  اجلنائية  ال�ضرعية  مبداأ  على  اجلنائية  الت�ضريعات  تقوم 

ت املادة )11( من االإعالن العاملي  ت عليه املعاهدات الد�لية. فقد ن�ضّ اإاّل بن�ش«،  �هذا ما ن�ضّ

حلقوق االإن�ضان على: »ال يدان اأّي �ضخ�ش بجرمية ب�ضبب اأّي عمل اأ� امتناع عن عمٍل مل يكن 

عقوبة  اأّي  عليه  ُتْوَقع  ال  كما  الد�يل،   اأ�  الوطني  القانون  مبقت�ضى  جرمًا  ي�ضكل  حينه  يف 

اأ�ضد من تلك التي كانت �ضارية يف الوقت الذي ارُتكب فيه الفعل اجلرمي«. �قد اأكد الد�ضتور 

اأ�  يوَقف  اأ�  اأحد  على  يقَب�ش  اأن  يجوز  »ال  منه:   )8( املادة  يف  جاء  اإذ  ذلك،   على  االأردين 

يحَب�ش اأ� تقيَّد حريته اإاّل �فق اأحكام القانون«. �عليه،  ال بد من �جود اإطار قانوين يو�ضح 

جرائم التطرف،  �العقوبة امل�ضتحقة على كّل منها،  لكي يكون باالإمكان ملحقة اأي �ضخ�ش 

يحمل فكرًا متطرفًا. 

�يف يلي اأهم القوانني التي تتعر�ش جلرائم التطرف:

اأ. قانون منع االإرهاب رقم )55( ل�سنة 2006،  واملعدل بقانون رقم )18( ل�سنة 2018
اأ� التهديُد به  �فقًا للمادة )2( من هذا القانون،  فاإّن العمَل االإرهابي هو »كلُّ عمٍل مق�ضود 

اأ� االمتناُع عنه اأيًا كانت بواعثه �اأغرا�ضه اأ� ��ضائله يقع تنفيذًا مل�ضر�ٍع اإجرامي فردي اأ� 

جماعي من �ضاأنه تعري�ش �ضلمة املجتمع �اأمنه للخطر اأ� اإحداث فتنة اإذا كان من �ضاأن ذلك 

االإخلل بالنظام العام اأ� اإلقاء الرعب بني النا�ش اأ� تر�يعهم اأ� تعري�ش حياتهم للخطر اأ� 

اإحلاق ال�ضرر بالبيئة اأ� املرافق �االأملك العامة اأ� االأملك اخلا�ضة اأ� املرافق الد�لية اأ� 

اأ�  اأ� تعري�ش املوارد الوطنية  اأ� اال�ضتيلء عليها  اأّي منها  اأ� احتلل  البعثات الدبلوما�ضية 

االقت�ضادية للخطر اأ� اإرغام �ضلطة �ضرعية اأ� منظمة د�لية اأ� اقليمية على القيام باأّي عمل 

اأ� االمتناع عنه اأ� تعطيل تطبيق الد�ضتور اأ� القوانني اأ� االأنظمة«.

اأنها  على  ت�ضنَّف  التي  اجلرائم  اأي�ضًا  حّدد  بل  االإرهابي،   العمل  بتعريف  امل�ضّرع  َيكَتِف  �مل 

اأعمال اإرهابية حمظورة،  حيث ن�ضت املادة )3( منه على ما يلي: 

»مع مراعاة اأحكام قانون العقوبات اأ� اأّي قانون اآخر،  ُتعترب االأعمال التالية يف حكم االأعمال 

االإرهابية املحظورة:

اأ� تدبريها بق�ضد  اأ� جمعها  اأ� غري مبا�ضرة بتقدمي االأموال  باأّي ��ضيلة مبا�ضرة  القيام   .1

ا�ضتخدامها الرتكاب عمل اإرهابي اأ� متويل االإرهابيني،  �ضواء �قع العمل اأم مل يقع داخل 

اململكة اأ� خارجها،  متعلق مبواطنيها اأ� م�ضاحلها.

2.  القيام باأعمال من �ضاأنها اأن تعّر�ش اململكة خلطر اأعمال عدائية اأ� تعّكر �ضلتها بد�لة 
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اأجنبية اأ� تعّر�ش االأردنيني خلطر اأعمال ثاأرية تقع عليهم اأ� على اأموالهم.

جتنيد  اأ�  اإرهابية،   تنظيمات  اأ�  م�ضّلحة  جماعات  باأّي  االلتحاق  حما�لة  اأ�  االلتحاق   .3

اأ� حما�لة جتنيد اأ�ضخا�ش لللتحاق بها اأ� تدريبهم لهذه الغاية �ضواء داخل اململكة اأ� 

خارجها.

4. تاأ�ضي�ش جمعية اأ� االنت�ضاب اليها اأ� الأّي جماعة اأ� تنظيم اأ� جمعية اأ� ممار�ضة اأّي منها 

الأّي عمل بق�ضد ارتكاب اأعمال اإرهابية يف اململكة اأ� �ضد مواطنيها اأ� م�ضاحلها يف اخلارج.

5. ا�ضتخدام نظام املعلومات اأ� ال�ضبكة املعلوماتية اأ� اأّي ��ضيلة ن�ضر اأ� اإعلم اأ� اإن�ضاء موقع 

تقوم  جمعية  اأو  تنظيم  اأو  جلماعة  دعم  اأو  اإرهابية  باأعمال  القيام  لت�سهيل  اإلكرتوين 

تعري�ش  �ضاأنه  من  عمل  باأّي  القيام  اأ�  متويلها  اأ�  الأفكارها  الرت�يج  اأ�  اإرهابية  باأعمال 

االأردنيني اأ� ممتلكاتهم خلطر اأعمال عدائية اأ� انتقامية تقع عليهم.

اأ�  اأ� ت�ضليم مادة مفرقعة  اأ� بيع  اأ� نقل  اأ� ت�ضدير  اأ� ا�ضترياد  اأ� �ضنع  اإحراز  اأ�  6. حيازة 

�ضامة اأ� كيما�ية اأ� جرثومية اأ� اإ�ضعاعية اأ� ملتهبة اأ� حارقة اأ� ما هو يف حكم هذه املواد 

اأّي �جه بق�ضد ا�ضتخدامها للقيام باأعمال  اأ� التعامل باأيٍّ منها على  اأ� ذخائر  اأ�ضلحة  اأ� 

اإرهابية اأ� على �جه غري م�ضر�ع.

7. االعتداء على حياة امللك اأ� حريته اأ� امللكة اأ� �يل العهد اأ� اأحد اأ��ضياء العر�ش.

8. كل فعل ُيقرتف بق�ضد اإثارة ع�ضيان م�ضّلح �ضد ال�ضلطات القائمة مبوجب الد�ضتور اأ� منعها 

من ممار�ضة �ظائفها امل�ضتَمدة من الد�ضتور اأ� تغيري د�ضتور الد�لة بطرق غري م�ضر�عة.

9. ت�ضكيل ع�ضابة بق�ضد �ضلب املارة �التعدي على االأ�ضخا�ش اأ� االأموال اأ� ارتكاب اأّي عمل 

اآخر من اأعمال الل�سو�سية«.

�اأجازت املادة )4( للمدعي العام اأن يفر�ش على اأّي مواطن ُي�ضتَبه بتوّرطه باأّي ن�ضاط اإرهابي،  

الرقابة يف حمل اإقامته،  �مراقبة جميع حتركاته �ات�ضاالته،  �منعه من ال�ضفر. كما يحق 

ظ على اأّي �ضيء يجده له علقة  للمدعي العام تفتي�ش مكان �جود املواطن امل�ضتَبه به �التحفُّ

بن�ضاط اإرهابي. �له اأي�ضًا �ضلحية احلجز التحفظي على اأّي اأموال ُي�ضتبه علقتها بن�ضاطات 

اإرهابية.

املادة  املفر��ضة على مرتكبي اجلرائم االإرهابية،  فهي تبداأ بح�ضب  للعقوبات  بالن�ضبة  اأما 

)7( باالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة،  �ت�ضل اإلى عقوبة االإعدام تبعًا حلجم اجلرمية. �مل يق�ضر 

للمادتني )5( و)7(،   اإنها �فقًا  ال�ضريك فيها،  بل  اأ�  العقوبَة على مرتكب اجلرمية  القانون 

اأ�  معلومات  على  اّطلع  اأ�  اإليه  ��ضل  اأ�  اإرهابي  خمطط  بوجود  يعلم  الذي  ال�ضخ�ش  ت�ضمل 
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��ضلت اإليه اأّي معلومة ذات �ضلة بعمل اإرهابي �مل يبّلغ االأجهزة االأمنية عنها،  حيث يعاَقب 

باحلب�ش من ثلثة اأ�ضهر اإلى ثلث �ضنوات.

ب- قانون منع اجلرائم االإلكرتونية رقم )27( ل�سنة 2015 
على  �االعتداء  التطرف  مظاهر  من  �التحقري  للذم  العنقودية  ال�ضبكة  ا�ضتخدام  يعّد 

االإنرتنت  �ضبكة  ا�ضتخدام  اإلى  القانون  هذا  ينظر  لذلك  �حرياتهم،   االآخرين  خ�ضو�ضيات 

للإ�ضاءة الأّي �ضخ�ش اآخر جرمية ت�ضتوجب العقوبة. �هذا ما �رد يف املادة )11( من القانون 

�التي تن�ش على: »يعاَقب كّل َمن قام ق�ضدًا باإر�ضال اأ� اإعادة اإر�ضال اأ� ن�ضر بيانات اأ� معلومات 

اأ�  اأّي نظام معلومات تنطوي على ذم  اأ�  اأ� املوقع االإلكرت�ين  عن طريق ال�ضبكة املعلوماتية 

قدح اأ� حتقري اأّي �ضخ�ش،  باحلب�ش مدة ال تقل عن ثلثة اأ�ضهر �بغرامة ال تقل عن )100( 

مائة دينار �ال تزيد على )2000( األفي دينار«.

رابعاً: تحديات مكافحة التطرف

من  الكثري  هناك  �االجتماعية،   الدينية  الناحيتني  من  التطرف  ق�ضايا  حل�ضا�ضية  نظرًا 

ُتعّد من  �التي  املجال،   الذين يعملون يف هذا  �االأ�ضخا�ش  املوؤ�ض�ضات  التي تواجه  التحديات 

ول د�ن تطبيق الربامج املو�ضوعة �زيادة فعاليتها،  حيث اأّن هذه التحديات  العوائق التي حَتُ

ميكن اأن حتّد من انت�ضار الربامج على م�ضتوى االأردن،  �هو ما ي�ضتدعي اإعادة النظر يف اآليات 

ع ملكافحة  �اأد�ات العمل التي من املمكن االرتكاز عليها لل�ضر�ع يف اأّي برنامج اأ� م�ضر�ع يو�ضَ

الفكر املتطرف واالإرهاب. 

�القانونية  �الثقافية  الدينية  التحديات  لت�ضمل  التحديات  تتنوع  املحلي،   ال�ضعيد  �على 

��ضواها،  �هو ما يجعل العمل على مكافحة الفكر املتطرف يتقدم ببطء �يواجه الكثري من 

العوائق. 

�من اأبرز حتديات مكافحة التطرف:

عدم �جود اإ�ضرتاتيجية �طنية ملكافحة االإرهاب �التطرف،  تو�ضح د�ر موؤ�ض�ضات املجتمع   .1

ذات  احلكومية  اجلهات  مع  العمل  واآليات  املتطرف  الفكر  من  الوقاية  اأن�سطة  يف  املدين 

ال�سلة.



تقرير حالة البالد: مكافحة التطرف

1119

�ضعف ات�ضاق عدد من القوانني �االأنظمة يف ما يخ�ّش اآليات احلّد من انت�ضار الفكر املتطرف   .2

من  �ا�ضح،   ب�ضكل  االإلكرت�نية  اجلرائم  قانون  يحّد  املثال،   �ضبيل  فعلى  عليه.  �الق�ضاء 

حرية التعبري التي تعّد اإحدى ركائز عدم التطرف.

�ضعف التن�ضيق بني موؤ�ض�ضات املجتمع املدين التي تنفذ مبادرات �اأن�ضطة تتعلق باحلّد من   .3

الكثري من اجلهود �االأن�ضطة �تكرار  اإلى تكرار  اأدى  الفكر املتطرف،  االأمر الذي  انت�ضار 

اال�ستهداف ملجتمعات مت�سابهة.

اأّي  التي مل تتمكن من تنفيذ  اأعداد اجلمعيات �موؤ�ض�ضات املجتمع املدين اخلاملة  تزايد   .4

الدعم  توفر  عدم  اأ�  اإمكانياتها،   �ضعف  ب�ضبب  التطرف  من  بالوقاية  �ضلة  ذات  اأن�ضطة 

املجتمع  بقدرة  املحلية  املجتمعات  ثقة  �ضعف  اإلى  اأدى  الذي  االأمر  اللزم؛  �املايل  الفني 

املدين على اإحداث اأثر اإيجابي بخلق جمتمعات حيوية ومتما�سكة.

عدم �جود اآليات تن�ضيق بني اجلهات املعنية يف احلكومة ملكافحة ظاهرة التطرف )�زارة   .5

�زارة  اجلامعات،   ال�ضباب،   �زارة  الثقافة،   �زارة  �التعليم،   الرتبية  �زارة  االأ�قاف،  

التنمية االجتماعية(،  �عدم ��ضوح الر�ؤية حول الربامج املعنية مبكافحة االإرهاب.

عدم �جود برامج ت�ضتهدف الفئة ال�ضاّلة ب�ضكل مبا�ضر.  .6

هة للمراأة التي تتولى الد�ر االأكرب يف االأ�ضرة،  حيث تعّد عامًل  عدم �جود برامج موجَّ  .7

رئي�سيًا من عوامل التن�سئة.

قّلة عدد القادة الدينيني )ال�ضيوخ( ذ�ي االأهلية العلمية �احل�ضور اجلماهريي )ال�ضعبي(   .8

�الذين يتمتعون مب�ضداقية عالية.

خامساً: َمحاور مكافحة التطرف

اإّن عمليَة حماربة الفكر املتطرف عمليٌة متكاملة،  ترتكز على العديد من اخل�ضائ�ش،  �تتطلب 

توحيد جهود العديد من املوؤ�ض�ضات �العمل ب�ضكل تكاملي من اأجل حتقيق االأهداف املرجّوة. 

وتاليًا جمموعة من حماور العمل التي من املمكن اال�ستناد اإليها،  مع العلم اأن بناء اإ�سرتاتيجية 

جميع  من  عليها  العمل  يجب  عملية  درا�ضة  يتطلب  �التطرف  االإرهاب  ملكافحة  تف�ضيلية 

االأطراف املعنية.
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اأ- االإطار التنظيمي 
بهدف  املجال،   هذا  يف  تعمل  التي  املدين  املجتمع  ملوؤ�ض�ضات  حتالف  اإن�ضاء  على  العمل  يجب 

التي تقدم هذه  املوؤ�ض�ضات  التن�ضيق بني  �م�ضاعفة  تنفيذها  يتم  التي  الربامج  تنوع  مراعاة 

الربامج. �من املهم اأن يكون هناك تن�ضيق �ثيق مع الوزارات املعنية من اأجل الو�ضول اإلى اأكرب 

م�ضاحة جغرافية ممكنة �اأكرب عدد من امل�ضتفيدين. 

�بعد اإن�ضاء التحالف،  ميكن العمل على ت�ضميم خطة عمل �طنية �ضاملة ملكافحة التطرف 

ل االآخر.  ون�سر ثقافة احلوار وتقبُّ

 

ب- بناء قدرات االأفراد املوؤثرين 
على  قدرة  اأكرث  جتعلها  ب�ضورة  املجتمعات  متكني  ت�ضمن  ا�ضتباقية  خطوات  حتقيق  ل�ضمان 

الت�ضدي ملوجات التجنيد يف املجموعات االإرهابية �لثقافة التطرف،  ال بد من الرتكيز على 

مثلث التاأثري املتمثل يف االأ�ضرة �املدر�ضة �دار العبادة،  من خلل بناء قدرات االأطراف االأكرث 

املوؤثرين  جانب  اإلى  الديني(،   �القائد  �املعلم،   )االأبوان،   الثلث  املوؤ�ض�ضات  هذه  يف  تاأثريًا 

�النا�ضطني املجتمعيني.

�ميكن تلخي�ش كيفية العمل مع كّل من هذه االأطراف كما يلي:

االأَبوان 

االأخلقية  املنظومة  لت�ضكيل  الرئي�ضي  �امل�ضدر  للطفل  االأ�ل  احلا�ضن  هي  العائلة  الأّن 

�ال�ضلوكية �جمموعة املبادئ عند االإن�ضان،  خ�ضو�ضًا يف املرحلة العمرية املبكرة،  فل بد من 

�ضمان قدرة االأبوين -اأ� اأحدهما على االأقل- على منح االأبناء جمموعة القيم �املبادئ التي 

ت�ضكل �ضلوكًا اإيجابيًا للطفل بحيث يتفاعل ب�ضكل اإيجابي مع جمتمعه د�ن اأّي تطرف.

�يكون بناء قدرات االأبوين من خلل الرتكيز على اجتاهني اأ�ضا�ضيني هما اجلانب ال�ضلوكي،  

�اجلانب االإجرائي. ففي اجلانب ال�ضلوكي،  يتم تعريف االأبوين مبفاهيم الوقاية من التطرف 

االإن�ضانية  القيم  �جمموعة  االأ�ضا�ضية  احلياة  �مهارات  االإن�ضان  بحقوق  املتعلقة  �املفاهيم 

التي يجب اأن تتكّون لديهم بحيث يكونون قادرين على نقلها الأبنائهم من خلل ترجمتها ملنهج 

حياة يوؤمنون به �يطّبقونه يف تعاملتهم اليومية. �يف اجلانب االإجرائي،  ال بد من تز�يد 

االأبوين مبجموعة املهارات �ال�ضلوكيات التي متّكنهم من �ضمان خلق بيئة اآمنة طاردة للتطرف 

�م�ضّجعة على التنوع �قبول االآخر �التفكري الناقد من خلل تعريفهم مبا يلي:

تقنيات ا�ضتخدام االإنرتنت،  ل�ضمان اإنرتنت منزيل اآمن. -   -
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من  واأبنائهم  اأنف�سهم  حماية  ل�سمان  االجتماعي،   التوا�سل  من�سات  ا�ستخدام  تقنيات   -

املجموعات  تبثه  الذي  املتطرف  االإلكرت�ين  للمحتوى  �التعر�ش  االإلكرت�ين  التجنيد 

االإرهابية واملتطرفة.

ثقافة احلوار.   -

اآليات التدخل عند االكت�ساف املبّكر للتطرف،  �سواًء عند اأحد االأبناء اأو عند اأحد اأ�سدقاء   -

االبن اأو اأقاربه.

قنوات االإبلغ للأجهزة االأمنية املعنية.   -

كيفية التعامل مع الف�سول الدائم لالأطفال من خالل االإجابة بطريقة منوذجية وفاعلة   -

ت�ضمن عدم جلوء االأبناء اإلى االإنرتنت اأ� مواقع التوا�ضل االجتماعي اأ� اأ�ضخا�ش اآخرين 

للح�ضول على املعلومات التي يرغبون مبعرفتها. 

- املعلمون

ت�ضكل املدر�ضة امل�ضدر الثاين لتز�يد الطفل باملعلومات �القيم �ال�ضلوكيات التي يتم اكت�ضابها 

من خلل اأن�ضطة التعليم �االحتكاك بزملئه يف ال�ضف،  �ُيَعّد املعلُم الطرَف االأكرث قربًا من 

الذي يوجب  املعلمني،  االأمر  الطالب يكون برفقة  اأن معظم �قت  املدر�ضة بحكم  الطالب يف 

متكني املعلمني من املعرفة �املهارات �ال�ضلوكيات التي ت�ضمن خلق بيئة تعليمية �تربوية اآمنة 

م�ضجعة على االإبداع �تتكامل مع د�ر االأ�ضرة،  �متنح املعلم م�ضاحاٍت �اأد�ارًا داخل الغرفة 

ال�سفية وخارجها.

- القادة الدينيون 

ميثل القائد الديني مرجعًا مهمًا للكثريين،  اإذ يتوّجهون اإليه بال�ضوؤال عن اأّي �ضاأن من �ضوؤ�ن 

احلياة �ضواء من خلل زيارة دار العبادة التي يوجد فيها هذا القائد اأ� من خلل التوا�ضل مع 

الربامج االإذاعية �التلفزيونية �من خلل مواقع التوا�ضل االجتماعي التي ت�ضت�ضيف القادة 

الدينيني اأ� تقّدمهم. 

لذلك،  ال بد من بناء القدرات املعرفية للقادة الدينيني،  �تطوير مهاراتهم يف الت�ضدي �التعامل 

مع االأ�ضئلة املتعلقة بالتطرف،  �متكينهم من ت�ضميم اخلطاب الديني بطريقة موؤثرة �فاعلة 

ت�ضمن بث ال�ضلم �احلّث على حمبة االآخر �حمبة الوطن �ت�ضجيع فكرة اأن الدين منهُج حياة 

�لي�ش حم�ضورًا بالعبادات فقط. باالإ�ضافة اإلى تز�يد هوؤالء القادة مبهارات ا�ضتخدام مواقع 
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املجموعات  تبثه  الذي  للمحتوى  امل�ضاّد  الديني  املحتوى  لن�ضر  كاأد�اٍت  التوا�ضل االجتماعي 

املتوازن  �التف�ضري  التعّمق  لهم  تتيح  التي  املتقدمة  البحث  مهارات  من  �متكينهم  االإرهابية،  

للن�ضو�ش الدينية التي ي�ضيء املتطرفون �املت�ضدد�ن ا�ضتخدامها �توظيفها.

- املوؤثر�ن �النا�ضطون املجتمعيون 

�نا�ضطو  االجتماعي(  التوا�ضل  مواقع  على  �املوؤثر�ن  )الوجهاء  املجتمعيون  املوؤثر�ن  يلعب 

املجتمع،  د�رًا مهمًا يف املجتمعات،  خ�ضو�ضًا املحلية،  ب�ضبب ن�ضاطاتهم ��جودهم بالقرب من 

متابعيهم �جمتمعاتهم،  �امتلكهم املهارات �الفهم للثقافة املجتمعية،  �قدرتهم على بلورة 

َل املجتمعات لها.  الر�ضائل املختلفة مبا يتلءم مع –وي�سمن- تقبُّ

لذلك،  ال بد من الرتكيز على بناء قدرات الوجهاء �النا�ضطني املجتمعيني،  مبن فيهم املوؤثر�ن 

التجنيد  �مكافحة  التطرف  من  الوقاية  جماالت  يف  االجتماعي،   التوا�ضل  مواقع  على 

االإلكرت�ين،  �كذلك يف تنفيذ حملت اإلكرت�نية �مبادرات للتوعية �التثقيف.

اإن�ضاء  خلل  من  بفاعلية  املجتمعيني  �النا�ضطني  املوؤثرين  طاقات  ا�ضتثمار  ال�ضر�ري  �من 

من�ضات ��ضبكات متّكنهم من التوا�ضل �الت�ضبيك �التن�ضيق للأن�ضطة املختلفة،  �توفري الدعم 

املايل واللوج�ستي،  ليتمّكنوا من لعب اأدوار فاعلة يف الوقاية واحلّد من انت�سار الفكر املتطرف.

ت- االأن�سطة والفعاليات 
�الت�ضامح  احلوار  ثقافة  ن�ضر  على  ت�ضاعد  التي  االأن�ضطة  تكثيَف  التطرف  مكافحُة  تتطلب 

�قبول االآخر،  �ا�ضتهداف �ضرائح املجتمع كافة فيها،  �عدم االقت�ضار على املدن الرئي�ضية،  

�الو�ضول اإلى املناطق البعيدة �النائية،  ذلك اأن املجتمعات املغلقة اأكرث عر�ضة النت�ضار اأفكار 

التع�سب والتطرف داخلها. 

ظل  يف  املتواترة  اللجئني  نز�ح  موجات  ب�ضبب  دميوغرافية  تغريات  من  يعاين  االأردن  اإّن 

الذين يحملون  اندماج جمموعات كبرية من اللجئني  اإلى  اأدى  ما  اال�ضطرابات يف املحيط،  

ثقافات تختلف -جزئيًا- عن ثقافة املجتمعات امل�ضت�ضيفة،  �يعمل بع�ضهم على ن�ضر التطرف 

االن�ضمام  على  �ت�ضّجع  االإرهابية  املجموعات  توؤيد  �ر�ايات  ق�ض�ش  بّث  خلل  من  �الت�ضدد 

جلبهات القتال �ال�ضراع يف د�ل اجلوار التي تعاين من حر�ب ��يلت. �هنا،  ال بد من دمج 

اللجئني املوجودين يف املجتمعات امل�ضت�ضيفة،  باأن�ضطة التوعية �الوقاية من التطرف،  اإلى 

جانب توظيف الوجود املوؤقت لّلجئني ليلعبوا اأد�ارًا اأكرث اإيجابية. 



تقرير حالة البالد: مكافحة التطرف

1123

ث- املوؤ�س�سات التعليمية
�حتى  االأطفال  ريا�ش  من  بدءًا  كافة،   مبكوناتها  التعليمية  املنظومة  مراجعة  من  بد  ال 

املنظومة  تلك  داخل  تدري�ضها  يتم  التي  باملناهج  النظر  اإعادة  من  بد  �ال  العليا،   الدرا�ضات 

اأّي  من  خاٍل  جيل  بناء  �هو  االأ�ضا�ضي،   الهدف  مع  ين�ضجم  مبا  �تعديلها  مراجعتها  ��ضر�رة 

�حما�لة  حاليًا  املعتَمدة  التدري�ش  باأ�ضاليب  النظر  اإعادة  الواجب  �من  متطرفة.  �ضمات 

ُد�ر التن�ضئة �مراقبتها ب�ضكل كامل  اإلى جانب الرتكيز على  تطويرها ب�ضكل فّعال ��ضريع،  

�مراقبة املحتوى الذي يتم تدري�ضه فيها. 

التوصيات

االأردن،   يف  عر�ضًة  االأكرث  االأفراد  النخراط  املوؤّدية  �العوامل  الد�افع  اأثر  تقلي�ش   .1

للق�ضاء على فر�ش اال�ضتقطاب اأ� االرتباط اأ� التوا�ضل مع املتطرفني الذي قد يوؤدي اإلى 

االنخراط يف اأن�ضطة الرت�يج �التطرف العنيف اأ� االإرهاب.

املجموعات  تبثه  الذي  الدعائي  للمحتوى  للت�ضدي  فاعلية  اأكرث  اإ�ضرتاتيجية  ت�ضميم   .2

املتطرفة؛ من خلل دعم ن�ضر املحتوى البديل الذي يحتوي على ر�ايات �ق�ض�ش �ر�ضائل 

الفئات االأكرث عر�ضة )�ت�ضتهدف باملقام االأ�ل  تهدف للحّد من تعاطف �دعم �ان�ضمام 

اجلمهور االأ�ضغر �ضنًا �الن�ضاء( اإلى املجموعات املتطرفة �املجموعات االإرهابية،  �يعّزز 

التفكرَي الناقد �الوعي بحقيقة هذه املجموعات �خطرها،  لتطوير القدرة على التما�ضك 

�ال�ضمود جتاه هذا املحتوى الدعائي �اأن�ضطة التجنيد.

الن�ضاء،   املجتمعية،   )القيادات  املحلي  امل�ضتوى  على  الفاعلة  اجلهات  �متكني  اإ�ضراك   .3

�ال�ضباب( يف االأن�ضطة الرامية لتعزيز د�ر املجتمعات �قدرتها على مواجهة اال�ضتقطاب 

والتطرف.

تطوير االأطر الت�ضريعية �التنفيذية الناظمة لعمل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين �املجتمعات   .4

املحلية �القطاع اخلا�ش لتتمّكن من امل�ضاهمة بفاعلية يف حل امل�ضاكل �التحديات املحلية 

)املتعلقة بالبطالة،  �التعليم،  �تكافوؤ الفر�ش،  �العدالة االجتماعية،  ��ضيادة القانون... 

اإلخ( �التي قد يتم ا�ضتغللها من ِقبل جمموعات التجنيد.

اإ�ضراك القادة الدينيني يف برامج بناء القدرات بحيث ت�ضتمل على تطوير املحتوى البديل   .5

تربير  يف  �املتطرفة  االإرهابية  املجموعات  ت�ضتخدمه  الذي  الديني  للمحتوى  �امل�ضاّد 

ن�ضاطاتها ��جودها ��جوب دعمها �تاأييدها. �تز�يد هوؤالء القادة باملهارات اللزمة يف 

البحث العلمي،  �يف ا�ضتخدام �توظيف مواقع التوا�ضل االجتماعي لن�ضر املحتوى امل�ضاد 
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املجتمعي  الوعي  لن�ضر  جمتمعية  اأن�ضطة  تنفيذ  يف  د�رهم  �تو�ضيع  البديلة،   �الر�ضائل 

�لي�ش الديني فقط،  بالنظر اإلى التاأييد املجتمعي الذي يحظى به القادة الدينيون.

على  امل�ضتطاع-  -قدر  ترّكز  املتطرف  الفكر  انت�ضار  من  للحد  الرامية  التدخلت  جعل   .6

جمموعات حمددة فرعية،  بحيث يتم تعظيم نتائج هذه التدخلت ب�ضكل اأكرث دقة.

الناقد  �التفكري  للمهارات  توجهًا  اأكرث  لت�ضبح  املدر�ضي  التعليم  اإ�ضرتاتيجية  تطوير   .7

املعلمني �املر�ضدين �االإداريني يف هذا  �املهارات احلياتية،  �توفري ما يلزم لبناء قدرات 

االإطار،  باالإ�ضافة اإلى تطوير املناهج املدر�ضية �منهجية التعليم.

تطوير �دعم مظلة تن�ضيقية لعمل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين بهدف �ضمان جتنب ازد�اجية   .8

اجلهود،  �حتقيق تكافوؤ الفر�ش يف اأن�ضطة احلّد من انت�ضار الفكر املتطرف.

حت�ضني ثقة املواطنني باآليات االإبلغ املعتمدة لدى اجلهات االأمنية،  من خلل ن�ضر الدعاية   .9

للمجموعات  ن�ضاط  اأ�  حالة  اأّي  عن  فورًا  املعلومات  اإي�ضال  ت�ضمن  اآمنة  اإبلغ  لقنوات 

املتطرفة.

10. اإطلق اإ�ضرتاتيجية �طنية �ضاملة من�ضورة ملكافحة التطرف �االإرهاب يف االأردن،  ت�ضتمل 

اإ�ضراك جميع االأطراف املعنية )القطاع احلكومي  على معايري �ا�ضحة للأداء من خلل 

مبوؤ�ض�ضاته املدنية �الع�ضكرية،  �موؤ�ض�ضات املجتمع املدين،  �القيادات املجتمعية(،  ل�ضمان 

اأعلى درجة من التن�ضيق �التبني �دعم تنفيذ هذه االإ�ضرتاتيجية. 

11. تطوير اآليات الرقابة على اأن�ضطة ُد�ر حتفيظ القراآن �العاملني فيها،  �خا�ضة يف املناطق 

اأفراد جمنَّدين  اأ�  اأّي جمموعة  االأكرث عر�ضة للتطرف،  ل�ضمان عدم ا�ضتغللها من ِقبل 

الرت�يج  اأ�  العنيف  التطرف  لفكرة  االأطفال  ل  تقبُّ �رفع  املتطرفة  االأفكار  ن�ضر  بغر�ش 

واالن�سمام للمجموعات االإرهابية.

خلل  من  بجدية  معه  �التعامل  االجتماعي  التوا�ضل  ��ضائل  عرب  التحري�ش  جترمي   .12

تطبيق االإجراءات القانونية.

التطرف  خّزان  فهي  �املخيمات(،   �البوادي  )القرى  باالأطراف  ال�ضباب  �زارة  اهتمام   .13

بفعل الفراغ �التهمي�ش �البطالة. �يتم ذلك من خلل الرتكيز على دعم مراكز ال�ضباب،  

�توفري املكتبات �غرف االألعاب الريا�ضية،  �عقد املوؤمترات التي تعزز من قيم املواطنة 

كعنوان توحيدي بني النا�ش.

14. درا�ضة االأ�ضباب التي توؤدي اإلى انت�ضار التطرف ب�ضكل �اقعي ��ضمويل.
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15. التن�ضيق اجلاد بني جميع اجلهات لتوحيد اجلهود الوطنية يف هذا املجال. 

16. اإيجاد اإعلم �طني فاعل ينبذ خطاب الكراهية �يكون مرجعًا موثوقًا لدى املواطن يف 

نقل االأخبار،  ��ضر�رة الرتكيز على اجلهود املبذ�لة من ِقبل اأجهزة الد�لة. 

17. التن�ضيق امل�ضرتك حول توحيد املفاهيم امل�ضطلحات املتعلقة باالإرهاب �التطرف ليكون 

اخلطاب موحدًا بني جميع اجلهات املعنية. 

18. اإدراج م�ضاألة مقا�ضاة االأحداث يف جرائم االإرهاب �ضمن القوانني �الت�ضريعات،  مبا ي�ضمن 

اإعادة تاأهيلهم اأ� اإيجاد عقوبات بديلة تتنا�ضب مع طبيعة احلدث. 

19. اإيجاد موؤ�ض�ضات خا�ضة تعنى بتقدمي الرعاية للنزالء املفَرج عنهم �املتورطني بق�ضايا 

اإرهابية. 
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اأبرز  ال�شيا�شي يف الأردن، وتتتبع  ال�شيا�شية والإ�شالح  التنمية  املراجعة حالة  تتناول هذه 

حالة  الأحزاب،  وحالة  الإ�شالحية  املبادرات  هي:  فرعية،  مو�شوعات  �شبعة  يف  موؤ�شراتها 

امل�شاركة ال�شيا�شية وامل�شاركة املجتمعية، حالة م�شاركة ال�شباب يف احلياة ال�شيا�شية، قانون 

النتخاب، حالة العمل النقابي، حالة الثقافة ال�شيا�شية، والتمكني الدميقراطي.

لقد ا�شتطاع الأردن حتقيق عدد من الإجنازات املهمة يف الإ�شالح ال�شيا�شي يف ال�شنوات الأولى 

من العقد الثاين يف القرن احلادي والع�شرين، لكن حالة التنمية ال�شيا�شية يف الأردن بقيت 

يف املجمل تراوح مكانها، وكثريًا ما ُو�شفت باأنها ت�شري بطريقة »خطوة اإلى الأمام وخطوة اإلى 

اخللف«. فما زالت حالة املّد واجلزر ت�ِشُم مرحلَة النتقال ال�شيا�شي التي بداأها الأردن يف عام 

1989 ما حاَل دون ح�شم م�شار التحول الدميقراطي. 

النموذج  حول  الوطني  النقا�ش  لتطوير  كبرية  فر�شة  النقا�شية  امللكية  الأوراق  �شكلت  وقد 

الأردين يف التحول الدميقراطي، ولقد ا�شتملت هذه الأوراق على 39 توجهًا رئي�شيًا يف جمالت 

التنمية ال�شيا�شية والإ�شالح ال�شيا�شي، ُنّفذ منها ما ن�شبته 38% فقط. 

و�شهد الأردن يف عاَمي 2016و2017 انتخابات برملانية وانتخابات بلدية وفق قانونني جديدين. 

كما جرت انتخابات جمال�ش الالمركزية للمرة الأولى. وعلى الرغم من الإ�شالحات التي طالت 

هذه الت�شريعات، اإل اأن اخلربة العملية اأكدت حاجتها اإلى تعديالت اإ�شالحية جديدة.

تقدمي
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واأ�شارت املعطيات اخلا�شة بالنتخابات يف ال�شنوات الأخرية، اإلى تراجع امل�شاركة النتخابية 

ب�شكل مقلق �شواء يف انتخابات جمل�ش النواب والنتخابات البلدية اأو يف انتخابات جمال�ش 

املحافظات وانتخابات النقابات. كما تعاين امل�شاركة املجتمعية وال�شبابية يف احلياة ال�شيا�شية 

وعلى �شعيد الهتمام بال�شوؤون العامة من تراجع م�شتمر، هذا يف الوقت الذي تراوح فيه اأزمة 

الأحزاب مكانها رغم التعديالت املتعددة التي طالت قانون الأحزاب. 

اإن النظام ال�شيا�شي الأردين ما زال نظامًا برملانيًا غري كامل، حيث اأن النتخابات النيابية ل 

اأو �شخ�شية، ول  اأو جغرافية  اأو عائلية  اأ�ش�ش ع�شائرية  اأ�شا�ش حزبي، بل على  جتري على 

الأحزاب يف  اأن متثيل  النواب، ف�شاًل عن  الكتل يف جمل�ش  اأو  الأحزاب  ُت�َشّكل احلكومات من 

جمل�ش النواب ما زال �شعيفًا وغري فّعال، واأن العالقة بني احلكومة والربملان اأقرب ما تكون 

اإلى العالقات ال�شرت�شائية.

وعلى الرغم من تعدد املطالب الإ�شالحية، ومن التعرث الذي �شهدته التنمية ال�شيا�شية، اإل 

فر�شة  امللكية  النقا�شية  الأوراق  وت�شكل  يتوقف،  مل  الأردن  يف  ال�شيا�شي  الإ�شالح  م�شار  اأن 

بني  توازن  واإلى  بالفعل،  برملانية  حكومة  اإلى  تقود  قد  الإ�شالحات  من  �شل�شلة  لتحقيق 

ال�شلطات، وا�شتعادة الثقة باملوؤ�ش�شات التمثيلية. 



1132

أوالً: مالمح البيئة السياسية 

لقد �شهدت الأو�شاع ال�شيا�شية التي �شهدتها املنطقة يف ال�شنوات الأخرية مزيدًا من التعقيد، 

واأدت ال�شراعات الإقليمية والأو�شاع الأمنية يف الإقليم اإلى تراجع مطالب الإ�شالح ال�شيا�شي، 

املنطقة. ومع  الدولية والوطنية لدول  اأولوية على الأجندات  املطالب حتتل  ومل تعد هذه 

�شعود قوى التطرف والإرهاب يف الإقليم، وما �شكلته من تهديد للمنطقة والعامل، ازدادت هذه 

املعلنة  التزاماتها  تراجع  اء  جرَّ باحلرج  ت�شعر  الأردنية  احلكومات  تعد  ومل  اإمعانًا؛  احلالة 

اجتاه ملفات الإ�شالح ال�شيا�شي. 

و�شهدت البيئة ال�شيا�شية املحلية يف هذا الوقت تراجعًا يف ح�شور القوى واحلركات ال�شيا�شية 

ب�شبب النق�شام الذي تعر�شت له جبهة املعار�شة ال�شيا�شية )احلركة الإ�شالمية والأحزاب 

الوطنية  انتهت اجلبهة  �شوريا، كما  ال�شراع يف  املوقف من  والي�شارية( على خلفية  القومية 

الأمنية،  لل�ضغوط  ونتيجة  وي�ضارية.  قومّية  و�ضخ�ضيات  الإ�ضالميني  جمعت  التي  لالإ�ضالح 

فقد تراجع ن�ضاط احلراكات ال�ضبابية واملناطقية. و�ضهدت اأحزاب وحركات �ضيا�ضية كبرية 

ان�شقاقات وا�شعة وفو�شى داخلية، كما حدث للحركة الإ�شالمية، واأعربت ت�شكيالت اأخرى 

عن حالة من الياأ�ش ال�شيا�شي والالجدوى من العمل العام، كما حدث لقيادات يف تيار الأحزاب 

الو�شطية. 

لقد حقق الأردن اإ�شالحات �شيا�شية جوهرية يف ال�شنوات الأخرية، لكنها مل ت�شل اإلى احلد 

اأبرزها  واملوؤ�ش�شات؛  والجتماعية  القت�شادية  البنى  طالت  هيكلية  تغريات  و�شط  املطلوب، 

اأ�شكاًل  �شهدت  التي  الرئي�شية  املدن  من  احلكومية  ال�شيا�شات  ورف�ش  الحتجاج  ثقل  انتقال 

اإلى  اإلى املحافظات واملدن الداخلية، ومن النخب  متعددة من املعار�شة والحتجاج تاريخيًا 

العامة  الإدارة  مكانة  وتراجع  التقليدية،  ال�شيا�شية  باملوؤ�ش�شات  الثقة  وتراجع  ال�شباب، 

وكفاءتها، اإ�شافة اإلى احلالة القت�شادية ال�شعبة وتراجع امل�شاعدات اخلارجية.

ثانياً: املسار التاريخي القريب لتحوالت التنمية السياسية

�شهد الأردن مع مطلع العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين، حراكًا �شيا�شيًا �شعبيًا وحراكًا 

اإ�شالحيًا ر�شميًا بالتزامن مع مرحلة التحولت والثورات التي اجتاحت العامل العربي منذ عام 

130 حراكًا مّثلت اجلماعات والفئات الجتماعية والعمرية  2011، حيث برز ما يزيد على 

التحركات  عدد  وو�شل  وال�شيا�شية.  املطلبية  التحركات  مئات  يف  انخرطت  التي  املختلفة 

واملهرجانات  وامل�شريات  والتجمعات  العت�شامات  �شملت  حتركًا،   3769 اإلى  العام  ذلك  خالل 
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خم�شة  التحركات  هذه  عدد  جتاوز  اأن  يلبث  ومل  العمل.  عن  التوقف  وحالت  والإ�شرابات 

اآلف حترك يف عام 2012، فيما تراجع زخم هذا احلراك على امل�شتويني ال�شعبي والر�شمي 

التقليدية  ال�شيا�شي  النتقال  مرحلة  منط  اإلى  بالبالد  عاد  ما   ،2017-2015 ال�شنوات  يف 

حالة  تق�شيم  وميكن  تقريبًا.  عقود  ثالثة  مدى  على  حكمتها  التي  التاريخية  والدينامّيات 

الأولى  فرعيتني:  مرحلتني  اإلى  احلقبة  هذه  خالل  ال�شيا�شي  والإ�شالح  ال�شيا�شية  التنمية 

متتد بني عامي 2011 و2013، فيما متتد الثانية ما بني عامي 2014 و2017. 

اأ. املرحلة الأولى )2013-2011(:
�شهدت هذه املرحلة ا�شتجابة ر�شمية متفاوتة ملطالب احلراك ال�شعبي بني تبني امللك عبد 

والعدالة،  اإلى احلرية والكرامة  الدعوة  العربي يف  للربيع  الإ�شالحي  للخطاب  الثاين  اهلل 

ُقدمًا يف  ليم�شي الأردن  �شّكل فر�شة  العربي«  »الربيع  باأن  اأكرث من منا�شبة  وت�شريحاته يف 

جهود الإ�شالح وحتقيق التنمية واحلد من املقاومة الداخلية للتغيري، وبني تردد احلكومات 

املتعاقبة يف حتقيق اإ�شالحات وا�شحة. وتر�شد هذه املراجعة اأبرز اخلطوات التي قادت اإلى 

النتخابات النيابية املبكرة عام 2013، والتي متّثلت مبا يلي: 

 14 يف  ال�شعبي  احلراك  بدايات  يف  الوطني  احلوار  جلنة  �ُشكلت  الوطني:  احلوار  جلنة   -1

تتعلق  التي  الت�شريعات  خمتلف  ملراجعة  مكّثف  وطني  حوار  باإدارة  وُكّلفت  اآذار2011، 

مبنظومة العمل ال�شيا�شي، بهدف الو�شول اإلى اإيجاد حياة حزبية ودميقراطية متقدمة، 

توافقّيني  قانونني  م�شروعي  وتقدمي  الأحزاب،  عمادها  برملانية  حكومات  وت�شكيل 

لالنتخاب والأحزاب. وبعد اأكرث من �شهرين من احلوارات، قدمت اللجنة تو�شياتها، التي 

ت�شمنتها وثيقة املبادئ الإ�شالحية والتعديالت الد�شتورية، وم�شروعا قانوين النتخاب 

توافقت  الذي  الن�شبي  النتخابي  )النظام  حتديدًا  النتخاب  قانون  اأن  اإل  والأحزاب، 

عليه اللجنة( مل يجد ترحيبًا لدى احلكومة. 

اللجنة امللكية للتعديالت الد�شتورية: ِ�ُشّكلت اللجنة يف 24 اأيار 2011، وُكّلفت مبراجعة   -2

ال�شيا�شي  بالأداء  والرتقاء  ال�شلطات،  بني  التوازن  تر�شيخ  ي�شمن  مبا  الد�شتور  ن�شو�ش 

بدوره  القيام  من  الأمة  جمل�ش  متّكن  د�شتورية  �شيغة  اإلى  و�شوًل  والنيابي،  احلزبي 

الت�شريعي والرقابي بكفاءة وا�شتقاللية، بالإ�شافة اإلى تكري�ش الق�شاء حكمًا م�شتقاًل بني 

ال�شلطات والهيئات والأطراف املختفة. واأُجريت بالفعل تعديالت د�شتورية طالت تعديل 

45 مادة، واإ�شافة 15 مادة جديدة، وحذف مواد اأخرى. ولعل اأهم التعديالت الد�شتورية 

النتخابات  باإدارة  تقوم  م�شتقلة  هيئة  اإن�شاء  هي  كانت  النيابية  باحلياة  ال�شلة  ذات 

النواب.  جمل�ش  اأمام  ولي�ش  الق�شاء  اأمام  النيابة  �شحة  يف  والطعن  عليها،  والإ�شراف 

وقّيدت التعديالت �شالحيات حل جمل�ش النواب، بحيث ل تزيد مدة غياب املجل�ش على 
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اأربعة اأ�شهر وبعدها جتري النتخابات اأو يعود املجل�ش املُنحل. كما اإن احلكومة التي ُيحّل 

جمل�ش النواب يف عهدها ت�شتقيل خالل اأ�شبوع من تاريخ احلل.

النتخابية  الأنظمة  اأف�شل  حول  �شيا�شي  وجدل  مو�ّشعة  حوارات  بعد  النتخاب:  قانون   -3

اإلى  ال�شاد�ش ع�شر  الأردين  النواب  يت�شمنها قانون النتخاب، عاد جمل�ش  اأن  التي ميكن 

الواحد.  ال�شوت  نظام  على  اأبقى  الذي   2012 ل�شنة   )25( رقم  النتخاب  قانون  اإقرار 

ومبوجب هذا القانون، اأ�شبح عدد مقاعد جمل�ش النواب اعتبارًا من املجل�ش ال�شابع ع�شر 

الوطنية  للقائمة  مقعدًا   27 اجلديد  العدد  وت�شمن  مقعدًا،   120 من  بدًل  مقعدًا،   150

الن�شبية، وُرفع عدد مقاعد الكوتا الن�شائية من 12 مقعدًا اإلى 15 مقعدًا، ف�شاًل عن 108 

45 دائرة. ومبوجب قانون النتخاب هذا،  �شت للدوائر املحلية موزعة على  مقاعد ُخ�شّ

بات هناك �شوتان لكل ناخب؛ �شوت للقائمة الن�شبية على م�شتوى اململكة، و�شوت للدائرة 

النتخابية املحلية. كما �شهدت هذه الفرتة �شدور قانون الأحزاب ال�شيا�شية رقم )16( 

ل�شنة 2012، وهو القانون الثالث لالأحزاب منذ عودة احلياة احلزبية العلنية. 

4- اإن�شاء الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب، واملحكمة الد�شتورية، وت�شكيل نقابة للمعلمني الأردنيني.

اأطلقت تقليدًا  2012، والتي  5- �شدور الورقة النقا�شية الأولى للملك عبد اهلل الثاين عام 

الورقة  وتناولت  ال�شيا�شي.  الإ�شالح  حول  العام  للنقا�ش  خالله  من  امللك  يدعو  �شيا�شيًا، 

اإلى امل�شاركة  التي �شدرت ع�شية انتخابات املجل�ش النيابي ال�شابع ع�شر دعوة املواطنني 

النتخابية، وحملت روؤية امللك ملجموعة من القيم الإ�شالحية.

6- اإجراء النتخابات النيابية للمجل�ش النيابي ال�شابع ع�شر بتاريخ 2013/1/23: اأجريت 

اأجريت  كما   ،2012 ل�شنة  النواب  ملجل�ش  النتخاب  قانون  وفق  النيابية  النتخابات 

انتخابات املجال�ش البلدية يف �شهر اآب 2013. 

ب. املرحلة الثانية )2014–2017(:
�شهدت البالد خالل ال�شنوات التالية تكرار معظم التعديالت والعمليات ال�شيا�شية التي اأدرجت 

مرة اأخرى �شمن قائمة الإ�شالحات ال�شيا�شية التي جرت يف ال�شنوات الثالث ال�شابقة، و�شمل 

ذلك قانوين النتخاب والأحزاب، وحزمة جديدة من التعديالت الد�شتورية. 

يف  �ُشّن  الذي  الواحد  ال�شوت  مبداأ  األغى   :2016 ل�شنة  النواب  ملجل�ش  النتخاب  قانون    -1

عام 1993، وا�شتعا�ش عنه مببداأ القائمة الن�شبية املفتوحة، وحّدد عدد اأع�شاء جمل�ش 

النواب ـبــ 130 نائبًا، وخ�ش�ش كذلك خم�شة ع�شر مقعدًا للن�شاء. 

قانون الأحزاب ال�شيا�شية ل�شنة 2015: قّل�ض �ضرط تاأ�ضي�ض احلزب بخف�ض عدد املوؤ�ض�ضني من   -2

500 اإلى 150 ع�شوًا، واأحال مرجعية الأحزاب اإلى جلنة لالأحزاب يف وزارة ال�شوؤون ال�شيا�شية 



تقرير حالة البالد: التنمية السياسية

1135

والربملانية بدل وزارة الداخلية. واأباح لالأحزاب احل�شول على التربعات من ال�شركات. 

اإجراء النتخابات النيابية للمجل�ش النيابي الثامن ع�شر وفق قانون النتخاب اجلديد   -3

اجلديد  البلديات  قانون  وفق  البلدية  املجال�ش  انتخابات  اأجريت  كما   .2016 ل�شنة 

لالإدارة  اأ�ش�شت  التي  املحافظات  جمال�ش  انتخابات  مع  بالتزامن   2015 ل�شنة   )41( رقم 

الالمركزية لأول مرة يف تاريخ البالد وفق قانون الالمركزية رقم )49( ل�شنة 2015. 

التعديالت الد�شتورية لعام 2016. ت�شمنت تعديل املادة )40( التي اأ�شبح امللك مبوجبها   -4

ت .  امللك.  نائب  ب .  العهد.  ويل  اأ .  التالية:  اجلهات  بتعيني  منفردًا  �شالحياته  ميار�ش 

 رئي�ش جمل�ش الأعيان واأع�شاء املجل�ش. ث . رئي�ش املحكمة الد�شتورية واأع�شاء املحكمة.

 ج . رئي�ش املجل�ش الق�شائي. ح . قائد اجلي�ش ومدير املخابرات ومدير الدرك.

ا�شتمرار �شدور الأوراق النقا�شية امللكية، حيث �شدرت خالل هذه املرحلة اأوراق جديدة   -5

وامللكية  الربملانية  احلكومات  اإلى  الدعوة  اأبرزها  الإ�شالحية،  الأفكار  من  املزيد  حملت 

الد�شتورية و�شيادة القانون.

 ومع نفاذ الإ�شالحات والتعديالت الد�شتورية والت�شريعية والعمليات النتخابية التي جرت، 

تراجع احلراك ال�شعبي واإن مل يتوقف ب�شكل تام. ويف املجمل، مل حتقق هذه التحولت حدًا 

معقوًل من القبول لدى القوى ال�شيا�شية والقواعد ال�شعبية، ومل تنعك�ش ب�شكل اإيجابي على 

وعرّب  البالد.  يف  ال�شلطة  هيكل  يف  والتمايز  ال�شيا�شية  امل�شاركة  وموؤ�شرات  ال�شيا�شي  الأداء 

م�شار  عن  الأردين  املواطن  ر�شا  وتراجع  العامة  الثقة  تراجع  ا�شتمرار  يف  نف�شه  عن  ذلك 

التي  وامل�شوحات  العام  الراأي  ا�شتطالعات  نتائج  يف  وا�شحًا  ذلك  وبدا  ال�شيا�شية،  التنمية 

الأمور ل ت�شري  باأن  الأردنيني  اإدراك  ازداد  العامة. فقد  ال�شيا�شات  العام عن  الر�شا  تناولت 

يف الجتاه ال�شحيح بح�شب ا�شتطالع مركز الدرا�شات الإ�شرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية يف 

ت�شرين الثاين 2013. اإن تف�شري الرتدد يف م�شار التحول الدميقراطي يف احلالة الأردنية يف 

هذه املرحلة حتديدًا، ي�شعنا اأمام ثالثة عوامل اأ�شا�شية، هي: 

و�شول  وحتديدًا  الدميقراطية،  التحولت  زخم  وتراجع  الإقليمية  التحولت  تاأثري  اأوًل: 

الإ�شالميني اإلى ال�شلطة يف م�شر، و�شعيهم لل�شيطرة على الثورة يف �شوريا، وحماولتهم جعل 

»الربيع العربي« يكت�شي يف اأكرث من دولة ثوبًا اإ�شالميًا. وتتابعت يف هذا الوقت ر�شائل مقلقة 

من  الكثري  جتاوزت  الدولة،  ولراأ�ش  الأردين  ال�شيا�شي  للنظام  الإ�شالميني  قبل  من  وخطرية 

العتبارات والتفاهمات التقليدية.

اأكرث  يف  الإ�شالميني  ل�شالح  الأولى  املرحلة  يف  عملت  التي  الإقليمية  التطورات  اأ�شافت  لقد 

الإ�شالمية  تعاملت من خاللها احلركة  التي  الطريقة  اإلى جانب  العربي  العامل  من مكان يف 
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الأردنية داخليًا مع هذه التحولت، املزيد من الريبة يف نوايا احلركة الإ�شالمية لدى النظام 

ال�شيا�شي ولدى العديد من القوى ال�شيا�شية والجتماعية، ما �شاهم ب�شكل مبا�شر يف فرملة 

عملية الإ�شالح ال�شيا�شي يف الأردن. 

الأردنية  احلالة  يف  واملق�شود  العميقة«،  »الدولة  موؤ�ش�شات  بني  العالقة  غمو�ش  ثانيًا: 

بالتحديد، املوؤ�ش�شات الأمنية و�شبه الأمنية ونخبها والنخب التي تدور حولها، وبني هياكل 

الدولة الدميقراطية النا�شئة ونخبها التي تو�شف بالإ�شالحيني ومن يدور يف فلكهم، ما اأدى 

اإلى عدم تر�شيخ عالقة وا�شحة املالمح ت�شهم يف بناء الثقة املتبادلة، فما زال طرفا املعادلة 

يت�شّككان يف نوايا ومواقف بع�شهما بع�شًا، وكل منهما ل مينح الطرف الآخر م�شاحة للم�شاهمة 

تخدم ا�شتكمال بناء النموذج الدميقراطي.

احلالة  ويف  الدول،  من  العديد  يف  ال�شيا�شي  النتقال  جتارب  يف  متكررة  احلالة  هذه  تبدو 

الأردنية ت�شكل مثاًل وا�شحًا لعدم التكامل ال�شيا�شي، و�شعف م�شار التوحيد والتكامل حول 

ال�شيا�شية  الهياكل  يف  عميقًا  يذهب  الذي  الأمر  دميقراطي،  منوذج  بناء  يف  وطنية  اأهداف 

والبنى الجتماعية. 

اإلى  ما تكون  اأقرب  الت�شريعية  ال�شلطة  ما يجعل  الدولة،  �شلطات  التوازن بني  ثالثًا: �شعف 

�شلطة غري مكتملة، ول تتمتع بالقوة التي يفرت�شها الد�شتور، ويحتاج تف�شري هذه احلالة اإلى 

البحث يف اإرث املراحل ال�شابقة ويف طبيعة الطريقة التي اأُعيد من خاللها ت�شكيل الثقافة 

ال�شيا�شية يف البالد يف العقود الثالثة الأخرية.

�شعف  من  يزيد  املتوالية،  الت�شريعية  الإ�شالحات  رغم  النواب  مبجل�ش  الثقة  تراجع  اإن 

البناء  ا�شتمرار  يف  قدمًا  الدفع  يف  لدورها  وبالتايل  ال�شلطة  لهذه  املجتمعية  ال�شرعية 

الدميقراطي. 

ثالثاً: الرؤى والخطط والسياسات

مل تظهر خطة ر�شمية وا�شحة املالمح حول التنمية ال�شيا�شية يف ال�شنوات الأخرية، يف حني 

�شهدت املرحلة املتزامنة من التحولت العربية 2011-2013 زخمًا يف العمل ال�شيا�شي الر�شمي 

حتت عنوان الإ�شالح والتنمية ال�شيا�شية. ومل ت�شتمل اخلطط الر�شمية مثل »روؤية الأردن 

وزارة  عن  احلكومة  تخلت   ،2013 عام  ويف  ال�شيا�شي.  الإ�شالح  حول  وا�شحًا  اإطارًا   »2025

والربملانية.  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  بوزارة  وا�شتبدلتها  الربملانية  وال�شوؤون  ال�شيا�شية  التنمية 

وميكن تق�شيم اخلطط والروؤى والوثائق ال�شيا�شية التي تناولت مو�شوع التنمية ال�شيا�شية اأو 

الإ�شالح ال�شيا�شي اإلى ثالث جمموعات اأ�شا�شية، كالآتي:
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اأ. وثيقة جلنة احلوار الوطني 
حدد جمل�ش الوزراء مهمة جلنة احلوار الوطني ب�شورة وا�شحة على النحو التايل: »اإدارة 

حوار وطني مكّثف حول الت�شريعات جميعها التي تتعلق مبنظومة العمل ال�شيا�شي ومراجعتها 

للتو�شل اإلى الأهداف التي ي�شعى الأردنيون اإلى حتقيقها، وهي خلق حياة حزبية ودميقراطية 

متقدمة، وت�شكيل حكومات برملانية عمادها الأحزاب، وتقدمي م�شروعني لقانونني توافقيني 

لالنتخابات العامة والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف«.

تناولت الوثيقة اأربعة حماور اأ�شا�شية: 

والأحزاب،  العامة  النتخاب  قانوين  لتطوير  الالزمة  الد�شتورية  بالتعديالت  التو�شية   -1

واأي تعديالت اأخرى ت�شاهم يف تعزيز احلياة النيابية وا�شتقاللية ال�شلطات الد�شتورية.

الالزمة  بالت�شريعات  والتو�شية  ال�شيا�شي،  الإ�شالح  حتكم  التي  العامة  املبادئ  تر�شيم   -2

لتحقيق هذه املبادئ التي ت�شكل املنظومة احلامية والداعمة للعمل ال�شيا�شي والعمل العام 

يف املرحلة املقبلة.

اإعداد م�شودة قانون انتخاب تعّبد الطريق اأمام حكومة برملانية، ما ي�شهم يف نقل احلياة   -3

النيابية وال�شيا�شية واحلزبية اإلى مرحلة متقدمة، يكون للم�شاركة ال�شيا�شية ال�شعبية 

كلمة حا�شمة فيها.

اإعداد م�شودة قانون اأحزاب ي�شهم يف تعزيز احلياة احلزبية وت�شجيعها، وتعزيز ح�شور   -4

الأحزاب ودورها يف امل�شهد ال�شيا�شي. 

اأّن تنمية امل�شاركة ال�شيا�شية  ولقد ر�شمت الوثيقة اإجراءات وا�شحة يف كل جمال، وحددت 

النتخابات  يف  امل�شاركة  لتحفيز  وطنية  خطط  و�شع  )اأ(  اأهمها:  فعلية  خطوات  اإلى  حتتاج 

العامة والبلدية، )ب( التحول التدريجي نحو انتخاب جمل�ش اأمانة عمان، )ت( ربط متويل 

الأحزاب  متويل  من  جانب  تخ�شي�ش  )ث(  امل�شاركة،  قاعدة  تو�شيع  على  بقدرتها  الأحزاب 

لكل  اإ�شافية  خم�ش�شات  و�شع  خالل  من  والن�شاء  لل�شباب  ال�شيا�شية  امل�شاركة  لتنمية  كاأداة 

حزب ي�شتقطب املزيد من الن�شاء وال�شباب يف �شفوفه وقياداته، )ج( تطوير حزمة ت�شريعية 

املجتمع  ملوؤ�ش�شات  العادل  التمثيل  منها  القرار،  يف  املدين  املجتمع  م�شاركة  لتنمية  وحتفيزية 

)ح(  العامة،  املوؤ�ش�شات  وجمال�ش  للمحافظات  وال�شت�شارية  التنفيذية  املجال�ش  يف  املدين 

مراجعة اأداء موؤ�ش�شات الرعاية ال�شبابية الر�شمية و�شبه الر�شمية ومعاجلة حمدودية دورها 

يف تنمية امل�شاركة ال�شبابية والنظر يف اإمكانية دجمها اأو اإيجاد موؤ�ش�شة جديدة بديلة لها.
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مراجعة ال�شتجابة لوثيقة جلنة احلوار الوطني:

الوطني  احلوار  جلنة  به  طالبت  ال�شيا�شية  التنمية  جمال  يف  اإ�شالحيًا  توجهًا   22 ر�شد  مت 

تنمية  الربملانية،  احلياة  اإ�شالح  الد�شتورية،  التعديالت  هي:  اأ�شا�شية،  حماور  اأربعة  �شمن 

احلياة احلزبية، وامل�شاركة ال�شيا�شية. وروجعت ال�شتجابة الر�شمية ملخرجات جلنة احلوار 

ُنّفذ معظمها جاءت يف  اأن هناك ثمانية توجهات  الوطني بعد مرور نحو �شت �شنوات، وتبني 

ُتنفذ، وهناك  اأخرى مل  رئي�شية  املقابل هناك ثمانية توجهات  الد�شتورية، ويف  التعديالت 

�شتة توجهات ُنفذت ب�شكل غري كاٍف اأو غري وا�شح.

اجلدول رقم )ا(
مراجعة ال�شتجابة الر�شمية ملخرجات جلنة احلوار الوطني

التنفيذ واملالحظات التوجه املجال الإ�شرتاتيجي

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. ا�شتحداث الهيئة الق�شائية التي ت�شرف 
على النتخابات.

التعديالت الد�شتورية 

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. الطعن ب�شحة نيابة اأع�شاء جمل�ش النواب 
اأمام الق�شاء.

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. التعديالت اخلا�شة بحل جمل�ش النواب.

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. التعديالت اخلا�شة بالبيان الوزاري والثقة 
باحلكومة.

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. اإن�شاء املحكمة الد�شتورية.

مت اإ�شدار قانون النتخاب ل�شنة 
2012 والذي اأبقى على نظام ال�شوت 

الواحد.

مت اإ�شدار قانون النتخاب ل�شنة 
2016 والذي اأنهى مبداأ ال�شوت 

الواحد.

اإ�شدار قانون انتخاب يت�شمن تغيري النظام 
النتخابي وا�شتبدال مبداأ ال�شوت الواحد 

بالقائمة الن�شبية املفتوحة.

اإ�شالح احلياة النيابية

اأقر قانون النتخاب ل�شنة 2012 
القائمة الوطنية الن�شبية املغلقة. 

مل ي�شتمل قانون النتخاب ل�شنة 
2016 على مبداأ القائمة الوطنية 

الن�شبية.

القائمة الن�شبية املفتوحة على م�شتوى 
الوطن.

ا�شتملت التعديالت الد�شتورية لعام 
2011 على اإن�شاء الهيئة امل�شتقلة 

لالنتخاب.

مل ت�شمل الهيئة �شوؤون الأحزاب. 

تاأ�شي�ش هيئة م�شتقلة عليا لالنتخاب 
والأحزاب.

مت تطوير نظام داخلي جديد ملجل�ش 
النواب يف عام 2013 )ماأ�ش�شة الكتل 

النيابية(. 

اإ�شالح النظام الداخلي ملجل�ش النواب.
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التنفيذ واملالحظات التوجه املجال الإ�شرتاتيجي

ت�شمنت التعديالت ت�شهيالت حمدودة. تب�شيط اإجراءات ت�شجيل الأحزاب. اإ�شالح احلياة احلزبية 

ت�شمنت التعديالت ت�شهيالت حمدودة. اإزالة العقبات الإدارية التي تواجه عملها.

مل تت�شمن ذلك التعديالت الت�شريعية. و�شع اأ�شا�ش قانوين للمناف�شة النتخابية على 
اأ�شا�ش حزبي.

غري وا�شح.  توفري الدعم املايل لالأحزاب لتمكينها من القيام 
بن�شاطاتها �شمن اأحكام القانون.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال.

تب�شيط الإجراءات الرقابية على اأن�شطة الأحزاب 
املالية من دون امل�شا�ش بفاعلية هذه الرقابة.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال.

حتديد �شالت الأحزاب مع اجلهات الر�شمية 
وتب�شيطها مبا ي�شمن اأق�شى درجات احلرية 

حلركتها.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال )با�شتثناء ور�ش 

العمل والندوات التقليدية(. 

و�شع خطط وطنية لتحفيز امل�شاركة يف 
النتخابات العامة والبلدية.

امل�شاركة ال�شيا�شية 

مل يحدث اأي تطور.  التحول التدريجي نحو انتخاب جمل�ش اأمانة عمان 
الكربى.

غري وا�شح. ربط متويل الأحزاب بقدرتها على تو�شيع قاعدة 
امل�شاركة.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال.

تخ�شي�ش جانب من متويل الأحزاب كاأداة لتنمية 
امل�شاركة ال�شيا�شية لل�شباب والن�شاء من خالل و�شع 

خم�ش�شات اإ�شافية لكل حزب ي�شتقطب املزيد من 
الن�شاء وال�شباب يف �شفوفه وقياداته.

العودة اإلى منوذج وزارة ال�شباب.  مراجعة اأداء موؤ�ش�شات الرعاية ال�شبابية الر�شمية 
و�شبه الر�شمية ومعاجلة حمدودية دورها يف 
تنمية امل�شاركة ال�شبابية والنظر يف اإمكانية 

دجمها اأو اإيجاد موؤ�ش�شة جديدة بديلة لها.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال.

تطوير حزمة ت�شريعية وحتفيزية لتنمية 
م�شاركة املجتمع املدين يف القرار، منها التمثيل 

العادل ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين يف املجال�ش 
التنفيذية وال�شت�شارية للمحافظات وجمال�ش 

املوؤ�ش�شات.

ب. الأوراق النقا�شية امللكية 
تو�شيع  اإلى  هدفت  نقا�شية  اأوراق  �شبع   2012 عام  نهاية  منذ  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اأ�شدر 

نظام  رئي�شية يف تطوير  منها حماور  اأربع  وتناولت  ال�شامل،  الإ�شالح  الوطني حول  النقا�ش 

�شيا�شي دميقراطي.

وحيوية،  متجددة  اأردنية  بدميقراطية  املتمثل  النهائي  الهدف  النقا�شية  الأوراق  وحددت 

امللكية  مظلة  حتت  الربملانية  احلكومات  لنهج  متدرج  تر�شيخ  التالية:  الركائز  على  تقوم 

الد�شتورية، معززًا مب�شاركة �شعبية فاعلة اأو »املواطنة الفاعلة«. 
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اأبرز ما تناولته الأوراق النقا�شية يف جمال التنمية والإ�شالح ال�شيا�شي:

التحول التدريجي للحكومات الربملانية: يقوم هذا التحول على التقدم بالعمل احلزبي   -1

من  متطورة  منظومة  وجود  يتطلب  ما  واحلزبية،  النيابية  الكتل  وتطور  والربملاين، 

يف  النواب  اإ�شراك  يكون  واأن  الرقابة،  واآليات  ال�شلطات  بني  للف�شل  العملية  ال�شوابط 

احلكومة متدرجًا، يف �شوء التقدم يف العمل احلزبي والربملاين وتطوير العمل احلكومي، 

ليكون اأكرث مهنية وحيادًا، وبعيدًا عن الت�شيي�ش. 

والتكتل، وتو�شيع  النواب  اإلى جمل�ش  الو�شول  لها  يتيح  ال�شيا�شية: مبا  الأحزاب  تطوير   -2

قواعدها، وتقليل عددها، ورفع كفاءة قادتها، وبناء برامج �شيا�شية وطنية �شاملة.

اأداء املجل�ش واأداء النائب مبا ي�شمن خدمة ال�شالح  تطوير دور جمل�ش النواب: تطوير   -3

العام وخلق التوازن بني الأدوار الوطنية والأدوار املحلية، واإ�شالح اأداء املجل�ش ونظامه 

الداخلي واآليات ت�شكل الكتل النيابية وعملها. 

النيابي  املجل�ش  نيل ثقة  الوزراء:  الوزراء وجمل�ش  رئي�ش  ودور  الأداء احلكومي  تطوير   -4

ال�شفافية واحلاكمية  نهج  املميز، وتبني  للعمل احلكومي  واملحافظة عليها، وو�شع معايري 

الر�شيدة. 

اجلي�ش  موؤ�ش�شة  واإبقاء  د،  موحِّ كقائد  امللك  دور  على  احلفاظ  الها�شمية:  امللكية  دور   -5

واملوؤ�ش�شات الع�شكرية والأمنية والق�شائية واملوؤ�ش�شات الدينية حمايدة وم�شتقلة ومهنية 

وغري م�شّي�شة.

مراجعة ال�شتجابة الر�شمية لالأوراق النقا�شية امللكية

مت ر�شد ثمانية حماور اأ�شا�شية ذات �شلة مبا�شرة بالتنمية ال�شيا�شية والإ�شالح ال�شيا�شي يف 

2012 و2017، وهذه املحاور هي: تو�شيع  الأوراق النقا�شية ال�شبع التي �شدرت ما بني عامي 

النقا�ش العام، تنمية الثقافة ال�شيا�شية، احلكومات الربملانية، تنمية احلياة احلزبية ودور 

امللكية، اإ�شالح احلياة الربملانية، تطوير الأداء احلكومي، املواطنة، والتمكني الدميقراطي. 

ولقد ا�شتملت هذه الأوراق على 39 توجيهًا رئي�شيًا يف جمالت التنمية ال�شيا�شية والإ�شالح 

ال�شيا�شي، مل يتم تنفيذ 21 توجيهًا رئي�شيًا منها، وهناك ثالثة توجيهات غري وا�شحة، يف ما 

مت تنفيذ 15 توجيهًا رئي�شيًا.
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اجلدول رقم )2(
ال�شتجابة الر�شمية لالأوراق النقا�شية امللكية يف جمال الإ�شالح ال�شيا�شي

التنفيذ التوجه املطلوب املرجع املجال 
الإ�شرتاتيجي

مل ُتطرح اأي خطة ر�شمية اأو 
مبادرة جمتمعية لتو�شيع النقا�ش 

العام.

مل ُتطرح اأي مبادرة لتنمية 
امل�شاءلة املجتمعية للنواب.

مل يتطور اأداء و�شائل الإعالم.

تراجع م�شتمر للحرية 
الإعالمية.

تو�شيع النقا�ش واحلوارات العامة 
حول الأولويات من دون اأي قيد و/

اأو حمددات.

تطوير اآليات امل�شاءلة املجتمعية 
للنواب.

اإدامة احلوار البّناء والتوا�شل عرب 
و�شائل الإعالم.

الورقة النقا�شية الأولى 
2012

تو�شيع النقا�ش 
العام حول ال�شوؤون 

العامة 

مل ُتطرح اأي خطة ر�شمية اأو 
مبادرة جمتمعية لتنمية التوافق 

الوطني.

ا�شتمرت الأدوات والأداء 
التقليدي يف بناء الثقافة 

اجلمعية.

تطوير قدرة املجتمع والفاعلني 
ال�شيا�شيني على التوافق.

تنمية اإح�شا�ش وطني جمعي 
بالإجناز.

تنمية ثقافة العمل التطوعي.

الورقة النقا�شية الأولى 
2012

تطوير الثقافة 
برنامج التمكني الدميقراطي/ ال�شيا�شية

 �شندوق امللك عبداهلل
 )2014-2017(

مل ُتطرح اأي خطة اأو مبادرة 
لتنمية احلوار وقبول الآخر، بل 

�شهد الأردن منو خطاب الكراهية 
منذ عام 2015.

تطوير الوعي ال�شيا�شي والبحث 
عن احلقيقة بعيدًا عن الإ�شاعات 

والنطباعات.

تنمية ثقافة احلوار وقيم التعددية 
واحرتام الراأي الآخر.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

مت البدء بتجربة وحيدة 
للم�شاورات امل�شبقة مع جمل�ش 

النواب.

ومل تتكرر التجربة.

تطوير اآلية ت�شكيل احلكومات.

اختيار رئي�ش احلكومة يتم بالت�شاور 
مع ائتالف الأغلبية من الكتل 

النيابية.

الت�شاور مع جميع الكتل النيابية اإذ 
مل يربز ائتالف اأغلبية.

رئي�ش الوزراء املكلف يقوم بالت�شاور 
مع الكتل النيابية.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

احلكومات 
بقي الأداء النيابي يراوح مكانه الربملانية

ومل يتطّور نحو ت�شكيل معار�شة 
نيابية ذات تقاليد وا�شحة.

تطوير تقاليد برملانية حلكومة 
الظل التي متثل املعار�شة النيابية 

تناف�ش احلكومة ب�شكل بّناء عرب 
طرح الربامج وال�شيا�شات البديلة.

الورقة النقا�شية 
الرابعة 2013

مل يقدم روؤ�شاء الوزراء املكّلفون 
برامج عمل لأربع �شنوات.

مل يتم تطوير اأداء جل�شات 
الأ�شئلة وال�شتجواب.

اإعداد رئي�ش الوزراء املكلف 
واحلكومة لربنامج عمل ملدة اأربع 

�شنوات.

تنظيم جل�شات الأ�شئلة وال�شتجواب 
يف ما بني جمل�ش الأمة واحلكومة 

على اأ�ش�ش جديدة.

الورقة النقا�شية 
اخلام�شة 2014
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التنفيذ التوجه املطلوب املرجع املجال 
الإ�شرتاتيجي

التعديالت الد�شتورية لعام 2016.

احلفاظ على دور امللك كقائد موّحد 
يجمع القيم وممثل للجميع.

حماية املنظومة الوطنية للعدالة 
والنزاهة.

ن�شر روح الثقة ودعم املبادرة 
والريادة والنجاح.

اإبقاء موؤ�ش�شة اجلي�ش والأجهزة 
الأمنية والق�شائية واملوؤ�ش�شات 

الدينية م�شتقلة وحمايدة ومهنية.

الورقة النقا�شية الثالثة 
 2013 دور امللكية

مت اإ�شدار النظام الداخلي ملجل�ش 
النواب ل�شنة 2013

اإ�شالح وتطوير النظام الداخلي 
ملجل�ش النواب.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

تطوير اأداء 
جمل�ش النواب

بقي اأداء الكتل النيابية يراوح 
مكانه.

مت اإ�شدار مدونة ال�شلوك النيابية 
ملجل�ش النواب ل�شنة 2015.

مل يتم تطوير اأ�ش�ش اأو معايري 
وا�شحة للعالقة بني النواب 

واحلكومة. 

تطوير كتل برملانية قوية وفاعلة 
وذات برامج وا�شحة ترتبط 

بالأولويات الوطنية.

اإعداد مدونة �شلوك ملزمة للنواب.

تطوير اأ�ش�ش اأو معايري وا�شحة 
لتنظيم عالقة احلكومة بالنواب 

)عالقة ت�شاركية خالية من �شغط 
النواب على احلكومات لتحقيق 

مكا�شب على اأ�ش�ش الوا�شطة 
واملح�شوبية، وبعيدة عن ا�شرت�شاء 

احلكومات للنواب(.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

مت اإ�شدار قانون الأحزاب 
ال�شيا�شية ل�شنة 2015.

مل يراع القانون اجلديد ال�ضروط 
املطلوبة جميعها.

دعم بروز اأحزاب فاعلة وقوية 
وقادرة على التعبري عن م�شالح 

املجتمعات املحلية واأولوياتها.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

تنمية احلياة 
احلزبية

ازدادت اأعداد الأحزاب ال�شغرية.

ذهبت الأحزاب اإلى املزيد من 
الن�شقاقات.

قانون الأحزاب خّف�ش عدد 
الأع�شاء املوؤ�ش�شني، ما اأدى اإلى 

ظهور املزيد من الأحزاب ال�شغرية 
من دون قواعد. 

التحول اإلى عدد قليل من الأحزاب 
)تطوير عدد منطقي من الأحزاب 

ذات القواعد املمتدة على م�شتوى 
الوطن(.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

مل ين�ش قانون النتخاب على فتح 
املجال للتناف�ش على اأ�شا�ش حزبي.

تطوير الإطار الت�شريعي لالنتخاب 
بحيث يتيح اإجراء النتخابات من 

خالل تناف�ش حزبي مع احلفاظ على 
حق الأفراد امل�شتقّلني بالتناف�ش يف 

النتخابات.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

مل تربز اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية 
اأو مدنية لدعم اندماج اأو ائتالف 

الأحزاب.

دعم وحتفيز ظهور ائتالف 
وحتالفات حزبية.

دعوة الأحزاب اإلى الندماج وتبني 
برامج وا�شحة و�شاملة.

الورقة النقا�شية الرابعة 
2014

التنفيذ التوجه املطلوب املرجع املجال 
الإ�شرتاتيجي

مل تظهر اأي جهود وا�شحة لتطوير 
الأنظمة الداخلية لالأحزاب. 

مل تنفذ اأي خطة ر�شمية اأو مدنية 
لبناء قدرات القيادات احلزبية.

تطوير الأنظمة الداخلية لالأحزاب.

تاأهيل قيادات حزبية موؤهلة قادرة 
للو�شول اإلى منا�شب حكومية.

الورقة النقا�شية 
اخلام�شة 2014 

تنمية احلياة 
احلزبية
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التنفيذ التوجه املطلوب املرجع املجال 
الإ�شرتاتيجي

مل يتم تطوير روؤية اأو مدونة 
�شلوك خا�شة بعدم ت�شيي�ش اأعمال 

احلكومة.

تطوير عمل اجلهاز احلكومي على 
اأ�ش�ش املهنية واحلياد بعيدًا عن 

الت�شيي�ش.

الورقة النقا�شية الثانية 
2013

تطوير الأداء 
احلكومي 

لإجناح النظام 
الدميقراطي

مل تظهر اأي روؤية اأو خطة لالنتقال 
اإلى ثقافة التميز با�شتثناء جائزة 

التميز احلكومية. 

ما زال م�شروع القانون املعّدل 
لقانون �شمان احلق يف الو�شول اإلى 
املعلومات يف اأدراج اللجنة النيابية 

املعنية منذ اأربع �شنوات.

و�شع معايري للعمل احلكومي املتميز.

تبني نهج ال�شفافية واحلاكمية 
الر�شيدة وترجمته قوًل وعماًل.

الورقة النقا�شية الثالثة 
 2013

مت �شن اأول قانون لالمركزية 
.2015

اأُجريت النتخابات لأول مرة 
.2017

مل يتم ربط فكرة الالمركزية 
مبفهوم الدميقراطية باعتبارها 

اللبنة الأ�شا�شية لالإ�شالح 
ال�شيا�شي.

تطوير قواعد احلكم املحلي بعد 
اإجناز قوانني النتخابات البلدية 

والالمركزية.

الورقة النقا�شية الرابعة 
2013

اأطلق �شندوق امللك عبداهلل 
الثاين للتنمية برنامج التمكني 

الدميقراطي 2014 وعاد واأوقفه 
عام 2017. 

ا�شتمل الربنامج على: نافذة 
التمكني ال�شبابي، حمور املوهبة 

يف خدمة املجتمع، حمور الرتبية 
والتوعية املدنية، اأندية احلوار 

والتطوع املدر�شي، ومر�شد 
م�شداقية الإعالم الأردين(.

توقف الربنامج با�شتثناء “مر�شد 
اأكيد” 

دعم الرياديني الجتماعيني وزيادة 
تاأثريهم يف ال�شاأن العام.

زيادة واإثراء املنابر الدميقراطية 
وبرامج التدريب لدعم املواطنني 

لي�شبحوا فاعلني ومنخرطني يف 
احلياة العامة.

دعم م�شاريع تهدف اإلى تعزيز 
امل�شاءلة وال�شفافية.

دعم املواهب والإبداعات املرتبطة 
بخدمة املجتمع.

الورقة النقا�شية الرابعة 
2014

املواطنة الفاعلة 
والتمكني 

الدميقراطي

مر�شد م�شداقية الإعالم الأردين 
“اأكيد”.

متكني املواطنني من الطالع ب�شكل 
موثوق على الأخبار والتاأكد من 

�شحة التقارير واملعلومات الواردة يف 
و�شائل الإعالم.

الورقة النقا�شية الرابعة 
2014

ذ اأيُّ خطة وطنية للتمكني  مل ُتنفِّ
ال�شيا�شي لل�شباب. 

مت تخفي�ش �شّن الرت�شيح لنتخابات 
البلديات والالمركزية لي�شبح 25 

�شنة.

متكني ال�شباب �شيا�شيًا واقت�شاديًا 
وتر�شيخ مبادئ املواطنة لديهم.

الورقة النقا�شية 
ال�شاد�شة 2016

ت. حالة قانون النتخاب 
منذ عام 2013، �شهد الأردن عمليتي انتخاب برملانيتني، جرتا وفق قانوين انتخاب خمتلفني. 

اأف�شل �شيغة ت�شريعية لالنتخاب  النقا�ش الوطني حول  اإجراء النتخابات وا�شتمرار  وُيعد 

�شهد  املنطقة. فلقد  الذي متر به  الأمني  الفو�شى والنفالت  اإجنازًا بحد ذاته و�شط حالة 

2012، والذي مل  ل�شنة  2013، وفق قانون النتخاب  ال�شابع ع�شر  انتخابات املجل�ش  الأردن 

يلّب احلد املطلوب من التوافق الوطني الذي حدث �شمن خمرجات جلنة احلوار الوطني؛ ومل 
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تاأخذ احلكومة باإلغاء مبداأ ال�شوت الواحد، ونتيجة لهذا الإخفاق وتدين اأداء املجل�ش الذي 

اأفرزه القانون وفق اأكرث من موؤ�شر، ذهبت الدولة اإلى �شن قانون جديد يلغي لأول مرة منذ عام 

1993 مبداأ ال�شوت الواحد، ويعتمد مبداأ القائمة الن�شبية ما ُعّد اإجنازًا اإ�شالحيًا مهمًا على 

طريق الإ�شالح ال�شيا�شي.

ووفق قانون النتخاب رقم )6( ل�شنة 2016، اأجريت انتخابات املجل�ش النيابي الثامن ع�شر 

2016، ما حمل ر�شالة قوية بالتزام الدولة مب�شار الإ�شالح ال�شيا�شي ور�شالة اأخرى للعامل، 

بالنظر اإلى اأن اإجراء النتخابات يف اأجواء الفو�شى الإقليمية دليل عملي على جناح اململكة 

اأقر الربملان القانون الذي تقدمت به حكومة عبد  اأمنها وا�شتقرارها. لقد  يف احلفاظ على 

مهمًا،  اإ�شالحيًا  تقدمًا  القانون  ُعّد  وباملجمل  النقا�شات،  من  وا�شعة  �شل�شلة  بعد  الن�شور  اهلل 

وجاءت اأبرز الإ�شافات التي قدمها القانون على النحو التايل:

م�شتوى  على  املفتوحة  الن�شبية  القائمة  بنظام  وا�شتبداله  الواحد  ال�شوت  مبداأ  اإلغاء   -1

للتناف�ش  امل�شّممة  النتخابية  الأنظمة  اأحد  هو  الن�شبية  القائمة  نظام  الدائرة: 

الن�شبية  القائمة  النظام،  يعتمد  وقد  احلزبية.  القوائم  اأو  الأحزاب  بني  النتخابي 

املفتوحة اأو القائمة الن�شبية املغلقة، والفارق بينهما اأن نظام القائمة الن�شبية املفتوحة 

ي�شمح للناخب باأن يقرتع مرة ل�شالح القائمة التي يختارها، ومرة اأخرى ل�شالح اأي عدد 

يريده الناخب من املر�شحني من القائمة نف�شها. وقد ت�شبَّب القرتاع املفتوح لأي عدد من 

اأع�شاء القائمة يف خلق حالة تناف�شية بني اأع�شاء القائمة الواحدة.

اجلغرافية  رقعتها  تو�شيع  مع  دائرة،   23 اإلى   45 من  النتخابية  الدوائر  عدد  تقلي�ش   -2

وال�شكانية، وخف�ش عدد مقاعد جمل�ش النواب من 150 مقعدًا اإلى 130 مقعدًا، ما ين�شجم 

مع احتياجات خف�ش النفقات العامة، واحلد من ظاهرة الت�شخم العددي لأع�شاء جمل�شي 

النواب والأعيان.

منح حق القرتاع ملن اأمت �شبع ع�شرة �شنة؛ الأمر الذي اأ�شاف نحو 200 األف ناخب جديد   -3

من ال�شباب.

ولقد واجه القانون انتقادات ات�شح الكثري منها يف خمرجات انتخابات املجل�ش الثامن ع�شر، 

اأبرزها: 

الواحدة  القائمة  اأع�شاء  بني  التناف�ش  من  حالة  املفتوحة  الن�شبية  القائمة  نظام  اأفرز   -1

اأوجدت  املمار�شة  اأن  )اأي  اأع�شائها  بني  التعاون  يكر�ش  اأن  من  بدًل  ان�شقاقها  واأحيانًا 

تناق�شات وخالفات داخل اللون ال�شيا�شي الواحد(.

مل ين�ش القانون على ن�شبة ح�شم ل�شتبعاد القوائم التي ل حتقق حدًا اأدنى من الأ�شوات،   -2
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وهو ما قاد اإلى ت�شتت الأ�شوات بني عدد كبري من القوائم.

مت�شك القانون باأ�شلوب »اأعلى البواقي« اأو »الباقي الأعلى« مللء املقاعد التي يتعذر ملوؤها   -3

بالأرقام ال�شحيحة غري الك�شرية بن�شبة عدد الأ�شوات التي حت�شل عليها القوائم، حيث 

على  ال�شعيفة  القوائم  حتابي  اأنها  واأثبتت   ،2013 انتخابات  يف  الطريقة  هذه  ُجربت 

ح�شاب القوائم القوية بعدد اأ�شواتها.

الأجدر  وكان  �شنة.   30 اأمت  ملن  النواب  جمل�ش  لع�شوية  الرت�شح  �شن  على  القانون  اأبقى   -4

خف�ش �شن الرت�شح اإلى 25 �شنة )ما يحتاج اإلى تعديل د�شتوري(.

الباقي الأعلى لحت�شاب  2016 قد تبنى طريقة  ل�شنة  اأن قانون النتخاب اجلديد  مبا   -5

الفوز، فقد كّنا بحاجة اإلى اأن يقرتن ذلك بتبني ن�شبة ح�شم حتى تتوفر فر�شة ح�شول 

جمموعة من الأحزاب اأو القوائم على مقاعد عديدة ت�شمح لها بت�شكيل كتل نيابية بعدد 

منا�شب من النواب بدل ت�شتيت التمثيل بوجود كم كبري من الأحزاب بتمثيل رمزي. غري 

اأن القانون مل يفعل ذلك اأي�شًا.

مل يوفر القانون منافذ للتمثيل احلزبي يف املجل�ش النيابي.  -6

اإلى العدالة، لعدم  اإلى نظام توزيع مقاعد الدوائر النتخابية؛ حيث افتقر  ه النقد  7- ُوجِّ

تنا�شب عدد مقاعد الدوائر مقارنة بعدد �شكان تلك الدوائر.

اإلى دوائر فرعية، قد  اإن تق�شيم املحافظات الكبرية الثالث؛ العا�شمة، واإربد، والزرقاء   -8

بّدد فر�شة وجود دوائر انتخابية لها ح�شة كبرية من املقاعد النيابية ت�شمح لالأحزاب 

العا�شمة  حمافظة  يف  بخا�شة  املقاعد،  من  اأكرب  عدد  على  احل�شول  باإمكانية  ال�شيا�شية 

ذات اخلم�ش دوائر التي يبلغ عدد مقاعدها 28 مقعدًا.

ث. حالة الأحزاب ال�شيا�شية
اأن حالة الأحزاب ما زالت تراوح مكانها رغم التعديالت املتعددة التي طالت  هناك قناعة 

زالت  ما  احلزبية  احلياة  تنمية  دون  حتول  التي  واملعوقات  الأ�شباب  واأن  الأحزاب،  قانون 

م�شتمرة اأي�شًا. كما اإنه مل تتبلور اإرادة �شيا�شية وا�شحة لإحداث قطيعة مع مرحلة جترمي 

الأحزاب والعمل ال�شري التي ما زالت ُت�شيطر على الثقافة املجتمعية، ما يحول دون اأن ي�شبح 

العمل والنخراط احلزبي اأحد حمركات احلياة العامة و�ضط العامة والنخب وال�ضباب. 

ل توجد وثائق اأو خطط ر�شمية تناولت تنمية احلياة احلزبية ب�شكل مبا�شر يف الأردن يف 

ال�شنوات الأخرية، فيما وردت دعوات عامة يف اإطار احلديث عن الإ�شالح ال�شيا�شي يف عدد من 
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اأبرز الوثائق الوطنية التي تناولت تنمية الأحزاب ب�شكل مبا�شر يف ال�شنوات  اأما  الوثائق، 

التنمية  تاريخ  يف  املهمة  مكانتها  رغم  ال�شرت�شادية  الوثائق  �شمن  ت�شنف  والتي  الأخرية، 

عام  يف  الوطني  احلوار  جلنة  عن  �شدرت  التي  الإ�شالحية  املبادئ  وثيقة  فهي  ال�شيا�شية، 

2011، والأوراق النقا�شية امللكية التي �شدرت خالل الفرتة 2017-2012.

يف  وجاء  احلزبية،  التنمية  ووا�شح  مبا�شر  ب�شكل  الوطني  احلوار  جلنة  وثيقة  تناولت  لقد 

روؤية اللجنة للخطوات املطلوبة لإحداث التنمية ال�شيا�شية بندان يتعلقان بالأحزاب، هما:

ربط متويل الأحزاب بقدرتها على تو�شيع قاعدة امل�شاركة.  -1

تخ�شي�ش جانب من متويل الأحزاب كاأداة لتنمية امل�شاركة ال�شيا�شية لل�شباب والن�شاء من   -2

خالل و�شع خم�ش�شات اإ�شافية لكل حزب ي�شتقطب املزيد من الن�شاء وال�شباب يف �شفوفه 

وقياداته. 

ولقد ت�شدت الوثيقة ب�شكل مبا�شر لالإ�شالحات املطلوبة على قانون الأحزاب، وتوافقت على 

و�شع قانون جديد لالأحزاب يهدف اإلى ما يلي:

تب�شيط اإجراءات ت�شجيل الأحزاب، مع تاأكيد التزامها ال�شارم، قانونيًا وذاتيًا، باملرجعية   -1

الوطنية اخلال�شة.

اإزالة العقبات الإدارية التي تواجه عملها.  -2

توفري الدعم املايل لتمكينها من القيام بن�شاطاتها �شمن اأحكام القانون.  -3

تب�شيط الإجراءات الرقابية على اأن�شطتها املالية من دون امل�شا�ش بفاعلية هذه الرقابة.  -4

ت�شهيل قدرتها على احل�شول على التمويل من قبل موؤيديها داخل الأردن، والت�شديد على   -5

منع التمويل اخلارجي بكل اأ�شكاله.

متويل جزء من تكاليف حمالتها النتخابية.  -6

7-  حتديد �شالتها مع اجلهات الر�شمية وتب�شيطها مبا ي�شمن اأق�شى درجات احلرية حلركتها. 

ل اإلى  اأما الأوراق النقا�شية امللكية، فقد دعا امللك يف اأربع اأوراق نقا�شية وب�شكل وا�شح وُمف�شّ

تنمية الأحزاب ال�شيا�شية وتطويرها باعتبارها الرافعة احلقيقية للتنمية ال�شيا�شية، وعلى 

النحو التايل: 

يف  الدميقراطي،  التحول  متطلبات  من  اأول  كمتطلب  ال�شيا�شية  الأحزاب  تنمية  و�شع   -1

2013، وذلك من خالل »حاجتنا اإلى بروز اأحزاب وطنية  الورقة النقا�شية الثانية عام 

برامج  �شمن  املحلية  املجتمعات  وهموم  واأولويات  م�شالح  عن  التعبري  على  وقادرة  فاعلة 
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وطنية قابلة للتطبيق. ول �شك اأن هذه العملية حتتاج اإلى وقت حتى تن�شج. ومع و�شول 

اأحزاب �شيا�شية تتناف�ش على م�شتوى وطني، ووفق برامج متتد لأربع �شنوات، اإلى جمل�ش 

النواب، وح�شولها على مزيد من املقاعد، وت�شكيلها لكتل نيابية ذات قواعد �شلبة، �شيكون 

هناك قدرة اأكرب على اإ�شراك نواب كوزراء يف احلكومة«.

اإن التحول اإلى حكومات برملانية يحتاج اإلى تنمية احلياة احلزبية وتطويرها؛ ما يتطلب   -2

اأ�ش�ش  على  تقوم  قوية  اأحزاب  واإيجاد  احلزبية  احلياة  تطوير  اإلى  تقود  اإ�شالحات 

املواطنني، بوجود قيادة حزبية موؤهلة وكفوؤة وقادرة  ا�شتقطاب  براجمية وقادرة على 

على حتمل امل�شوؤولية يف حال و�شولها اإلى احلكومة الربملانية. 

تطوير عمل الكتل النيابية والنتقال اإلى الكتل النيابية احلزبية.  -3

تو�شيع قاعدة م�شاركة وتناف�ش الأحزاب يف النتخابات الت�شريعية، واإ�شراك النواب يف   -4

احلكومات على اأ�ش�ش حزبية.

روؤية وطنية  الوطني، وتطوير براجمها، وتقدمي  وبالمتداد  الأحزاب باحلجم  تطوير   -5

�شاملة، وتطوير نظمها الداخلية، وتاأهيل قياداتها.

يقع على عاتق الأحزاب وفق ما جاء يف الورقة النقا�شية الرابعة عام 2014، م�شوؤولية   -6

الندماج و�شوًل اإلى عدد منطقي من الأحزاب ميثل خمتلف اآراء الطيف ال�شيا�شي.

اأما على �شعيد الوثائق احلكومية والر�شمية، فقد �شمل كتاب التكليف حلكومة الدكتور عبد 

اهلل الن�شور الثانية اإ�شارة وا�شحة تدعو اإلى »موا�شلة جهود تنمية احلياة ال�شيا�شية وتطوير 

الت�شريعات الناظمة لها والرتقاء بالعمل احلزبي والنيابي«، وت�شمن كتاب الرد اإ�شارة اأخرى 

على التزام احلكومة بتنمية احلياة احلزبية. اأما كتاب تكليف حكومة الدكتور هاين امللقي 

الأولى، فقد اأورد اإ�شارات م�شابهة، يف حني مل ترد اأي اإ�شارة يف الرد احلكومي.

 وهناك اجتاه يرى �شرورة الإقرار بف�شل اأ�شكال العمل ال�شيا�شي واحلزبي وجتاربه القائمة 

بتق�شيماتها الثالثة:

الأحزاب التاريخية التي مل تتمكن ول هي بقادرة على جتاوز اأيديولوجياتها وتاريخها  	•
واأخطاء جتاربها، ول ميكن اأن تعي�ش فقط على موروث ن�شالتها واإجنازاتها التي ل ميكن 

اإنكارها.

متتلك  ومل  وا�شحة،  اجتماعية  فئات  م�شالح  عن  تعبريًا  تاأت  مل  الو�شطية  الأحزاب  	•
قاعدة فكرية، بل اعتقدت باأن �شعار الأحزاب الرباجمية يكفي لبناء اأحزاب، ومل يتمكن 

معظمها من التفريق بني الولء للنظام ال�شيا�شي، وبني تبني مواقف وبرامج والدفاع عنها 
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اأمام ال�شيا�شات احلكومية التي ل تتوافق معها.

الأحزاب واحلركات الإ�شالمية كانت الأقرب والأقدر على بناء اأدوات �شيا�شية جديدة،  	•
ومل  احلزبية،  خللفياتها  الفكرية  املقولت  مغادرة  من  تتمكن  مل  كوادرها  معظم  اأن  اإل 

وخالفاتها،  نزاعاتها  تغادر  مل  كما  خال�شة.  وطنية  برامج  �شمن  نهجها  لتوطني  توؤ�ش�ش 

وبقيت تعي�ش حالت الت�شكيك والنق�شامات والطموحات الفردية.

1. تطوير قانون الأحزاب 

عانت احلياة احلزبية من عدم ا�شتقرار الت�شريعات ال�شيا�شية وعلى راأ�شها قانون الأحزاب، 

من  الرغم  وعلى  املطلوبة.  الإ�شالحات  حول  وطني  توافق  اإلى  الو�شول  عدم  جانب  اإلى 

الو�شول اإلى �شبه توافق حول طبيعة الإ�شالحات على قانون الأحزاب، كما جاء يف وثيقة 

جلنة احلوار، اإل اأن املطالب الإ�شالحية قد اأُخذ ببع�شها واأُهمل بع�شها الآخر.

اأبرز التعديالت على قانون الأحزاب ل�شنة 2015:

اإعادة ت�شكيل جلنة �شوؤون الأحزاب لرتتبط بوزارة ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية بدًل   -1

من وزارة الداخلية. 

تخفي�ش عدد املوؤ�ش�شني للحزب اإلى 150 �شخ�شًا.   -2

نظام  اإلى  واإحالتها  املحافظات،  ومن  الن�شاء  من  باملوؤ�ش�شني  املتعلقة  املئوية  الن�شب  اإلغاء   -3

امل�ضاهمة يف دعم الأحزاب ك�ضروط ل�ضتحقاق التمويل ال�ضنوي من املوازنة العامة.

تخفي�ش ِ�شن الع�شو املوؤ�ش�ش اإلى ثماين ع�شرة �شنة بدًل من اإحدى وع�شرين.  -4

الوحدة  التي حتاول زعزعة  اأو  التي تتقا�شى متوياًل خارجيًا  الأحزاب  الن�ش على حل   -5

الوطنية.

وذلك   ،2016 ل�شنة   )53( رقم  النظام  الأحزاب،  لدعم  جديدًا  نظامًا  احلكومة  اأ�شدرت   -6

بهدف ت�شجيع الأحزاب على الرت�شح لالنتخابات النيابية وفتح فروع لها يف املحافظات.

ولقد �شجل املركز الوطني حلقوق الإن�شان يف تقريره الثاين ع�شر لعام 2015، جمموعة من الثغرات 

التي طالب مبعاجلتها لكي ين�شجم القانون مع الد�شتور الأردين واملعايري الدولية، واأهمها:

البقاء على الآلية نف�شها بالن�شبة لتاأ�شي�ش احلزب واإجراءات ت�شجيله.  -

ال�ضخ�ض الذي يرغب يف تاأ�ضي�ض  البقاء على �ضرط مرور مدة ع�ضر �ضنوات على جتن�ض   -

حزب.
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رقم  وهو  ع�شوًا،   150 عن  يقل  ل  مبا  وت�شجيله  احلزب  لتاأ�شي�ش  الأع�شاء  عدد  حتديد   -

مرتفع وفق املعايري الدولية.

طول املدة التي يت�شمنها القانون لعملية ت�شجيل احلزب.   -

اجلدول رقم )3(
تطور اأعداد الأحزاب امل�شجلة منذ عودة احلياة احلزبية 

عدد الأحزابال�شنة
199326

200020

200636

200714

201223

201650

201747

عدد  �ضرط  وحتديدًا  النافذ،  الت�ضريع  حالة  زيادتها،  اأو  الأحزاب  اأعداد  تراجع  ويعك�ض 

املوؤ�ض�ضني، فعلى �ضبيل املثال، كان �ضرط عدد موؤ�ض�ضي احلزب 50 ع�شوًا يف البداية، ثم ارتفع 

اإلى 500 ع�شو، ثم هبط اإلى 150 ع�شوًا.

 2016 كذلك اأ�شدرت احلكومة نظام امل�شاهمة يف دعم الأحزاب ال�شيا�شية رقم )53( ل�شنة 

اجلديد، والذي قّرر للمرة الأولى تخ�شي�ش مبلغ اإ�شايف للحزب ال�شيا�شي مبا ل يزيد على 50 

األف دينار يف ال�شنة، وفق �شوابط منها: منح احلزب مبلغًا قيمته 2,000 دينار عن كل مقعد 

يفوز به يف جمل�ش النواب باعتباره مر�شحًا معلنًا للحزب وبحد اأعلى خم�شة مقاعد يف ال�شنة 

التي جتري فيها النتخابات، اإ�شافة اإلى 5,000 دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد 

مقره الرئي�شي ومقاره الفرعية الأربعة لالإنفاق على الفرع واإدارته. غري اأن احلكومة اأجرت 

تعدياًل على هذا النظام يف �شهر متوز 2016، بالنظام رقم )111( ل�شنة 2016، واأقر التعديل 

زيادة مبلغ الدعم املقرر يف النظام الأ�شلي من األفي دينار اإلى خم�شة اآلف عن كل مقعد يفوز 

به احلزب وبحد اأعلى خم�شة مقاعد. 
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2. حالة امل�شاركة احلزبية يف جمل�ش النواب 

على  التاأثري  يف  ت�شاهم  لكي  الربملان  اإلى  الو�شول  اأجل  من  الأحزاب  تتناف�ش  الأ�شل،  يف 

ال�شيا�شات العامة، وتكوين ائتالفات للو�شول اإلى احلكومات الربملانية. لكن امل�شاركة النيابية 

احلزبية بقيت تراوح مكانها يف الربملانات الأردنية، ومل ت�شل على مدى �شبعة برملانات اإلى ما 

1989، حينما ا�شتطاعت الأحزاب والقوى  و�شلت اإليه يف املجل�ش النيابي احلادي ع�شر عام 

النيابية  امل�شاركة  اأخذت  ذلك  بعد  املجل�ش،  مقاعد  من   %56 نحو  على  ال�شيطرة  ال�شيا�شية 

احلزبية يف الرتاجع وحتديدًا يف الدورات النتخابية التي اأعلنت فيها قوى �شيا�شية وحزبية 

املقاطعة يف الدورات النتخابية الثالث )1997، 2010، 2013(.

 ،2016 الثامن ع�شر  انتخابات املجل�ش  امل�شاركة احلزبية يف  ولعل احلدث الأبرز على �شعيد 

هو نهاية املقاطعة ال�شيا�شية، وحتديدًا بعد اتخاذ جماعة الإخوان امل�شلمني قرارًا بامل�شاركة 

النتخابية  املناف�شة  يف  انخرطت  التي  الأحزاب  عدد  بلغ  حيث  الربملانية،  النتخابات  يف 

50 حزبًا مرخ�شًا، يف حني بلغ عدد مر�شحي الأحزاب والقوائم  اأ�شل  �شيا�شيًا من  42 حزبًا 

احلزبية اأو املختلطة 253 مر�شحًا، وهو عدد غري م�شبوق للمر�شحني على قوائم الأحزاب يف 

تاريخ النتخابات الأردنية.

اإن امل�شاركة احلزبية يف املجال�ش النيابية ما زالت تراوح مكانها، ومل تنُم ب�شكل ملمو�ش، ومل 

الن�شبة  اأخذت هذه  1989، حيث  ال�شيا�شي يف عام  الأ�شا�ش لنطالق الإ�شالح  �شنة  اإلى  تعد 

امل�شاركة احلزبية ترتاوح يف  وبقيت معدلت  التالية،  ال�شبعة  املجال�ش  بالرتاجع على مدى 

حدود 20% من اأع�شاء املجل�ش.

اجلدول رقم )4(
التمثيل احلزبي يف املجال�ش النيابية )2016-1989( 

عدد نواب الأحزاب عدد اأع�شاء جمل�ش النواب املجل�ش النيابي

45 80 املجل�ش احلادي ع�شر )1993-1989(

29 80 املجل�ش الثاين ع�شر )1997-1993(

20 80 املجل�ش الثالث ع�شر )2001-1997(

24 110 املجل�ش الرابع ع�شر )2007-2003(

8 110 املجل�ش اخلام�ش ع�شر )2009-2007(

29 120 املجل�ش ال�شاد�ش ع�شر )2012-2010(

33 150 املجل�ش ال�شابع ع�شر )2016-2013(

22 130 املجل�ش الثامن ع�شر )2016-
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22 نائبًا ميّثلون  17% مبا يعادل  بلغت ن�شبة متثيل الحزاب يف جمل�ش الّنواب الثامن ع�شر 

11 حزبًا اأكرثها متثياًل حزب جبهة العمل الإ�شالمي الذي ح�شل على 15 نائبًا يف التحالف 

الوطنّي لالإ�شالح. 

3. الو�شع الراهن لالأحزاب ال�شيا�شية

ما زال قانون الأحزاب ل يلبي متطلبات تنمية احلياة احلزبية رغم التعديالت املتكررة؛   -1

مبعنى اأن التعديالت املتكررة التي طالت القانون مل ت�شهم يف جعل القانون اأداة لتطوير 

احلياة احلزبية مع الأخذ بعني العتبار الدور الأ�شا�شي لقانون النتخاب. 

الدعوات  من  الرغم  فعلى  جمددًا.  ال�شيا�شة  الأحزاب  اأعداد  يف  الزدحام  حالة  عادت   -2

اجتماعية  قواعد  وذات  قوية  اأحزاب  ثالثة  ظهور  يف  امل�شاعدة  اإلى  املتكررة  امللكية 

هذه  من  جانبًا  بع�شهم  ويف�شر  املغاير،  الجتاه  يف  ذهب  الر�شمي  الأداء  اأن  اإل  عري�شة، 

احلالة بعدم ال�شتقرار الت�شريعي يف ما يتعلق بعدد املوؤ�ش�شني؛ حيث قّل�ش قانون الأحزاب 

ل�شنة 2015 �ضرط عدد املوؤ�ض�ضني من 500 اإلى 150 �شخ�شًا. 

ما زالت الأحزاب الأردنية تعاين من �شيخوخة يف القيادات والقواعد، ومل تخُط باجتاه   -3

جتديد دماء قياداتها اأو جذب الأجيال اجلديدة من ال�شباب. 

�شعف العمل الدميقراطي داخل معظم الأحزاب التي تطالب بالدميقراطية، اإلى جانب   -4

�شعف ُنظمها الداخلية، و�شعف نظم احلاكمية وال�شفافية فيها. 

قاعدة  تو�شيع  دون  حتول  التي  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  التقليدية  القيود  ا�شتمرار   -5

النخراط احلزبي، وحتديدًا و�ضط ال�ضباب ويف موؤ�ض�ضاتهم التعليمية.

وعدم  الأحزاب،  معظم  لدى  �شاملة  �شيا�شية  روؤية  توفر  وعدم  احلزبية  الربامج  �شعف   -6

توفر روؤية بديلة يف ال�شيا�شات العامة والقت�شاد واخلدمات العامة وغريها. 

داخلية  وانق�شامات  ان�شقاقات  املعار�شة  اأحزاب  وخا�شة  الأحزاب  من  العديد  �شهدت   -7

متفاوتة الدرجة واحلّدة، ودائرة ل تنتهي من ال�شراعات والتهامات باخليانة والف�شاد 

بني اأع�شاء احلزب الواحد، ما اأدى اإلى ظهور تيارات معار�شة داخل التيار التاريخي، مثلما 

حدث داخل الإخوان امل�شلمني وذراعهم ال�شيا�شي حزب جبهة العمل الإ�شالمي، ما اأدى اإلى 

ظهور اأحزاب جديدة انبثقت عن هذا التيار. 

امل�شاركة  �شعف  يف  يتمثل  والذي  الأحزاب،  ملعظم  ال�شيا�شي  والتمثيل  احل�شور  �شعف   -8

النتخابية، و�شعف التمثيل يف الربملان، و�شعف قواعدها ال�شعبية.
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بروز ظاهرة »الياأ�ش ال�شيا�شي« لدى العديد من رموز العمل احلزبي التي �شككت يف نوايا   -9

الذي  الو�شطي  التيار  ذلك  عن  وعرّب  فاعلة.  حزبية  حياة  وجود  يف  رغبتها  ويف  الدولة 

ُي�شنف على اأنه الأقرب للحكومات فقد �شرح رئي�ش املجل�ش املركزي حلزب التيار الوطني، 

»اأنه ل توجد هناك  بتاريخ 2017/10/8،  الأردنية  الغد  اإلى �شحيفة  اأحمد احلمايدة 

اإرادة ر�شمية لتطوير التجربة احلزبية يف الأردن«، وذهب اإلى القول اإن »مهمة الأحزاب 

ال�شهري  املثال  وهناك  الدولة«،  جانب  من  احرتام  لها  يوجد  ول  ديكورية،  )الأردنية( 

لرئي�ش التيار الوطني وموؤ�ش�شه املهند�ش عبد الهادي املجايل الذي نعى جتربة هذا احلزب 

يف عام 2017، ودعا اإلى حله، وت�شاءل عّمن يتحمل م�شوؤولية تعطيل تنفيذ الأوراق امللكية 

النقا�شية ويعيق الإ�شالح.

10 - ظهور تيارات حزبية جديدة تعرب عن ان�شقاقات حزبية، وتعرّب عن مترد على املدار�ش 

احلزبية التاريخية، مثل حالة »زمزم«، وحالة حزب ال�شراكة والإنقاذ، اأو تيارات جديدة 

جتمع اأكرث من طيف �شيا�شي، مثل تيار التحالف املدين الذي ما زال حزبًا حتت التاأ�شي�ش. 

رابعاً: حالة املشاركة السياسية

اأ. حالة امل�شاركة النتخابية الربملانية 
اقت�شرت  حيث  النتخابية،  امل�شاركة  يف  كبريًا  تراجعًا   2016 النيابية  النتخابات  �شهدت 

ن�شبة القرتاع يف هذه النتخابات على 37%، وهذا الرتاجع جتاوز ن�شب امل�شاركة املتدنية يف 

الأ�شل التي ات�شمت بها املجال�ش النيابية ال�شابقة، وعلى الرغم من وجود عالقة بني طبيعة 

اأنها تبقى عالقة حمدودة، فالنتخابات  اإل  امل�شاركة النتخابية،  النظام النتخابي ون�شب 

الأخرية �شهدت تراجع ن�شب القرتاع لي�ش فقط يف املدن الكربى بل ويف العديد من املحافظات، 

هذه  ويف  عام  ب�شكل  الأردن  يف  النتخابية  امل�شاركة  �شعف  وراء  عديدة  اأ�شباب  تقف  حيث 

النتخابات بالتحديد، اأبرزها �شعف امل�شاركة يف املدن الكبرية التي يغلب فيها كثافة ال�شّكان 

النتخابية غري  الدوائر  تق�شيم  نظام  اأن  يعتقدون  والذين  فل�شطينية،  اأ�شول  من  الأردنيني 

عادل وبالتايل ل يوفر فر�شًا لتمثيلهم، يف الوقت الذي ُيلقي فيه ان�شداد الأفق ال�شيا�شي يف 

اإيجاد حل للق�شية الفل�شطينية ظالله على اأولويات املجتمع ال�شيا�شي يف الأردن ولقد اأ�شاد 

تقرير بعثة الحتاد الأوروبي بزيادة املقاعد املخ�ش�شة للمدن الرئي�شية ذات الثقل ال�شكاين 

يف عمان واإربد والزرقاء باملقارنة مع قانون 2013. 
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اجلدول رقم )5(
ن�شب امل�شاركة يف النتخابات النيابية )2016-1989(

ن�شبة امل�شاركة )ن�شبة املقرتعني اإلى امل�شجلني( املجل�ش النيابي

%53 املجل�ش احلادي ع�شر )1989(

%55 املجل�ش الثاين ع�شر )1993(

%55.7 املجل�ش الثالث ع�شر )1997(

%58.9 املجل�ش الرابع ع�شر )2003(

%57.4 املجل�ش اخلام�ش ع�شر )2007(

%52.4 املجل�ش ال�شاد�ش ع�شر )2010(

%56.7 املجل�ش ال�شابع ع�شر )2013(

%37 املجل�ش الثامن ع�شر )2016(

املطلوب، وتوايل تراجع مكانته  التغيري  اإحداث  النواب على  الثقة بقدرة جمل�ش  اإن فقدان 

الثقة  موؤ�شر  تقرير  اأ�شار  وقد  النتخابية.  امل�شاركة  تراجع  يف  رئي�شيًا  �شببًا  يعّد  امل�شتمرة، 

ال�شادر عن منتدى الإ�شرتاتيجيات الأردين، اإلى ا�شتمرار تدين الثقة مبجل�ش النواب بواقع 

21% ويف املرتبة قبل الأخرية، بينما احتلت الأحزاب املرتبة الأخرية بني املوؤ�ش�شات الأردنية 

بن�شبة %9.7.

ولعب ا�شتمرار تراجع الأو�شاع القت�شادية ال�شعبة، وارتفاع موؤ�شرات الفقر والبطالة دورًا 

جعل امل�شاركة ال�شيا�شية يف اإدراك فئات عري�شة من املجتمع بال جدوى، الأمر الذي يو�شحه 

الرتاجع امل�شتمر يف موؤ�شر التنمية الب�شرية مقابل الزيادة امل�شطردة يف ال�شكان. 

اأما التطور الإيجابي يف امل�شاركة النيابية، فيتمثل يف و�شول 20 مر�شحة اإلى مقاعد جمل�ش 

النواب، خم�ش منهن بالتناف�ش احلر و15 تناف�شن على مقاعد الكوتا الن�شائية املقررة مبوجب 

قانون النتخاب. وبلغت ن�شبة الن�شاء يف جمل�ش النواب الثامن ع�شر 15.4%، وهي الأعلى يف 

تاريخ احلياة النيابية الأردنية؛ اإذ كانت ن�شبتهن يف املجل�ش ال�شابع ع�شر 12%، وال�شاد�ش ع�شر 

12.7%. وهناك خم�ش نائبات من اأ�شل 20 و�شلن اإلى املجل�ش اجلديد، ُهّن نائبات �شابقات.

ب. حالة امل�شاركة النتخابية املحلية )الالمركزية والبلدية( 
يف  الأولى  للمرة  جرت  التي  الالمركزية  انتخابات  يف  العامة  النتخابية  امل�شاركة  ت�شل  مل 

اجلديد  البلديات  قانون  وفق  نف�شه  اليوم  يف  جرت  التي  البلدية  والنتخابات   ،2017 عام 

رقم )41( ل�شنة 2015، اإلى احلد الأدنى من التوقعات، حيث بلغت الن�شبة العامة لالقرتاع 

على م�شتوى اململكة 31.7%، وفق اأرقام الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب. و�شجلت حمافظة عجلون 
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الن�شبة الأعلى وهي 62.8%، يف حني �شجلت العا�شمة عّمان الن�شبة الأقل وهي %16.1.

اأرقامًا حمدودة. وبا�شتثناء  و�شّجلت امل�شاركة احلزبية يف انتخابات الالمركزية والبلديات 

ح�شل  حيث  تذكر،  تكاد  ل  الأخرى  الأحزاب  م�شاركة  فاإن  الإ�شالمي،  العمل  جبهة  حزب 

حتالف الإ�شالح الذي قادته جبهة العمل الإ�شالمي على 76 مقعدًا من بينها 11 �شيدة، وفاز 

التحالف برئا�شة ثالث بلديات من اأ�شل �شت بلديات مت الرت�شح لها، يف مقدمتها بلدية الزرقاء 

الكربى. كما فاز التحالف بـ 25 مقعدًا يف جمال�ش املحافظات من اأ�شل 48 مقعدًا تقدم لها. ومن 

بني اأحزاب الي�شار، تقّدم حزب ال�شعب الدميقراطي )ح�شد( بــ 23 مر�شحًا، فيما تقّدم كل من 

حزب الوحدة ال�شعبية الدميقراطي واحلزب ال�شيوعي ب�شتة مر�شحني.

ت. امل�شاركة املجتمعية وال�شبابية 
تبدو ال�شمة البارزة للم�شاركة املجتمعية يف ال�شوؤون العامة حمدودة و�شكلية، ولقد تاأثرت 

الظروف  تاأثري  بفعل  الأخرية  الثالث  ال�شنوات  يف  التعبري  حريات  تراجع  �شوء  يف  �شلبيًا 

الإقليمية ومنو التطرف واحلرب على الإرهاب؛ فقد �شجلت موؤ�شرات حرية التعبري وحرية 

ال�شحافة وحرية الإنرتنت تراجعًا وا�شحًا. وتراجع ترتيب الأردن يف املوؤ�شر العاملي حلرية 

 160 بني  من  اإذ  العاملية،  حدود«  بال  »مرا�شلون  منظمة  عن  وال�شادر   2017 لعام  ال�شحافة 

دولة يف العامل، جاء الأردن باملرتبة 138 برتاجع ثالثة مراكز عن عام 2016. وو�شفت هذه 

ّنف  بــ »ال�شعبة«. وتراجعت حرية ال�شحافة يف اململكة درجتني، و�شُ املنظمة حالة الأردن 

بينما   .2017 لعام  هاو�ش«  »فريدم  موؤ�شر  بح�شب  احلرة«  »غري  البلدان  خانة  �شمن  الأردن 

العام  عن   2017 يف عام  نقطتني  و�شّجلت تراجعًا مبعدل  بالرتاجع،  الإنرتنت  حرية  وا�شلت 

للم�شاركة  اأ�شا�شيًا  التعبري تعد ركنًا  اأن حرية  ال�شابق، بح�شب موؤ�شر حرية الإنرتنت، حيث 

وتو�شيع  العام،  النقا�ش  بتو�شيع  ال�شلة  ذات  والتنموية  ال�شيا�شية  اأبعادها  يف  املجتمعية 

اخليارات، وتعزيز النزاهة وال�شفافية. 

الأخرية  الثالث  ال�شنوات  �شهدت  والربملانية،  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزارة  معلومات  وبح�شب 

ا�شتقرارًا يف اأعداد اجلمعيات ال�شيا�شية اأو ذات الخت�شا�ش املدين واحلقوقي، حيث �ُشّجلت 

 15 وُحّلت  جديدة.  جمعية   16 �ُشّجلت   ،2016 عام  ويف   .2017 عام  يف  جديدة  جمعية   17

ال�شيا�شية  الأربع الأخرية. ويو�شح اجلدول رقم )7( توزيع اجلمعيات  ال�شنوات  جمعية يف 

بن�شبة  عمان  يف  اجلمعيات  هذه  معظم  يرتكز  اإذ   ،2017 عام  نهاية  يف  واحلقوقية  واملدنية 

65%، بينما ترتاجع اأعداد هذا النوع من اجلمعيات يف معظم املحافظات.
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اجلدول رقم )6(
توزيع اجلمعيات ال�شيا�شية واحلقوقية لعام 2017

عدد اجلمعيات التي ُحّلت عدد اجلمعيات امل�شجلة ا�شم املحافظة

11 جمعية  105 جمعيات العا�شمة

جمعيتان 23 جمعية اإربد

جمعية واحدة 5 جمعيات املفرق

- جمعية واحدة الطفيلة

- 5 جمعيات عجلون

- 4 جمعيات مادبا

جمعية واحدة 10 جمعيات الزرقاء

- - معان

- جمعية واحدة العقبة

- 3 جمعيات جر�ش

- 3 جمعيات الكرك

- جمعية واحدة ال�شلط

15 جمعية 161 جمعية املجموع

امل�شدر: وزارة ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية، 2018.

وعلى الرغم من اأن عدد ال�شباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و29 �شنة، يقدر بنحو 2.72 

خالل  ُبذلت  التي  اجلهود  وبرغم  ال�شكان،  جمموع  من   %28.5 ن�شبته  ما  وي�شكلون  مليون، 

ال�شنوات املا�شية من خمتلف اجلهات ل�شتقطاب ال�شباب وتفعيل دورهم يف احلياة العامة، اإل 

اأن حجم م�شاركة ال�شباب يف احلياة العامة، ما زال متدنيًا وحمدودًا وغري فاعل، �شواًء تلك 

املتعلقة مب�شاركتهم الفعلية يف �شناعة القرارات التي تزيد من دورهم يف حتقيق تطلعاتهم 

التنموية وامل�شتقبلية الفعلية، اأو يف ما يتعلق بتح�شني قدرتهم على اإ�شماع اأ�شواتهم مبختلف 

الو�شائل. 

لل�شباب  فر�شة   ،2015 ل�شنة  الالمركزية  وقانون   2016 ل�شنة  النتخاب  قانون  وفر  لقد 

للم�شاركة يف �شناعة القرار من خالل تو�شيع قاعدة امل�شاركة النتخابية النيابية، وتو�شيع 

فر�ش و�شول ال�شباب اإلى جمال�ش املحافظات املحلية، حيث َخّف�ش قانون النتخاب �شن املقرتع 

اإلى من اأكمل 17 �شنة، وَخّف�ش قانون الالمركزية �شن الرت�شيح اإلى 25 �شنة، ما اأتاح لل�شباب 

الذين  املحافظات  ملجال�ش  املرت�شحني  ن�شبة  اأن  اإل  مبكرة،  �شن  يف  التجربة  خو�ش  فر�شة 

تراوحت اأعمارهم بني 25– 34 كانت منخف�شة، حيث بلغت 9% من اإجمايل املرت�شحني لتلك 

املجال�ش، بينما و�شلت ن�شبة الذين تر�شحوا ملوقع رئي�ش بلدية �شمن الفئة العمرية نف�شها 
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حيث  النيابية،  النتخابات  على  نف�شها  احلالة  وتنطبق  املرت�شحني،  اإجمايل  من  فقط   %3

يوجد �شعف يف اإقبال ال�شباب على امل�شاركة فيها، فقد بلغت ن�شبة ال�شباب الذين �شوتوا يف 

النتخابات النيابية عام 2016 �شمن الفئة العمرية 25-30 �شنة 31.8% فقط، وعلى الرغم 

من تخفي�ش �شن القرتاع يف تلك النتخابات اإل اأن ن�شبة امل�شاركة يف هذا العمر بلغت %24. 

ولعل التحدي الأكرب املتعلق بالنتخابات النيابية هو مو�شوع التمثيل، حيث ت�شري تقديرات 

�شن  يف  هم  القرتاع  �شن  بلغوا  الذين  ال�شكان  من   %38.5 اأن  اإلى  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة 

الثالثني اأو اأقل، ومع ذلك ل يتمتعون باأي متثيل نيابي ب�شبب قانون النتخاب الذي حّدد �شن 

الرت�شح بثالثني �شنة.

اأما م�شاركة املراأة يف احلياة العامة، فما زالت متوا�شعة على الرغم من العديد من التطورات 

الإيجابية التي �شهدتها ال�شنوات الأخرية، واأهمها زيادة م�شاركتها النيابية، اإذ ما زال حجم 

الأردنية  املراأة  اإ�شرتاتيجية  يف  الواردة  املوؤ�شرات  وبح�شب  فاعل،  وغري  �شعيف  م�شاركتها 

ال�شادرة عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون املراأة، تبلغ ن�شبة م�شاركة املراأة يف وظائف الفئة العليا 

يف  املراأة  متثيل  ن�شبة  وتبلغ   .%29.1 ال�شيا�شية  الأحزاب  ويف   ،%8 التنفيذية  ال�شلطة  يف 

1.3%، ويف جمل�ش  التجارة  8.5%، ويف غرفة  ال�شناعة  4.9%، ويف غرف  النقابات  جمال�ش 

الأعيان احلايل 11.7%، و15.4% يف جمل�ش النواب الثامن ع�شر.

وعلى الرغم من اأن قانون الجتماعات العامة املعدل يف اآذار 2011، قد �شمح لالأردنيني بعقد 

الجتماعات العامة واملظاهرات، فقد وا�شلت املنظمات واأماكن التجمهر طلب احل�شول على 

2017 عدم  اإذن من وزارة الداخلية لتنظيم الجتماعات واملنا�شبات العامة. وقد �شهد عام 

املوافقة اأو اإلغاء اجتماعات قبل عقدها بوقت قليل. ور�شد املركز الوطني حلقوق الإن�شان 

جمتمع  موؤ�ش�شات  اأو  لأحزاب  معظمها   2016 عام  خالل  فعاليات  ت�شع  الر�شمية  اجلهات  منع 

مدين.

ث. حالة الثقافة ال�شيا�شية والتمكني ال�شيا�شي
خالل  ومن  الأردن.  يف  ال�شيا�شية  التنمية  ق�شايا  من  بالعديد  ال�شيا�شية  الثقافة  ترتبط   

اأمناط  مثل  ال�ضيا�ضية،  الظواهر  من  العديد  تف�ضري  ميكن  ال�ضيا�ضية  الثقافة  حالة  تق�ضي 

و�شعف  واجلهوية،  الع�شائرية  مثل  الأولية  للمرجعيات  الولء  وازدهار  ال�شيا�شة،  امل�شاركة 

الثقة بالعمل احلزبي واخلوف منه، و�شعف كل من الأداء النيابي، وحالة التكامل ال�شيا�شي 

يف عمل املوؤ�ش�شات، وكفاءة الأداء العام.
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اأبرزها  لعل  الأردنية،  والنخب  للمجتمع  ال�شيا�شية  للثقافة  بنيوية  و�شمات  مظاهر  هناك 

ال�شيا�شية  الثقافة  اإن  كما  والتعددية.  التنوع  وقبول  معًا،  والتقليدية  التحديث  بني  اجلمع 

من  املزيد  الأخريين  العقدين  �شنوات  �شهدت  حني  يف  جامدة،  وغري  نامية  الأردين  للمجتمع 

اأهم  اأو�ضاط النخب وال�ضباب. وتربز  مظاهر الختاللت يف الثقافة ال�ضيا�ضة، وحتديدًا يف 

والولءات  الوطني  النتماء  بني  احلاد  التناق�ش  يف  الراهنة  ال�شيا�شية  الثقافة  اختاللت 

اجلهوية واملرجعيات التقليدية، و�شعف الوعي بقيم املواطنة واختاللت امل�شاركة ال�شيا�شية، 

وتنامي ال�شعور بالالجدوى وعدم القدرة على حتقيق الذات، وال�شعور بالغرتاب والعزلة، ما 

املرجعيات  �شواء  الأولية  املرجعيات  ال�شباب يبحثون عن هوية جديدة، يجدونها يف  يجعل 

القرابية والع�شائرية، اأو اجلهوية والإقليمية اأو الدينية.

يف  للتنمية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �شندوق  اأطلق  فقد  الدميقراطي،  التمكني  جمال  يف  اأما   

عام 2014 »برنامج التمكني الدميقراطي« الذي ا�شتمل على: نافذة التمكني ال�شبابي، حمور 

املوهبة يف خدمة املجتمع، حمور الرتبية والتوعية املدنية، اأندية احلوار، التطوع املدر�شي، 

واملعارف  باملهارات  ال�شباب  اإلى تزويد  الربنامج  الأردين. وهدف  الإعالم  ومر�شد م�شداقية 

الالزمة ليكونوا اأفرادًا فاعلني يف احلياة الدميقراطية، وذلك من خالل تعزيز القيم املدنية 

لديهم، وتعزيز قيم املواطنة، ومهارات احلوار والقبول بالآخر، والتعددية، وتعزيز املوهبة، 

686 معلمًا و100 مي�شر. كما �شمل الربنامج  لـ  التدريب  امل�شروع  والعمل التطوعي. وقد وّفر 

 2,421 يف  اأن�شطة  ال�شندوق  نّفذ  حيث  اململكة،  مدار�ش  من  وطالبة  طالبًا   56,582 تدريب 

مدر�شة، وُمّول 153 مبادرة �شبابية فيما مّولت املوؤ�ش�شات ال�شريكة نحو 200 مبادرة.

 5,000 لل�شباب املبدعني بقيمة  ويف م�شروع املوهبة يف خدمة املجتمع، وّفر الربنامج متوياًل 

دينار، وللموؤ�ش�شات بقيمة ترتاوح ما بني 5,000 اإلى 40,000 دينار، حيث قدم امل�شروع الدعم 

ل�شبعة ع�شر م�شروعًا. 

متكني  اإلى  تهدف  �شبابية  مبادرة   241 الربنامج  دعم  ال�شبابي،  التمكني  نافذة  م�شروع  ويف 

الإعالم  معهد  الربنامج  دعم  كما  التعبري.  وحرية  احلوار  ثقافة  تنمية  جمال  يف  ال�شباب 

الأردين يف اإن�شاء مر�شد م�شداقية الإعالم الأردين عام 2014، بهدف ن�شر ثقافة التحقق من 

الأخبار، واحلد من الإ�شاعات، وحت�شني اأداء الإعالم الأردين.

الربنامج توّقف يف عام  اأن  اإل  الدميقراطي، وحّقق ح�شورًا لفتا، ً  التمكني  برنامج  وا�شتمر 

2017، با�شتثناء مر�شد م�شداقية الإعالم الأردين »اأكيد« الذي يتمتع بال�شتدامته من خالل 

معهد الإعالم الأردين.
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ج. حالة النقابات العمالية واملهنية
يوجد يف الأردن 15 نقابة مهنية تعد الإطار التنظيمي املهني لنحو ن�شف مليون مهني اأردين. 

كما يوجد الحتاد العام لنقابات العمال يف الأردن الذي ي�شم 17 نقابة عمالية معرتف بها، 

اأي   2017 العمل. ومل ي�شهد عام  اأ�شحاب عمل م�شجلة لدى وزارة  50 نقابة  وهناك حوايل 

ال�شيا�شي  وال�شتقطاب  ال�شراعات  حالة  ا�شتمرت  بل  املعامل،  وا�شح  اإ�شالحي  نقابي  حراك 

والفكري ت�شيطر على حالة النقابات. وعلى الرغم من اأن وجود اأدوار �شيا�شية للنقابات ُيعّد 

اأمرًا على درجة كبرية من الأهمية باعتبارها متثل كتلة وا�شعة من الطبقة الو�شطى، اإل اأن 

امل�شاركة النتخابية يف معظم  بن�شب  وا�شحًا  الأخرية تراجعًا  ال�شنوات  �شهدت يف  النقابات 

النقابات مع تراجع دورها وح�شورها يف احلياة العامة.

النقابات  كربى  املهند�شني  نقابة  فروع  انتخابات  يف  النتخابية  امل�شاركة  ن�شب  اأن  ويالحظ 

املهنية، مل تزد على 35% يف اآخر �شنتني، وتعزو بع�ش الجتاهات تراجع ن�شب امل�شاركة اإلى 

ات�شاع قاعدة النقابيني امل�شتقلني غري املعنيني بال�شتقطاب ال�شيا�شي والفكري.

كما انعك�شت الظروف القت�شادية ال�شعبة يف البالد على حالة النقابات ومنت�شبيها، حيث 

ازداد حجم البطالة بني املهنيني يف خمتلف املجالت، يف الوقت الذي مل تتقدم فيه النقابات 

مبقاربات مهمة يف حماية امل�شالح املهنية ملنت�شبيها.

لقد �شهدت ال�شنوات الأخرية 2015-2017 ازدياد حدة حالة ال�شتقطاب الفكري وال�شيا�شي 

يف اأداء النقابات، ما انعك�ش على الأداء النتخابي الذي و�شل اإلى حالت من العنف خرجت 

عن التقاليد الدميقراطية التاريخية للنقابات املهنية الأردنية، ما جعل منوذج الدميقراطية 

النقابية يف خطر. لقد بقيت النقابات املهنية لعقود، ت�شد الفراغ الدميقراطي الذي مل ت�شتطع 

الأحزاب واملوؤ�ش�شات املدنية الأخرى مالأه �شواء يف فرتة ما قبل بداية التحول الدميقراطي 

عام 1989 اأو يف ما بعد، حيث يبدو اأن هذا الدور يف تراجع م�شتمر.

كذلك تراجعت خالل ال�شنوات الثالث الأخرية، فر�ش اإ�شالح الإطار النقابي العمايل وحتديدًا 

وفق  بالعمل  ا�شتمرت  حيث  لوائه،  حتت  املن�شوية  والنقابات  العمال  لنقابات  العام  الحتاد 

نظام اأ�شا�شي موحد مفرو�ش على النقابات جميعها، ويركز ال�شالحيات بني جمموعة �شغرية 

من الروؤ�شاء.

ب�شبب  اإما  النقابي،  التنظيم  اإلى  ينتمون  ل  باأجر  العاملني  من  وا�شع  قطاع  هناك  زال  ما 

الت�شريعات العمالية لأ�شباب ترتبط بنظام الت�شنيف املهني ال�شادر عن وزير العمل والذي 

يحدد املهن امل�شموح لها ت�شكيل نقابات ب�شبع ع�شرة نقابة، ومل يجِر زيادتها منذ عام 1976. 

اإن�شاء  العام  القطاع  يف  للموظفني  اأجاز  والذي   ،2013 لعام  الد�شتورية  املحكمة  قرار  وجاء 
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الفئات  من  العديد  مطالب  �شاحبا  اللذين  والغمو�ش  اجلدل  لينهي  بهم،  خا�شة  نقابات 

اإن�شاء نقابة املعلمني  اأن  الوظيفية، خالل ال�شنوات الأخرية، باإن�شاء تنظيمات نقابية، رغم 

ُيعّد عمليًا �شابقة كان من املفرت�ش اأن تزيل هذه الغ�شاوة. 

خالصات عامة:

اإن عملية التحول والنتقال ال�شيا�شي التي مير بها الأردن، عملية طويلة ومركبة ومعقدة،   -1

اإذ ما زال الأردن ي�شهد منذ عام 1989 عملية طويلة من النتقال ال�شيا�شي. وعلى الرغم 

من اأهمية هذه املرحلة يف تطور اأي جتربة يف التنمية ال�شيا�شية، اإّل اأن طولها بهذا ال�شكل 

يرتك اآثارًا �شلبية عميقة لي�ش فقط على الثقافة واحلياة ال�شيا�شيتني بل تذهب اآثار ذلك 

اإلى العمق الجتماعي. 

اإن النظام ال�شيا�شي الأردين ما زال نظامًا نيابيًا غري كامل، حيث اأن النتخابات النيابية   -2

ل جتري على اأ�شا�ش حزبي، بل على اأ�ش�ش ع�شائرية، اأو عائلية، اأو جغرافية، اأو �شخ�شية، 

ول ُت�َشّكل احلكومات من الأحزاب اأو الكتل يف جمل�ش النواب. 

بني  العالقة  زالت  وما  فّعالة.  وغري  �شعيفة  والأحزاب  الربملان  بني  العالقة  زالت  ما   -3

احلكومة والربملان اأقرب ما تكون اإلى العالقات الزبونية وال�شرت�شائية.

بداأت  حيث  الربملانية،  احلكومات  اإلى  التحول  منهج  يف  قدمًا  ال�شري  يف  الأردن  يوفق  مل   -4

هذه  اأن  اإل  امل�شاورات،  تو�شيع  خالل  من  احلكومات  ت�شكيل  اآلية  لتغيري  وحيدة  حماولة 

املحاولة مل ُتكّرر لحقًا. 

ال�شنوات الأخرية، وباتت بع�ش موؤ�شراتها  ال�شيا�شية تراجعًا وا�شحًا يف  امل�شاركة  �شهدت   -5

مقلقة، ويالحظ هذا الرتاجع يف امل�شاركة النتخابية يف انتخابات املجل�ش الثامن ع�شر، 

ويف انتخابات البلديات، وجمال�ش الالمركزية، ويف انتخابات النقابات املهنية، وغريها من 

اأطر متثيلية. 

تعاين احلياة احلزبية من �شعف متعدد امل�شادر، وتعاين من الزدحام الناجم عن الكرثة.   -6

و�شاهم قانون الأحزاب ل�شنة 2015 يف زيادة اأعداد الأحزاب ال�شغرية، حينما مت خف�ش 

عدد اأع�شاء الهيئة التاأ�شي�شية من 500 اإلى 150 ع�شوًا. 

ما  رغم  النيابية  الكتل  �شعف  ا�شتمرار  مع  النواب،  جمل�ش  اأداء  يف  الثقة  تراجع  ا�شتمر   -7

�شهدته الت�شريعات، وبخا�شة قانون النتخاب والنظام الداخلي من اإ�شالحات. 
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�شكلت الأوراق النقا�شية امللكية وحتديدًا تلك التي تناولت تطوير النظام الدميقراطي   -8

فر�شة ثمينة ل�شتئناف الإ�شالحات، اإل اأن ال�شتجابة الر�شمية ملا جاء يف هذه الأوراق 

بقيت حمدودة، ومل تتجاوز ن�شبة ال�شتجابة للتوجهات الإ�شالحية 38%، حيث طرحت 

الأوراق 39 توجهًا اإ�شالحيا اأجنز منها 15 توجهًا. 

املطالب والتوصيات

اأ. قانون النتخاب 
1- بخف�ش عدد اأع�شاء جمل�ش النواب من 130 اإلى 100 اأو 80 نائبًا. 

اأو »الباقي الأعلى« مللء املقاعد التي يتعذر ملوؤها  تغيري طريقة ح�شاب »اأعلى البواقي«   -2

بالأرقام ال�شحيحة غري الك�شرية بن�شبة عدد الأ�شوات التي حت�شل عليها القوائم، حيث 

اأنها طريقة غري عادلة. 

خف�ش �شن الرت�ّشح لع�شوية جمل�ش النواب اإلى 25 �شنة.  -3

ت�شمني القانون �شيغة ت�شمن التناف�ش على اأ�شا�ش حزبي للو�شول اإلى مقاعد املجل�ش، اإلى   -4

جانب التناف�ش الفردي امل�شتقل بهدف تنمية الأحزاب.

اإن تق�شيم املحافظات الثالث الكبرية )العا�شمة، اإربد، الزرقاء( اإلى دوائر فرعية، قد بّدد   -5

فر�شة وجود دوائر ذات ح�شة كبرية من املقاعد توفر الإمكانية ملجموعة من الأحزاب 

للفوز بعدد وا�شع من املقاعد، ل �شيما يف حمافظة العا�شمة التي يبلغ جمموع مقاعدها 28 

مقعدًا.

ب. اإ�شالح احلياة احلزبية
و�شع اإجراءات ت�شريعية واإدارية توفر بيئة مالئمة لظهور تيارات حزبية كبرية، حتفز   -1

اندماج الأحزاب، وتقلل من عددها.

تدريب  برامج  توفري  خالل  من  وتنميتها  احلزبية  احلياة  لتطوير  وطنية  خطة  و�شع   -2

وبناء قدرات لقيادات الأحزاب، وم�شاعدة الأحزاب بتطوير اأنظمتها الداخلية، وحت�شني 

م�شتوى احلاكمية الر�شيدة يف ممار�شتها. 

ت�ضجيع  خالل  من  احلزبي  العمل  يف  ال�ضبابي  النخراط  دعم  يف  تدريجي  باإطار  البدء   -3

وتهيئ  التطوعي،  العمل  تعزز  تنموي،  طابع  ذات  �شبابية  منظمات  اإن�شاء  على  الأحزاب 
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ال�شباب للعمل ال�شيا�شي. 

تطوير روؤية وطنية وخطة عملية لبناء التكامل ال�شيا�شي بني الأحزاب والدولة، بحيث   -4

املهمة  لهذه  اأداء  موؤ�شرات  وو�شع  الأردنية،  الدولة  اإطار  يف  بوظائفها  الأحزاب  تقوم 

التاريخية وربطها بالتمويل.

تطوير الإطار الإجرائي لتمويل الأحزاب واأن يكون مت�شمنًا يف القانون.   -5

ملرة  ماليًا  دعمًا  الأحزاب  مينح  القانون،  يف  وا�شح  بن�ش  الأحزاب  متويل  نظام  تطوير   -6

اإلى  التاأ�شي�ش، ويربط ا�شتمرار التمويل لحقًا بقدرة احلزب على الو�شول  واحدة عند 

الربملان، ب�ضرط تعديل قانون النتخاب ليت�ضمن ن�ضًا عن القوائم احلزبية. 

وقف التعبئة الإعالمية �شد العمل احلزبي، والتي خلقت حالة من الإحجام عن امل�شاركة   -7

اأخطاء  نتائج  ومن  احلزبي،  العمل  منع  مراحل  تاأثريات  من  زادت  ال�شيا�شية،  احلياة  يف 

جتارب الأحزاب، ومن عدم الثقة ال�شعبية يف جدية العمل احلزبي.

العمال  �ضفوف  ويف  اجلامعات  يف  احلزبي  العمل  يف  النخراط  اأمام  العقبات  و�ضع  وقف   -8

يف  ال�شبابية  للم�شاركة  الرئي�شي  امل�شدر  هي  والتي  املدين،  اجلهاز  يف  العامة  والوظيفة 

احلياة احلزبية.

ت. النقابات العمالية واملهنية
1- اإ�شالح الإطار الت�شريعي للنقابات املهنية بالنتقال اإلى نظام انتخابي بالقائمة الن�شبية.

تعديل الف�شل احلادي ع�شر من قانون العمل الأرديّن رقم )٨( ل�شنة ١٩٩٦، وذلك باإلغاء   -2

جميع القيود التي حتّد من حق الأفراد يف تاأ�شي�ش الّنقابات، لأن بع�ش مواد هذا الف�شل 

تتعار�ش مع الد�شتور الأردين واملواثيق الدولية التي �شادق عليها الأردن. 

لقرار  جت�شيدًا  العمومّيني،  للموظفني  النقابي  العمل  لتنظيم  قانون  اإ�شدار  يف  الإ�شراع   -3

املحكمة الد�شتورّية رقم )٦( ل�شنة ٢٠١٣.

روؤية  النقابات  تبني  اإلى  ويحتاج  ملّحة،  �شرورة  للنقابات  املهني  الدور  تطوير  اإن   -4

اإ�شرتاتيجية اإ�شالحية دقيقة ووا�شحة يف هذا ال�شاأن، وهذا الدور ل يتناق�ش مع دورها 

ال�شيا�شي باعتباره تعبريًا عن م�شالح منت�شبيها الذين هم كتلة وا�شعة من املواطنني.

زيادة م�شاركة النقابات املهنية يف اللجان والهيئات العامة التي تعنى بالتنمية والتحديث،   -5

مبا ي�شاهم يف تفعيل دورها يف التنمية الوطنية.
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اإ�شالح الإطار الت�شريعي للعمل النقابي العمايل بحيث ي�شمح بالتو�شع يف اإن�شاء النقابات   -6

العمالية مبا يتفق مع التفاقيات واملعاهدات الدولية التي �شادق عليها الأردن.

لها  مقرات  فتح  يف  حقها  ممار�شة  من  ومتكينها  واجلديدة،  امل�شتقلة  بالنقابات  العرتاف   -7

وعقد اجتماعاتها ومتكينها من ممار�شة املفاو�شة اجلماعية.

ل  حيث  العمالية  النقابات  ع�ضوية  يف  النخراط  لتو�ضيع  املالئمة  الإجراءات  اتخاذ   -8

تتجاوز الع�شوية احلالية 100 األف عامل من اأ�شل مليون ون�شف مليون عامل اأردين.



املجتمع املدين األردين

ودوره يف املشاركة 

السياسية والتنمية االجتامعية
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بوظيفة  الع�سرين  القرن  اأواخر  يف  املدين«  »املجتمع  مل�سطلح  احلديث  النبعاث  ارتبط 

مفرَت�سة له يف جمالت امل�ساركة الجتماعية وال�سيا�سية. وقد تطور مفهوم املجتمع املدين يف 

ِه »جمموعًة من التنظيمات التطوعية احلرة التي متلأ  التاأ�سيلت املعرفية املعا�سرة، فمن َعدِّ

املجال العام ما بني الأ�سرة والدولة لتحقيق م�سالح اأفرادها، ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري 

الحرتام والرتا�سي والت�سامح والإدارة ال�سلمية للتنوع والختلف«، اإلى من نظر اإليه بو�سفه 

الأخري  املفهوم  اإن  واجلماعية«.  الفردية  واملبادرات  والأن�سطة  للأفعال  م�سرحًا  اأو  »�ساحة 

املتبادل؛  والتاأثري  احلوار  ولأ�سكال  واجلماعات،  الأفراد  بني  للتفاعل  الأول  العتبار  يعطي 

�سواء حلّل امل�سكلت العامة، اأو لتحقيق م�سالح م�سرتكة، وهو ما ج�ّسده اآخر التعريفات التي 

.)CIVICUS( »ا�ستقرت عليها »منظمة التحالف العاملي مل�ساركة املواطنني

ل  فاإنها  »الف�ساء«،  اأو  »ال�ساحة«  مفهوم  على  املدين  للمجتمع  احلديثة  التعريفات  وبرتكيز 

تلغي اأهمية البنية التنظيمية واملوؤ�س�سية للمجتمع املدين، ول اخل�سائ�ص النوعية للمنظمات 

املدنية، واإمنا ت�صدد على اأهمية الفاعلية اأو االنخراط املدين اأو امل�صاركة يف احلياة العامة، 

وهو الأمر الذي ُيفرت�ص اأن يكر�ص دوَر املجتمع املدين ك�سريك ثالث للدولة والقطاع اخلا�ص 

يف عمليات �سنع القرار، وو�سع ال�سيا�سات العامة.

املدين«،  »املجتمع  مل�سطلح  النبثاقة احلديثة  رافقت  والتي  املبكرة،  الغربية  الكتابات  كانت 

اأدوارًا »ثورية« خلل حقبة »املوجة الثالثة« للدميقراطية، وب�سكل اأكرث  قد ن�سبت للأخري 

حتديدًا مع انتقال بلدان اأوروبا الو�سطى وال�سرقية من اأنظمة احلكم ال�سمولية اإلى اأنظمة 

املوائد  عقد  يف  اأ�سا�سيًا  البلدان  تلك  يف  املدنية  املجتمعات  دور  ُعدَّ  حيث  تعددية،  �سيا�سية 

النتقال  اأمام  الطريق  مهَّد  مما  وال�سيا�سية،  الجتماعية  التوافقات  وحتقيق  امل�ستديرة، 

الدميقراطي.

تقدمي
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ويف ما بعد، تراجعت هذه النظرة الرومان�سية اإلى املجتمع املدين، والتي عّولت على اإمكانية 

تكرار مثل هذه الأدوار يف جمتمعات اأخرى، مثل جمتمعات ال�سرق الأو�سط، حيث توّقعت من 

وهو  وال�سيا�سي،  الجتماعي  التغيري  عمليات  يف  حمورية  اأدوار  لعب  فيها  املدنية  املجتمعات 

اإلى بلدان اجلنوب، ول �سيما  �سابقًا  البلدان ال�سرتاكية  الغربي من  انتقال الدعم  ما يف�سر 

ال�سرق الأو�سط والعامل العربي؛ بحجة ت�سجيع النتقال نحو الدميقراطية.

لكّن اأحداث ثورات »الربيع العربي«، اأظهرت بو�سوح اأن تلك الثورات ن�سبت، ثم ا�سُتلبت، وُجرّيت 

ونا�سجة،  فاعلة  مدنية  جمتمعات  اإلى  تفتقر  كانت  التي  البلدان  يف  متطرفة،  ُقوى  حل�ساب 

كما هي احلال يف ليبيا واليمن و�سورية. وحتى يف البلدان العربية التي متتعت بح�سور ن�سبي 

اأو  م ملنظمات املجتمع املدين على مدار عقَدين  فاإّن الدعم الغربي، املقدَّ للمجتمعات املدنية، 

اأكرث، مل ي�سعف هذه املنظمات للتاأثري يف جمرى احلراكات ال�سعبية وال�سبابية فيها، كما هي 

احلال يف م�سر، والأردن، واملغرب، وتون�ص؛ اإذ لعبت احلركات الجتماعية التقليدية والتيارات 

ال�سيا�سية، وحتى القوى ال�سبابية العفوية وغري املُ�سّي�سة، الدور الأبرز يف الأحداث.

واليوم، وبعد تراجع النظرات الرومان�سية والإ�سقاطات النظرية التي َتن�سب اإلى املجتمعات 

نحو  اأكرث  واقعية  نظرات  لإحلل  الأوان  اآن  فقد  خارقة،  باأعمال  القيام  اإمكانية  املدنية 

بها  القيام  الأردين،  املدين  املجتمع  ومنها  العربية،  املدنية  للمجتمعات  ميكن  التي  الأدوار 

م�ستجدة  ومهام  حقول  يف  وكذلك  والجتماعية،  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  الإ�سلح  جمالت  يف 

و�سديدة الإحلاح، مثل: مكافحة التطرف والتع�سب، وكراهية الآخر، و�سيطنته وحتى قتله.

اإّن قراءة واقع املجتمع املدين يف االأردن قراءًة علمية نقدية، ال ت�صمح لنا فقط بروؤية نقاط 

لنا  ت�صمح  كما  فيه،  امل�صتَغّلة  غري  اأو  الكامنة  القوة  م�صادر  بروؤية  اأي�صًا  واإمنا  فيه،  ال�صعف 

مبحاولة التعرف على املهام املطلوبة؛ لتعزيز دور املجتمع املدين يف احلياة العامة الأردنية، 

ويف عمليات �سناعة القرار وال�سيا�سات.
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أوالً: نبذة عن التطور التاريخي للمجتمع املدين األردين

تاأثري  الأردنيني، حتت  واملجتمع  الدولة  �ساأن  �ساأنه  الأردن،  الأردين يف  املدين  املجتمع  تطور 

الأحداث والتطورات العا�سفة التي �سهدها العامل العربي منذ احلرب العاملية الأولى وحتى 

وقت قريب. فقد تاأّثر الأردن، اأكرث من اأّي دولة اأخرى يف ال�سرق الأو�سط، باحلروب والأحداث 

ال�سيا�سية، وكذلك بال�سطرابات القت�سادية والجتماعية التي تعّر�ص لها الإقليم خلل 

نحو قرن من الزمن. 

ومنذ ن�سوء الدولة الأردنية يف ني�سان عام 1921، اأُعيد ت�سكيل حدود البلد وبنيته ال�سكانية 

اأكرث من مرة، حتت تاأثري احلروب والتقّلبات الإقليمية، ول �سيما حتت تاأثري احلروب العربية-

الإ�سرائيلية املتكررة ما بني عامي 1948 و1967، وموؤخرًا حتت تاأثري الغزو الأمريكي للعراق 

عام 2003، ثم احلروب الأهلية وال�سطرابات الداخلية يف كّل من العراق و�سوريا.

باأربع مراحل رئي�سة، ميكن  اإن املجتمع املدين يف الأردن، مّر حتى الآن  القول  وهكذا؛ ميكن 

تلخي�صها مبا يلي:

اأ. املرحلة الأولى
وهي املرحلة التي رافقت ن�سوء الدولة الأردنية، ما بني عامي 1921 و1948، حيث ن�ساأت اإلى 

جانب املوؤ�س�سات احلكومية والت�سريعية والق�سائية وموؤ�س�سات احلكم املحلي، نوّياُت املجتمع 

املدين، ممثلة بالهيئات الجتماعية، والنوادي الريا�سية والثقافية وال�سيا�سية، والأحزاب. 

ومل يتجاوز عددها حينذاك 50 منظمة. 

ب. املرحلة الثانية
لع�سرات  انبعاثًا قويًا  1948 و1967، وقد �سهدت  الواقعة ما بني حرَبي عامي  املرحلة  وهي 

مع  والوحدة  الأردن،  اإلى  الفل�سطينيني  اللجئني  هجرة  �سوء  يف  �سيما  ل  املدنية،  املنظمات 

التحديث  من  جديدًا  عهدًا  املرحلة  هذه  يف  الأردن  دخل  لقد   .1950 عام  الغربية  ال�سفة 

املجتمع  تطور  يف  اأثرت  التي  الأحداث  اأهم  من  وكان  والجتماعية.  القت�سادية  والتنمية 

املدين خللها، �سدور الد�ستور الأردين يف عام 1952، والذي كفل حق الأردنيني يف التنظيم 

ال�سيا�سي والنقابي والجتماعي، ووفر الأ�سا�ص القانوين لعمل املنظمات الأهلية.

الأ�سنان،  واأطباء  )املحامون،  املهنية  النقابات  من  الأول  اجليُل  املرحلة  هذه  يف  ظهر  لقد 

ب�سدور  ذلك  واقرتن  اإلخ(،  وال�سحفيون...  الزراعيون،  واملهند�سون  واملهند�سون،  والأطباء، 
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قانون خا�ص بكّل واحدة من هذه النقابات. كذلك، مت اإ�سدار القانون رقم )35( ل�سنة 1953، 

والذي كان اأول ت�سريع عّمايل يعرتف بحقوق التنظيم النقابي للعمال. تل ذلك تاأ�سي�ص ع�سر 

1960، �سدر قانون جديد  نقابات عمالية، ثم قيام الحتاد العام لنقابات العمال. ويف عام 

للعمل، ينّظم يف الوقت نف�سه ت�سكيل النقابات العمالية. وكان قد �سدر اأوا�سط اخلم�سينات 

القومية  املعار�سة  اأحزاب  ولدة  املرحلة  هذه  �سهدت  حيث  للأحزاب،  حديث  قانون  اأول 

من  عدد  اإلى  اإ�سافة  الإ�سلمي،  التحرير  وحزب  امل�سلمني،  الإخوان  وجماعة  والي�سارية، 

الأحزاب القريبة من احلكم.

تلبث  للجمعيات اخلريية، ومل  ُو�سع قانون جديد  )اأوا�سط اخلم�سينات(،  نف�سها  الفرتة  ويف 

1959 اأول احتاد عام لها، تل ذلك �سدور قانون اجلمعيات  اأن �َسّكلت يف عام  هذه اجلمعيات 

والهيئات الجتماعية رقم )33( ل�سنة 1966، الذي ينظم �صروط ترخي�ص وعمل املنظمات 

يف  تتبع  كانت  التي  والتطوعية،  اخلريية  اجلمعيات  مقدمتها  ويف  الرئي�سة،  احلكومية  غري 

عملها لوزارة التنمية الجتماعية. وقد �سّكل هذا القانون املرجعية القانونية لعدد كبري من 

الداخلية،  لوزارات  تتبع  باتت  التي  والفنية  والريا�سية  والثقافية،  الجتماعية  املنظمات 

والثقافة، وال�سباب، والريا�سة، وغريها.

غري اأن هذه الفرتة، عادت ف�سهدت انقلبًا جوهريًا يف املناخ ال�سيا�سي الداخلي يف اأعقاب اإقالة 

1957(، حيث ُفر�ست الأحكام العرفية على البلد، وُجّمد العمل  حكومة النابل�سي )ني�سان 

بقانون الأحزاب، ولوحقت اأحزاب املعار�سة، فلجاأت اإلى العمل ال�سري، وتل�ست التنظيمات 

الطلبية والن�سائية، فيما اأخذت احلركات الطلبية الأردنية يف اخلارج بالزدهار.

ت. املرحلة الثالثة
تاأثرت هذه املرحلة )1967-1989( بنتائج حرب حزيران عام 1967، ول �سيما فقدان ال�سفة 

الغربية، والتي مت فّك االرتباط القانوين واالإداري معها بعد اأكرث من ع�صرين عامًا؛ نتيجة 

لتبلور الهوية الوطنية الفل�سطينية، واعرتاف العامل العربي مبنظمة التحرير الفل�سطينية 

ممثًل �سرعيًا ووحيدًا لل�سعب الفل�سطيني.

ازدهرت  ن�سبيًا،  �سيا�سيًا  انفراجًا   1967 عام  حرب  تلت  التي  القليلة  ال�سنوات  �سهدت  لقد 

خلله منظمات املجتمع املدين، لكن هذه املنظمات عادت لتواجه منذ اأواخر عام 1970، فرتة 

ع�سيبة ب�سبب القيود على حركتها، يف ظل العمل بقوانني الطوارئ والأحكام العرفية التي 

ُفر�ست حتت تاأثري اأحداث اأيلول الدامية.
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على اأن املنظمات املدنية بداأت ت�ستعيد ح�سورها وتاأثريها تدريجيًا. ففي اأوا�سط ال�سبعينات، 

بداأت بالظهور منظماٌت جديدة للن�ساء واملثقفني والفنانني والكّتاب وامل�سرحيني والت�سكيليني، 

وظهر  واملقاولني.  واجليولوجيني،  املمر�سني،  نقابات  املهنية:  النقابات  من  املزيد  وتاأ�س�ست 

جيل جديد من املنظمات التطوعية يعمل يف جمالت البيئة والتنمية الجتماعية، ورعاية 

املعوقني، اإ�سافة اإلى ظهور �سناديق وموؤ�س�سات تنموية وثقافية ذات نفع عام.

ث. املرحلة الرابعة
وهي املرحلة التي �سهدت انطلق عملية انفراج �سيا�سي وا�سعة يف عام 1989، والتي ما تزال 

م�ستمرة حتى يومنا هذا، مع تذبذبات وتراجعات بني احلني والآخر. على اأن هذه املرحلة، 

من  املزيد  وت�سجيل  القانونية،  ل�سرعيتها  املعار�سة  ال�سيا�سية  الأحزاب  ا�ستعادة  عرفت 

�سًا. الأحزاب ال�سيا�سية، حتى و�سل عددها اإلى 54 حزبًا �سيا�سيًا مرخَّ

النقابات،  مثل:  �سابقة،  مراحل  يف  منظماتها  ظهرت  التي  املدنية  القطاعات  جانب  واإلى 

واجلمعيات املهنية، واجلمعيات اخلريية والجتماعية، �سهدت الهيئات الثقافية خلل هذه 

املرحلة قفزة كبرية يف عددها. كما تاأ�س�ست نقابة مهنية للفنانني، وعادت اإلى الظهور منظمات 

كانت حمظورة، مثل: احتادات املراأة والطلبة، واملنظمات ال�سبابية، ونقابة املعلمني. وظهرت 

ع�سرات املنظمات املدنية اجلديدة، التي تعمل يف جمالت الدفاع عن حقوق الإن�سان والبيئة، 

اإلى مراكز الأبحاث والدرا�سات، واجلمعيات  اإ�سافة  والتنمية ال�سيا�سية، ومكافحة الف�ساد. 

االأكادميية املتخ�ص�صة، واملنتديات الثقافية. 

ثانياً: واقع املجتمع املدين الراهن: البنية التنظيمية واملرجعيات 

القانونية

 

اأ. خريطة املجتمع املدين الأردين
اآلف  ت�سعة  بنحو   )2018( احلا�سر  الوقت  يف  الأردين  املدين  املجتمع  منظمات  عدد  ر  يقدَّ

2010. وذلك وفقًا للجدول  50% عن عدد هذه املنظمات يف عام  منظمة، اأي بزيادة قدرها 

والجتماعي  القت�سادي  املجل�ص  باحثي  مع  بالتعاون  اأعد  والذي  اأدناه،  الوارد  التجميعي 

الأردين )اأنظر جدول رقم »1«(.
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عدد  ر  ويقدَّ املدنية،  التنظيمات  من  رئي�سية  فئة  ع�سرة  ثماين  على  املنظمات  هذه  وتتوزع 

اأع�ساء هذه املنظمات بنحو 1,41 مليون ع�سو، ميثلون 23% من اإجمايل ال�سكان يف �سن العمل، 

البالغ عددهم 6,195,457 ن�سمة، بح�سب التعداد العام لل�سكان لعام 2015.

من  ومتعاقبة  خمتلفة  اأجيال  ح�سيلة  هي  الأردين،  املدين  للمجتمع  الراهنة  اخلريطة  اإّن 

مثل اجلمعيات  ن�سبيًا،  تقليدي وقدمية  ذات طابع  اجتماعية  ت�سّم جمعيات  فهي  املنظمات، 

اخلريية والتعاونية، وجمعيات حديثة اأكرث تخ�ص�صًا، وهناك اأي�صًا منظمات من اجليل الثاين، 

كالنقابات العمالية واملهنية، والغرف التجارية وال�سناعية؛ ومنظماٍت من الأجيال الأحدث، 

كمنظمات البيئة ومنظمات الدعوة وك�سب التاأييد )منظمات حقوق الإن�سان وحقوق املراأة، 

ب�سرعيتها  الر�سمي  العرتاف  اكت�سبت  منظماٍت  اإلى  بالإ�سافة  هذا  ال�سيا�سية(.  والتنمية 

واحتادات  ال�سيا�سية،  الأحزاب  مثل  الت�سعينات،  مطلع  يف  ال�سيا�سي  النفتاح  بعد  القانونية 

الطلبة، واملنظمات الن�سائية، ومراكز الأبحاث، واملنتديات الفكرية.

ن�صاأت  االأردين،  املدين  املجتمع  منظمات  من  الكربى  احل�صة  فاإن  التاريخية،  الناحية  ومن 

خلل العقود الثلثة الأخرية؛ حتت تاأثري النفتاح ال�سيا�سي والقت�سادي، وت�سارع احلراك 

االجتماعي، واالنخراط يف العوملة االقت�صادية.

اأما من الناحية العددية، فاإن اجلمعيات اخلريية واالجتماعية، على اختالف تخ�ص�صاتها، 

ت�سكل احل�سة الأكرب من منظمات املجتمع املدين الأردين، حيث بلغ عددها الإجمايل 6020)1( 

الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  امل�سجلة  اجلمعيات  وت�سكل   .2018 اآب  مطلع  حتى  جمعية 

اأكرث من 62% من اإجمايل اجلمعيات، اإذ بلغ عددها 3738 جمعية. تليها اجلمعيات امل�سجلة 

17,6%. وحّلت اجلمعيات واملنتديات  1061 جمعية، وبن�سبة  لدى وزارة الداخلية وعددها 

الثقافية امل�سجلة يف وزارة الثقافة يف املرتبة الثالثة بعدد ي�سل اإلى 678 جمعية اأو %11.2 

من الإجمايل.

ما  الو�سط  حمافظات  اأن  اإّل  جغرافيًا،  اجلمعيات  لتوزيع  امل�سطرد  التح�سن  من  الرغم  وعلى 

زالت حتظى باأكرث من 15,7% من اإجمايل اجلمعيات امل�سجلة، يف حني تتمتع العا�سمة بح�سة 

الأ�سد بعدد ي�سل اإلى 2497 جمعية، اأو نحو 45% من اإجمايل اجلمعيات على م�ستوى اململكة. 

من   %28 ن�سبته  ما  اأي  ع�سوًا،   394,732 والجتماعية  اخلريية  اجلمعيات  ت�سم  وعمومًا 

اإجمايل ع�سوية املجتمع املدين الأردين.

اأعدادها من �سجل اجلمعيات، وتتوزع مرجعياتها تبعًا لخت�سا�سها  التي مت احل�سول على  هذه اجلمعيات هي اجلمعيات   )1(
على 13 وزارة اأو مرجعية خمت�سة هي: التنمية الجتماعية، الداخلية، الثقافة، البيئة، ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية، 
الوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سلمية، ال�سحة، ال�سياحة والآثار، الزراعة، الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، ال�سناعة 

والتجارة، العدل، املياه والري.
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والجتماعية  اخلريية  اجلمعيات  بعد  الثانية  املرتبة  يف  التعاونية  اجلمعيات  وتاأتي  هذا، 

بعدد ي�سل اإلى 1592 جمعية، اأغلبها جمعيات متعددة الأغرا�ص )54,5%(، تليها اجلمعيات 

الزراعية )20,4%(، واجلمعيات الإ�سكانية )10,7%( والتعاونية الن�سائية )%6,3(.

اإلى  عددهم  ي�سل  اإذ  اأع�سائها،  عدد  �سعيد  على  كبري  بثقل  التعاونية  اجلمعيات  وتتمتع 

146,022 �صخ�صًا، وهو ما ميثل 10,1% من اإجمايل احلجم العددي للمجتمع املدين. اإّل اأنها 

دورها  رغم  املدين،  املجتمع  ن�سطاء  من  اأو  الأكادميية  الدرا�سات  يف  كاٍف  باهتمام  حتظى  ل 

القت�سادي والجتماعي الكبري.

33 األف ع�سو، وهي  586 جمعية، نحو  ومن ناحية اأخرى ت�سم اجلمعيات العائلية، وعددها 

بذلك متثل الفئة الثالثة من حيث احلجم يف قطاع اجلمعيات، اإذ ت�سل ن�سبة ع�سويتها اإلى 

2,3% من اإجمايل ع�سوية منظمات املجتمع املدين.

وبذلك، متثل هذه الفئات الثلث )اجلمعيات اخلريية والجتماعية والتعاونية والعائلية( 

الأرقام  اأن  ورغم  الأردين.  املدين  املجتمع  ملنظمات  الإجمالية  الع�سوية  من   %40,7 نحو 

اأقل  على  التقليدي  والجتماعي  والعائلي  اخلريي  الطابع  هيمنة  ا�ستمرار  تعك�ص  ال�سابقة، 

الثماين الأخرية �سهدت  ال�سنوات  اأن  اإل  الع�سوية يف املجتمع املدين،  بقليل من ن�سف حجم 

انخفا�صًا ن�صبيًا لهذه الهيمنة، مقارنة بخريطة املجتمع املدين االأردين لعام 2010، حني كادت 

ت�سل قاعدة الع�سوية فيها اإلى نحو ثلَثي اأع�ساء املجتمع املدين.

اجلدول رقم )1(
عدد منظمات املجتمع املدين وعدد اأع�سائها تبعًا لفئاتها 

عدد الأع�ساءعدد املنظماتفئة املنظمةالرقم

 394,732 3738 اجلمعيات اخلريية والجتماعية1

 146,022 1592اجلمعيات التعاونية2

 479,493 15النقابات املهنية3
 98,000 598الأندية الريا�سية وال�سبابية4

5
الهيئات الثقافية 

*حتديث من وزارة الثقافة
678

 10,000 

 35,000 68املنظمات الن�سائية6

 95,000 17النقابات العمالية7

  5,000 18احتاد املزارعني8

 53,000 94منظمات اأ�سحاب العمل9

 34,368 47الأحزاب ال�سيا�سية10

  2,148 124جمعيات بيئية11
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  3,750 1143ال�سركات غري الربحية12

 12,788 10نوادي املعلمني13

14
جمعيات عائلية

 33,000 586)وزارة الداخلية(

15
جمعيات ال�سداقة
  2,500 44)وزارة الداخلية(

16
نوادي اخلريجني

  5,700 78)وزارة الداخلية(

17
اجلمعيات العادية 
#353)وزارة الداخلية(

#46جمعيات اأجنبية18

 1,410,501 9249املجموع

من ناحية اأخرى، فاإن النقابات املهنية، والتي تعود ن�ساأتها اإلى مرحلة اخلم�سينات وال�ستينات، 

خالل  االأردين  املجتمع  يف  الهيكلية  التغريات  عن  تعبريًا  با�صطراد،  العددي  منوها  وا�صلت 

واملهني  التعليمي  التكوين  ذات  الو�سطى  للفئات  �سريع  بنمو  متيزت  والتي  الأخرية،  العقود 

املرتفع. وهكذا و�سل عدد ع�سوية هذه النقابات اإلى 479,493 ع�سوًا، وبذلك فاإن هذا القطاع 

من املجتمع املدين هو الأكرب من حيث الع�سوية، حيث ت�سل ن�سبة الع�سوية فيه اإلى اأكرث من 

ثلث اإجمايل ع�سوية منظمات املجتمع املدين الأردين.

لكن، ورغم هذا التطور العددي الكبري لع�صوية النقابات املهنية، وتاريخها الطويل كحا�صنة 

للحداثة والقيم املدنية والتقدمية، ورغم اأنها �سدت مكان الأحزاب ال�سيا�سية خلل الفرتة 

1957 - 1989، اإل اأن دورها الديناميكي ال�سابق تراجع بقوة يف ال�سنوات الأخرية، اإن مل يكن 

خلل العقدين الأخريين.

ويعك�ص هذا الرتاجع �صمور امل�صاركة الفعالة لالأع�صاء يف انتخابات ون�صاطات النقابات املهنية 

نف�سها، ف�سًل عن تراجع دورها العام يف احلراك ال�سيا�سي الوطني العام. علمًا اأن دورها الأخري 

يف قيادة حراكات اأيار/ حزيران 2018، �سد م�سروع قانون �سريبة الدخل الذي تقدمت به 

الرابع بعّمان  الدوار  اإلى حركة جماهريية وا�سعة يف  امللقي، والتي حتولت  حكومة د.هاين 

وال�ساحات العامة يف املحافظات، قد اأعاد اإليها بع�ص العتبار والدور ال�سيا�سي.

الناحية  من  املهنية  النقابات  من  الن�ساأة  يف  الأ�سبق  اأي�سًا  وهي  العمالية،  النقابات  اأما 

واملدنية حتى مطلع  رئي�صيًا من احلركات االجتماعية  ت�صكل جزءًا  والتي ظلت  التاريخية، 

ال�سبعينات من القرن املا�سي، فقد وا�سلت تراجعها، �سواء من حيث عدد التنظيمات وتنوعها 

اأو من حيث الع�سوية، حتت تاأثري التدخلت الر�سمية يف �سوؤونها ويف عمليات اختيار قياداتها، 



1174

وكذلك جراء جمود وتكل�ص القيادات امل�ستقلة للنقابات العمالية، والتي كانت اأكرث حتررًا من 

ال�سطوة الر�سمية.

وهذا الواقع يف�سر اقت�سار عدد النقابات على 17 نقابة فقط منذ اإعادة تنظيمها عام 1977 

احلجم  اأن  علمًا  فقط.  ع�سو  األف   95 اإلى  النقابات  اأع�صاء  عدد  وانخفا�ص  اليوم،  وحتى 

الإجمايل لقوة العمل املوؤهلة للنتظام يف نقابات عمالية ي�سل اإلى 2,5 مليون ن�سمة بح�سب 

اأرقام دائرة الإح�ساءات العامة لعام 2015، من بينهم 1,6 مليون عامل اأردين. اأي اأن النقابات 

احلالية ت�ستوعب ك�سرًا �سغريًا من الع�سوية املمكنة، يف ما لو حتررت احلركة العمالية من 

ال�سطوة الر�سمية والبريوقراطية والتكل�ص القيادي، وخ�سعت لعملية اإ�سلح داخلي حُتولها 

اإلى قوة فاعلة يف احلياة القت�سادية والجتماعية.

النفتاح  عملية  اأطلقتها  التي  باملناخات  اإيجابيًا  املدين  املجتمع  بنية  تاأثرت  فقد  وعمومًا، 

ال�سيا�سي لعام 1989، ويتبدى اأثر هذه العملية يف ا�ستعادة الأحزاب ال�سيا�سية حقها يف الوجود 

املنظمات  عدد  منو  يف  وكذلك   ،2018 عام  يف  �سيا�سيًا  حزبًا   47 عددها  بلغ  حيث  والن�صاط، 

ن احلركة الن�صائية من ا�صتعادة حقها يف الوجود والن�صاط،  الثقافية واالأكادميية، ويف متكُّ

واأخريًا ولي�ص اآخرًا، يف ا�ستعادة املعلمني احلكوميني حقهم يف التنظيم النقابي واملهني، بعد 

ن�سال طويل ومرير، حيث ت�سكل نقابة املعلمني النقابة اخلام�سة ع�سرة يف اجل�سم النقابي 

واملهني، بعد اكت�سابها ال�سرعية القانونية يف مرحلة احلراكات الأردنية )2013-2011(.

ومن التطورات احلديثة ن�سبيًا على بنية املجتمع املدين، ظهور ال�سركات غري الربحية التي 

القطاع  ما بني  الفجوة  ل عليها يف جت�سري  يعوَّ والتي  �سركة،   1143 اإلى  موؤخرًا  و�سل عددها 

اخلا�ص واملجتمع املدين، وبناء �سراكات جمتمعية م�سرتكة.

فاإن املجتمع املدين الأردين يقف الآن على مفرتق فا�سل ما بني بنيته وممار�ساته  وعمومًا، 

التنظيمات  من  جديدة  اأجيال  دخول  بني  وما  القدمية  بالت�سريعات  واملقيدة  التقليدية 

املدنية، التي حتمل روؤى واأدوارًا اأكرث تقدمًا، �سواء على �سعيد حماولة اإ�ساعة قيم حقوقية 

وبيئية وتنموية م�ستدامة، اأو حتقيق متثيل اأف�سل للفئات الجتماعية، اأو بناء ف�ساء ثقايف 

واإبداعي، خا�سة لدى الفئات ال�سابة.

باأدوار تنموية وحقوقية وتنويرية،  املدين احلديث يرتبط  املجتمع  فاإن  وكما هو معروف، 

كما  واملدر�سة،  الأ�سرة  جانب  اإلى  الجتماعية،  والتن�سئة  امل�ساهمة  يف  اأي�سًا  عليه  ل  ويعوَّ

ُينظر اإليه بو�سفه الوعاء الرئي�سي للتطوع وخدمة املجتمع وبث قيم املواطنة وامل�ساركة. اإّن 

هذه الأدوار ل ميكن القيام بها من دون جهود اإ�سلحية ومتكينية توجه نحو تغيري املفاهيم 

واملمار�صات التي ما زالت حتكم املجتمع املدين بفئاته املختلفة. وهو ما يتطلب جتديد احلوار 

عة منه يف ال�سياق الأردين املحدد. حول مفهوم املجتمع املدين والأدوار املتوقَّ
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وقعت  التي  الإيجابية  التغيريات  بع�ص  ت�ستوعب  اأن  منها  كان  ما  املراجعة  هذه  اأن  والواقع 

مبعناها  املنظمات  فقط  ولي�ص  االأفراد  لن�صاط  وميدانًا  �صاحة  بو�صفه  املدين،  املجتمع  على 

واملجموعات  واحلملت  واملدونات  وال�سبكات  املبادرات  من  العديد  هنا  واملق�سود  التقليدي. 

احلوارية التي برزت خلل ال�سنوات الأخرية واأظهرت ح�سورًا مميزًا يف النقا�ص العام وعلى 

يف  املدين  احلراك  من  النوع  هذا  درا�سة  فاإن  وعليه،  الجتماعي.  التوا�سل  �سبكات  �سعيد 

لتجنيبه  وكذلك  منه  وال�ستفادة  احلراك  لتطوير  ملّحة  مهمة  باتت  الفرتا�سي  الف�ساء 

الوقوع يف اأدوار �سارة باتت ظاهرة موؤخرًا، مثل نقل الإ�ساعات ال�سارة واأ�سكال الت�سهري غري 

امل�صوؤول باالأ�صخا�ص واملوؤ�ص�صات.

ب. الإطار القانوين الناظم لقطاعات املجتمع املدين
من  كبرية  جمموعة  على  تتوزع  حيث  املدين،  املجتمع  ملنظمات  القانونية  املرجعيات  تتعدد 

القوانني، ياأتي يف مقدمتها قانون اجلمعيات رقم )51( ل�سنة 2008، الذي يوؤّطر ق�سمًا كبريًا 

متويلها،  واأمور  اأعمالها  على  والرقابة  وت�سجيلها،  ت�سكيلها  حيث  من  املدنية،  املنظمات  من 

وموجبات حّلها وطبيعتها القانونية. اأما بقية القوانني الناظمة للمنظمات املدنية فهي:

قانون العمل رقم )8( ل�سنة 1996 وتعديلته، الذي ينظم عمل كّل من النقابات العمالية   -

ونقابات اأ�سحاب العمل.

قانون الأحزاب ال�سيا�سية رقم )39( ل�سنة 2015.  -

رقم  الربح  اإلى  تهدف  ل  التي  ال�سركات  ونظام   ،1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون   -

)73( ل�سنة 2010.

15 نقابة(  قوانني النقابات املهنية، حيث تتمتع كّل واحدة من هذه النقابات )وعددها   -

بقانونها اخلا�ص بها.

املوؤقت رقم )70(  التجارة  2005، وقانون غرف  ل�سنة  ال�سناعة رقم )10(  قانون غرف   -

ل�سنة 2003.

قانون التعاون رقم )18( ل�سنة 1997.  -

ي�سكل قانون اجلمعيات رقم )51( ل�سنة 2008، املرجعية القانونية لت�سجيل وعمل قطاعات 

عدة من املنظمات املدنية التي يتبع كلٌّ منها اإلى وزارة اأو مرجعية حكومية حمددة. 

مرجعيتها  ُتعّد  التي  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  ت�سجيلها  يتم  اخلريية،  فاجلمعيات 

احلكومية، فيما يتم ت�سجيل الروابط واجلمعيات الثقافية يف وزارة الثقافة، وباملثل، ت�سجل 
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النوادي ال�سبابية والريا�سية لدى وزارة ال�سباب )وقبل ذلك لدى املجل�ص الأعلى لل�سباب(. 

لت يف وزارة الداخلية، حيث ُتعّد  اأن �ُسجِّ وهناك العديد من الهيئات الجتماعية التي �سبق 

ال�سداقة  وجمعيات  اخلريجني،  روابط  على  ينطبق  وهذا  احلكومية،  مرجعيتها  الأخرية 

وجمعيات رجال الأعمال، وبع�ص اجلمعيات العاملة يف اأن�سطة اقت�سادية حمددة. هذا، وكانت 

املنظمات  وبع�ص  والبيئة،  امل�ستهلك  وحماية  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  تعمل  مهمة  جمعيات 

الن�سائية، قد اختارت الت�سجيل يف وزارة الداخلية.

يعّد قانون اجلمعيات رقم )51( ل�سنة 2008، املرجعية الأولى، اإن مل تكن الوحيدة للقطاع 

الأو�سع من منظمات املجتمع املدين يف الأردن، حيث اأن نحو 6 اآلف جمعية مت ت�سجيلها لدى 

الوزارات املعنية مبوجب هذا القانون.

ُيذكر هنا، اأن هذا القانون يعّرف اجلمعيَة يف املادة الثالثة منه باأنها: »اأّي �صخ�ص اعتباري، 

موؤلف من جمموعة من االأ�صخا�ص ال يقل عددهم عن �صبعة، يتم ت�صجيلهم وفقًا الأحكام هذا 

القانون لتقدمي خدمات اأو القيام باأن�سطة على اأ�سا�ص تطوعي، دون اأن ي�ستهدف الربح املادي، 

اأو حتقيق اأّي منفعة الأيٍّ من اأع�صائه اأو الأّي �صخ�ص حمدد بذاته، اأو حتقيق اأّي اأهداف �صيا�صية 

تدخل �سمن نطاق واأعمال واأن�سطة الأحزاب ال�سيا�سية، وفق اأحكام الت�سريعات النافذة«.

وقد اأف�سح القانون املجاَل اأمام ظهور �سكل جديد من اجلمعيات حتت ا�سم »اجلمعيات اخلا�سة« 

التي تنح�صر ع�صوية الواحدة منها يف جمموعة من االأ�صخا�ص، ال يقل عددهم عن ثالثة، وال 

يزيد عن ع�صرين. كما ظهرت اجلمعيات املغلقة التي تنح�صر ع�صوية الواحدة منها يف �صخ�ٍص 

واحد فاأكرث، وتقت�سر مواردها املالية على ما يقدمه لها الأع�ساء لغايات تنفيذ اأهدافها.

ويتم ت�سجيل اجلمعية من خلل تقدمي طلب ت�سجيل اإلى �سجل اجلمعيات يف وزارة التنمية 

طلب  على  باملوافقة  يقوم  الذي  ال�صجّل  اإدارة  جمل�ص  الإ�صراف  يخ�صع  والذي  االجتماعية، 

ي�صدر  مل  واإذا  املتطلَّبات.  مكتمل  الطلب  ت�صلُّم  تاريخ  من  يومًا   60 خلل  رف�سه  اأو  الت�سجيل 

لة حكمًا. قرار املجل�ص على الطلب خلل هذه الفرتة، فاإّن اجلمعية ُتعّد م�سجَّ

التنمية  وزارة  هي:  وزارة   13 اإلى  و�سل  للجمعيات  املرجعية  الوزارات  عدد  اأن  هنا  وُيذكر 

ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  البيئة،  وزارة  الثقافة،  وزارة  الداخلية،  وزارة  الجتماعية، 

الت�سالت  وزارة  والآثار،  ال�سياحة  وزارة  ال�سحة،  وزارة  الأوقاف،  وزارة  والربملانية، 

وتكنولوجيا املعلومات، وزارة العدل، ووزارة املياه والري.

وعلى كّل جمعية م�سجلة، اأن تقدم للوزارة خطة عملها ال�سنوية، وتقريرًا �سنويًا عن اإجنازاتها 

وميزانية  ونفقاتها،  واإيراداتها،  متويلها  مب�سادر  وك�سفًا  ال�سابقة،  ال�سنة  خلل  ون�ساطاتها 

اأو توقفت عن  اأعمالها،  مبا�سرة  اإخفاق اجلمعية يف  مدققة من حما�سب قانوين. ويف حالة 
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من   )20( املادة  فاإّن  القانون،  وفق  اأو�صاعها  توفيق  عن  تخّلفت  اإذا  اأو  �صنة،  ملدة  ممار�صتها 

القانون، تُعدُّ اجلمعيَة منحّلة حكمًا.

وَي�صرتط قانون اجلمعيات رقم )51( يف الع�سو املوؤ�س�ص يف اأّي جمعية، اأن يكون مواطنًا اأردين 

اجلن�سية، اأمت الثامنة ع�سر من عمره، واأن يكون كامل الأهلية، وغري حمكوم بجناية اأو جنحة 

خمّلة بال�سرف. كما اأجاز القانون ت�سجيل فرع يف اململكة جلمعية م�سجلة يف دولة اأجنبية، 

�سريطة اأن تكون غري هادفة للربح اأو حتقيق منفعة لأع�سائها، واأّل ت�سعى اإلى حتقيق اأهداف 

�سيا�سية اأو دينية.

ل  وعلى الرغم من اأن هذا القانون جاء متقدمًا على ما �سبقه من قوانني، وُيَعّد ثمرَة حوار مطوَّ

اأنه مل ي�ستوعب مقرتحات  اإّل  التنمية الجتماعية ومنظمات املجتمع املدين،  ما بني وزارة 

وتو�سيات املنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإن�سان. ومن النتقادات املوجهة اإليه: ا�ستمرار 

العرفية  العهود  اآثار  من  وهو  ال�سيا�سية«،  »الن�ساطات  ي�سمى  ما  اجلمعيات  ممار�سة  حظر 

ال�صابقة، مما يقّيد دور اجلمعيات يف التنمية ال�صيا�صية وت�صجيع امل�صاركة االنتخابية، ويعّزز 

ال�سيا�سية«،  و»امل�ساركة  »ال�سيا�سة«  من  الجتماعية  اجلمعيات  يف  الأع�ساء  املواطنني  خوف 

علمًا اأن وزارة التنمية الجتماعية تعزو ذلك اإلى وجود عدد من اجلمعيات التي تن�سط يف 

جمال ن�صر الثقافة الدميقراطية وال�صفافية والرقابة على االنتخابات والتمكني ال�صيا�صي 

اأن وجود هذه  والواقع  والربملانية.  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  وتعمل حتت مظلة  والقانوين، 

يف  االجتماعية  اجلمعيات  انخراط  يربر  اأاّل  يجب  ال�صيا�صي  بال�صاأن  املتخ�ص�صة  املنظمات 

مناق�صة وت�صجيع امل�صاركة املدنية باأ�صكالها كافة يف االأوقات املنا�صبة مثل املوا�صم االنتخابية.

كما اإّن اإجراءات ت�سجيل اجلمعية، وطول املدة اللزمة لإجنازها، ُتَعّد من العيوب الرئي�سة 

يف القانون، حيث يتمتع اأمني �سجل اجلمعيات ب�سلحيات وا�سعة لرد الطلبات، بدعوى وجود 

م. ول ُيلزم القانون اأمنَي  نواق�ص يف الأوراق املطلوبة، اأو وقوع اأخطاء �سكلية يف الطلب املقدَّ

�سر �سجل اجلمعيات بتقدمي تف�سري لأ�سباب رف�ص طلب ت�سجيل اجلمعية.

اجلهات  موافقة  على  احل�سول  دون  من  تتم  ل  اجلمعيات،  ت�سجيل  عملية  اأن  املعروف  ومن 

على  باملوافقة  قراره  ال�سجل  جمل�ص  لإ�سدار  اللزمة  املدة  طول  يف�سر  ما  وهو  الأمنية، 

الت�سجيل اأو رف�سه. كما يف�سر عدم اإيراد القانون اأّي مواد متّكن من التعرف على اأ�سباب رف�ص 

ت�سجيل اجلمعية، وبالتايل، العرتا�ص على قرار الرف�ص.

املدين  للمجتمع  الت�سريعية  املرجعية  اأو  املظّلة  على  طراأت  التي  الإيجابية  التطورات  ومن 

ت�سجيل  يجيز  الذي  املا�سي،  القرن  ت�سعينات  اأواخر  يف  ال�سركات  قانون  اإقرار  الأردن،  يف 

ال�سركات غري الربحية، وهو �سكل جديد كان ُيفرت�ص به اأن ي�سمح بتجاوز ال�سعوبات الإدارية 
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والبريوقراطية املرافقة لت�سجيل اجلمعيات.

ال�سابعة، على حق املواطنني يف  1997 يف مادته  ال�سركات رقم )22( ل�سنة  فقد ن�ّص قانون 

ربحية حتى  �سركة غري   149 القانون  ذلك  لت مبوجب  �ُسجِّ ربحية. وقد  �سركات غري  اإن�ساء 

 2007 ل�سنة   )60( رقم  النظام  فاأ�سدرت  عادت  احلكومة  لكن   ،2007 عام  حزيران  اأوا�سط 

لتنظيم عمل ال�سركات، وو�سعت قيودًا على حّق ال�سركات يف احل�سول على متويل من اجلهات 

مة لها من ِقبل الأردنيني اأنف�سهم. غري الأردنية، بل وعلى التربعات املقدَّ

فقد ن�ست الفقرة )اأ( من املادة )9( يف النظام املذكور على عدم جواز تلّقي اأو قبول املعونة اأو 

التربع اأو الهبة اأو التمويل من جهات غري اأردنية، دون احل�سول على موافقة جمل�ص الوزراء، 

بناًء على تن�صيب الوزير املخت�ص.

كما ن�ست الفقرة )ب( من املادة نف�سها على عدم جواز تلقي التربعات العينية اأو النقدية، باأّي 

�صورة كانت، دون احل�صول موافقة الوزير املخت�ص. ويف كل االأحوال، فاإّن على هذه ال�صركات 

يف  ترغب  التي  الأموال  وم�سادر  واملربرات،  باجلهات  تف�سيلية  وبيانات  َخّطي،  طلب  تقدمي 

احل�سول عليها.

اأما الفقرة )ج( من املادة )11(، فقد ن�ست على اأن ملراقب ال�سركات، اأو من يثق به، اأن يقوم 

واأوجه  متويلها،  م�سادر  ومن  �سحتها  من  للتثبت  الربحية  غري  ال�سركات  �سجلت  بتدقيق 

اإنفاقها. وقد طلبت دائرة مراقبة ال�سركات من 70 �سركة غري ربحية ت�سويب اأو�ساعها وفقًا 

للنظام املذكور اآنفًا فور �سدوره عام 2007.

اإلى الربح حتت رقم )73( ل�سنة  2010، ُو�سع نظام جديد لل�سركات التي ل تهدف  ويف عام 

2010، بال�ستناد اإلى املادة )7( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997. ووفقًا للمادة رقم 

)2( من هذا النظام، فاإن ال�سركة التي ل تهدف اإلى الربح هي »�سركة ل تهدف اإلى حتقيق 

الربح، واإْن حتققت اأّي عوائد، فل يجوز توزيعها على ال�سركاء اأو امل�ساهمني فيها«.

القطاعات  �سمن  العمل  يف  الربحية  غري  ال�سركات  غايات  النظام،  من   )3( املادة  وحددت 

ال�سحية والتعليمية، ومتويل امل�ساريع ال�سغرية، والتدريب الذي يهدف اإلى تنمية املجتمع، اأو 

اأّي غاية ترتبط بالقطاعات املذكورة، ويوافق عليها مراقب ال�سركات.

لل�سركات غري الربحية تنظيم الندوات واملوؤمترات،  املادة )8( من النظام، فاإنه يحّق  ووفق 

وامل�ساركة يف اإعداد ون�سر التقارير والبحوث واملعلومات التي تت�سل بغاياتها.

وعلى ال�سركات غري الربحية مبوجب املادة )9(، اأن تقدم تقريرًا �سنويًا عن اأعمال ون�ساطات 

قة، وذلك خلل ال�سهور الثلثة الأولى من كل �سنة  ال�سركة، وم�سادر متويلها، وميزانية م�سدَّ

عة خالل ال�صنة. مالية، كما اإن عليها اإرفاق التقرير بخطة عملها واأن�صطتها املتوقَّ
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عام  مراقب  تن�سيب  على  على  وبناًء  للوزير،  يحّق  املذكور،  النظام  من   )12( املادة  ومبوجب 

خالفت  اأو  النظام،  اأو  القانون  اأحكام  خالفت  اإذا  الربحية،  غري  ال�سركة  ت�سفية  ال�سركات، 

نظامها الأ�سا�سي اأو عقد التاأ�سي�ص، اأو مار�ست اأعماًل اأو اأن�سطة ل تدخل �سمن غاياتها، اأو نتج 

عن اأّي ن�صاط قامت به خمالفٌة للنظام العام اأو االآداب العامة.

ول بد من الإ�سارة اإلى اأن بع�ص الت�سريعات الأخرى الناظمة لعمل منظمات املجتمع املدين، 

تنطوي على قيود على حرية التنظيم، كما هي حال قانون العمل رقم )8( ل�سنة 1996، الذي 

يح�سر عدد النقابات العمالية ب�سبع ع�سرة نقابة، اأْي كما كان عددها عندما اأُعيد تنظيمها 

بقرار من وزير العمل يف عام 1976.

نقابات جديدة من  قيام  العمال يحول دون  لنقابات  العام  الأ�سا�سي للحتاد  النظام  اإن  كما 

دون موافقته. ومن املعروف اأن قانون العمل �ساري املفعول منَح الحتاَد العام لنقابات العمل، 

د على النقابات الأع�ساء، وهو ما جّرد الأخريَة من حريتها يف تنظيم  َع نظام داخلي موحَّ و�سْ

�سوؤونها الداخلية، يف تعاُر�ص �سارخ مع التفاقية الدولية رقم )98(، اخلا�سة بتطبيق مبادئ 

حق التنظيم واملفاو�سة اجلماعية.

وُيذكر هنا، اأن قانون العمل الأردين يقرر احلد الأدنى لعدد العمال الذين يرغبون يف تاأ�سي�ص 

 20 من  اأدنى  حلّد  احلق  هذا  تعطي  الدولية  العمل  منظمة  اأن  حني  يف  �صخ�صًا،   50 بــ  نقابة 

عامًل.

كذلك، ما زال قانون العمل احلايل ي�صتثني موظفي احلكومة وم�صتخدميها وعمالها، وكذلك 

عمال الزراعة والب�ستنة واملنازل، والعمال غري الأردنيني، من حق التنظيم النقابي.

الأخرى،  الت�سريعات  من  العديد  وجود  من  �سلبًا،  الأردين،  املدين  املجتمع  ن�ساطية  وتتاأثر 

اأبرزها: قانون الجتماعات العامة رقم )51( ل�سنة 2008، الذي يعطي ال�سلحية للمحافظني 

واحلكام الإداريني بتعطيل اأو اإلغاء اأّي اجتماع عام دون اإبداء الأ�سباب، وكذلك قانون منع 

الدولة �سلحية  اأمن  اأو حمكمَة  العام  املدعي  الذي يعطي   2014 ل�سنة  الإرهاب رقم )18( 

اإرهابية. كما  بن�صاطات  االأ�صخا�ص، لال�صتباه بعالقتهم  اأو جمموعات من  اأ�صخا�ص  مالحقة 

اإقامتهم وحتركاتهم وو�سائل ات�سالهم،  اأماكن  تت�سمن هذه ال�سلحيات فر�ص الرقابة على 

احلجز  حتت  اإليهم  تعود  اأموال  اأّي  وو�سع  وجودهم،  اأماكن  وتفتي�ص  ال�سفر،  من  ومنعهم 

ظي ب�صبهة عالقتها باالإرهاب. التحفُّ
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يف  ودوره  فاعليته  وقيا�ص  الأردين،  املدين  املجتمع  حتليل  اإلى  �سعت  التي  الدرا�سات  تعددت 

الإ�سلح ال�سيا�سي وال�سيا�سات العامة. وُيَعّد »دليل موؤ�سرات املجتمع املدين يف الأردن؛ التقرير 

2010، اأكرث هذه الدرا�سات �سموًل، حيث اعتمد املنهجيَة  اأُِعّد عام  الوطني التحليلي« الذي 

املطبَّقة من ِقبل التحالف العاملي مل�ساركة املواطنني )CIVICUS( يف اأكرث من 40 بلدًا متت 

فيها مهمة تقييم حالة جمتمعاتها املدنية، ومن بينها الأردن.

الأردين،  املدين  املجتمع  حال  واقع  تعك�ص  التقرير،  هذا  اإليها  خل�ص  التي  النتائج  زالت  وما 

احلراكات  انفجار  تلت  التي  ال�سنوات  خلل  الإيجابية  املتغريات  بع�ص  وقوع  من  بالرغم 

حزيران  اأيار/  يف  الكبري  ال�سعبي  النفجار  اإظهارها  اأعاد  والتي   ،)2012/2011( ال�سعبية 

2018، يف الدوار الرابع يف عمان وامليادين العامة يف مدن اململكة، احتجاجًا على فر�ص قانون 

جديد لل�سرائب.

وا�صتخل�ص التقرير التحليلي النتائج التالية:

اأ. على م�ستوى التنظيم
مع اأن املجتمع املدين يف الأردن يتمتع، ب�سكل عام، مب�ستوى تنظيمي جيد، حيث حتظى الغالبية 

ال�صاحقة من منظماته بهيئات اإدارية منتَخبة، اإاّل اأّن ن�صبة متزايدة من هذه املنظمات يتم 

املجال�ص  بقاء  جّراء  بركودها  يت�سبب  مما  التزكية،  باأ�سلوب  فيها  القيادية  الهيئات  اختيار 

نف�صها على راأ�صها لفرتات طويلة، وهو ما يتطلب العمل على ا�صتعادة اآليات التناف�ص االنتخابي 

الدميقراطي يف التجديد والتعاقب القيادي على املنظمات املدنية.

ومن ناحية اأخرى، اأظهر امل�سح التنظيمي حلالة منظمات املجتمع املدين الأردين )وهو امل�سح 

الذي ي�سكل اأحد م�سادر اإعداد التقرير الوطني التحليلي( وال�سادر عن مركز الأردن اجلديد 

للدرا�سات )حزيران 2010(، اأن ن�سبة ت�سل اإلى 44% من املنظمات املدنية متيل اإلى تفوي�ص 

�صلطة اتخاذ القرارات فيها اإلى فريق عمل �صغري، اأو اإلى رئي�ص املنظمة، ولي�ص اإلى املجال�ص 

املنتَخبة.

من ناحية اأخرى، فاإّن ان�سواء غالبية املنظمات املدنية يف احتادات عامة اأو مظلت اأو �سبكات، 

مل َيُحْل دون ملحظة اأن م�ستوى التن�سيق والتعاون القطاعي بني هذه املنظمات ما زال �سعيفًا 

يف  الذاتي  التنظيم  خلربات  الأردين  املدين  املجتمع  افتقار  جانب  واإلى  النطاق.  حمدود  اأو 

ندرة  اأّن  اأي�سًا  لوحظ  فقد  تنظيمية،  خطط  اإلى  ترجمتها  وكيفية  املبادرات  متابعة  جمال 

وجود اأطر تن�سيقية عابرة للقطاعات ما بني منظمات املجتمع املدين، تقّلل من فاعلية هذه 
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املنظمات يف احلياة العامة اإلى حّد كبري، واإذا كانت ال�سنوات الأخرية �سهدت مبادرات لبناء 

حتالفات، اإل اأن هذه التحالفات ما زالت تقت�سر على عدد حمدود من املنظمات.

وبالإجمال، يبدو اأن املجتمع املدين الأردين يتمتع مبوارد ب�سرية جيدة من حيث الع�سوية، 

اجلمعيات  مثل  املدنية،  القطاعات  من  العديد  يف  منظمة  كل  لدى  الع�سوية  متو�سط  لكن 

املجتمع  منظمات  غالبية  اأن  ذلك  من  والأهم  العدد.  حيث  من  �سئيل  ال�سيا�سية،  والأحزاب 

املدين تفتقر للخربة واالأطر املوؤ�ص�صية والربامج القادرة على ا�صتقطاب املزيد من االأع�صاء 

هذه  يف  املطلوب  العمل  من  الأكرب  باجلزء  الإدارية  الهيئات  تقوم  حيث  اإليها،  واملتطوعني 

املنظمات.

موارد  بني  ما  َحِرج  توازن  وجود  التقرير  اأظهر  والتكنولوجية،  املالية  املوارد  �سعيد  وعلى 

املنظمات  اأغلبية  فاإن  وبالنتيجة،  معظمها.  لدى  مايل  عجز  وجود  مع  ونفقاتها،  املنظمات 

عها على �صعيد االأن�صطة اأو اإقامة م�صاريع  تتمتع باحلد االأدنى من املوارد، ما يحول دون تو�صُّ

مدّرة للدخل.

اأن الغالبية ال�ساحقة من منظمات املجتمع املدين تعاين من م�سكلت عدة  ومما ل �سك فيه 

على ال�سعيد املايل، تتعّلق بكفاية املوارد املالية، وم�سادرها، ومدى انتظامها ودميومتها، وقدرة 

ح�سن  ل�سمان  ومالية  اإدارية  ومهارات  خربات  توفر  ومدى  مواردها،  تنمية  على  املنظمات 

ا�صتخدام املوارد املتاحة.

عامة  ب�صفة  يعاين  االأردين  املجتمع  فاإّن  واالإقليمية،  العربية  املجتمعات  من  كثري  وبخالف 

وينطبق  املدين،  املجتمع  منظمات  متويل  اأو  لدعم  ر�سدها  ميكن  التي  املالية  املوارد  قلة  من 

املجتمع  منظمات  من  مهمة  ح�سة  جلوء  يف�سر  ما  وهو  واخلا�ص.  العام  القطاعني  على  هذا 

املدين للتمويل اخلارجي، وخا�سة تلك املنظمات العاملة يف جمالت الدعوة وك�سب التاأييد 

الأبحاث  ال�سيا�سات )مراكز  التاأثري يف  العاملة يف جمالت  اأو  اأ�سا�سًا(  )املنظمات احلقوقية 

ومنظمات التنمية ال�سيا�سية.. اإلخ(.

اإّن حاجة العديد من منظمات املجتمع املدين للموارد الكافية متّثل ما ميكن ت�سميته »عقب 

مب�سادر  الت�سكيك  نزعة  ب�سيوع  و�سدقّيتها  املنظمات  هذه  موثوقية  تتاأثر  حيث  اأْخَيل«، 

التمويل اخلارجي، ويتم ربط هذا التمويل باأهداف وغايات »م�سبوهة«، مثل تنفيذ الأجندات 

الأجنبية والتطبيع وغريها من التهامات.

اأجندتها  لتبديل  املدنية  املنظمات  ا�سطرار  هي  بو�سوح،  واملنظورة  الفعلية  امل�سكلة  اأّن  على 

من  لها  كافية  موارد  ق  اإلى احلفاظ على تدفُّ ب�صبب حاجتها  اأجلها،  التي قامت من  االأ�صلية 

لة، حيث تتغري اأجندتها بني احلني والآخر. وب�سبب ذلك، فاإن العديد من  جانب املنظمات املموِّ
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املنظمات املدنية فقدت هويتها اخلا�سة وابتعدت عن الأهداف والغايات التي اأُن�سئت من اأجل 

ر هدفًا بحّد ذاته. حتقيقها، ومع الوقت اأ�سبح احل�سول على التمويل املي�سَّ

�سابقًا،  اإليه  امل�سار  الأردين  املدين  املجتمع  منظمات  حلالة  التنظيمي  امل�سح  يك�سف  واأخريًا، 

اإّل  الدولية،  املدين  املجتمع  العامل، وعلى منظمات  الأردن على  انفتاح  اأنه رغم وجود ميزة 

اأن  امل�سُح  اأظهر  حيث  حمدودة،  الدولية  املحافل  يف  الأردنية  املدنية  املنظمات  فاعلية  اأن 

املجتمع املدين الأردين م�ستقِبل اأكرث مما هو �سريك م�ساهم يف احلوارات و�سنع ال�سيا�سات على 

امل�ستويات الإقليمية والدولية.

ب. على م�ستوى ممار�سة القيم
َم املجتمع املدين االأردين على �صعيد هذا البعد باملقارنة  �صّجل التقرير الوطني التحليلي تقدُّ

مع الأبعاد الأخرى لتقييم املجتمع املدين، وهو ُبعد م�ستَمّد من خم�سة موؤ�سرات رئي�سة هي: 

البيئية،  املعايري  وال�سفافية،  ال�سلوك  مدونات  الداخلية،  العمل  لوائح  القرار،  �سنع  عملية 

واأخريًا اإدراك القيم يف املجتمع املدين.

باتخاذ  املتنَخبة  هيئاتها  اأو  جمال�صها  تقوم  املنظمات  من   %60 نحو  اأن  التقرير  اأظهر  فقد 

ُتتََّخذ  القرارات املهمة فيها، لكن هذا ال يعفي من مالحظة وجود ح�صة مهمة من املنظمات 

فيها القرارات بو�صائل اأخرى، مثل تفوي�ص رئي�ص املنظمة اأو فريق عمل �صغري مبهمة اتخاذ 

القرارات.

ومبا اأن احلاكمية اجليدة ال تقت�صر على وجود جمال�ص منتَخبة على راأ�ص املنظمات املدنية، اإذ 

ت�سمل اأي�سًا التداوَل القيادي، وم�ساركة الأع�ساء )اجلمعيات العمومية( والهيئات الو�سيطة 

مُيلي  هذا  فاإّن  امل�صتفيدة،  الفئات  مع  مفتوحة  خطوط  ووجود  القرارات،  اتخاذ  عملية  يف 

تطوير الأنظمة الداخلية الناظمة لعمل منظمات املجتمع املدين لتوفري حاكمية دميقراطية 

وتفاعلية لديها.

�سعيد  على  امل�ستطَلعة  املدنية  املنظمات  لدى  كبري  نق�ص  وجوَد  الوطني  التقرير  اأظهر  كما 

اللوائح الداخلية لل�سمانات اخلا�سة بحقوق العاملني ولل�سيا�سات اخلا�سة بعمل املراأة. حيث 

اأقرت  فيما  املراأة.  بعمل  تعليمات خا�سة  اأو  �سيا�سات  بعدم وجود  املنظمات  من   %70 اأفادت 

48% منها بعدم وجود �سيا�سات لديها خا�سة مبعايري العمل. وباملثل، اأفادت 64.5% من هذه 

املنظمات اأنه ل توجد لديها �سيا�سات خا�سة باملعايري البيئية.

ومع اأن هذه الأرقام ل ت�سكل مفاجاأة، حيث تفتقر غالبية منظمات املجتمع املدين يف الأردن 

اأو  البيئة  اأو  بالعاملني  �سيا�سات ومعايري و�سوابط خا�سة  اإلى وجود  اللزم بحاجتها  للوعي 
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اإّل اأن الوجه الإيجابي الذي اأظهره التقرير يتمثل يف اإعراب ن�سبة عالية من  لعمل املراأة، 

املنظمات عن رغبتها يف تبني �سيا�سات ومعايري و�سوابط كهذه يف امل�ستقبل.

ومن ناحية اأخرى، اأظهر التقرير وجود قلق �سديد جتاه ظهور ظواهر ف�ساد يف �سفوف منظمات 

املجتمع املدين، حيث راأى 47% من امل�ستطَلعني اأن هذه الظواهر متكررة اأو متكررة جدًا. ورغم 

اأن  اإّل  الف�ساد،  ظواهر  تكرار  من  ي�ْسكون  الذين  املنظمات  قادة  من  امل�ستطَلعني  ن�سبة  ارتفاع 

الأكرث اإقلقًا هو حمدودية اجلهود املبذولة من هذه املنظمات لتعزيز الإف�ساح املايل لديها، 

اأو اإظهار �سفافية مالية اأكرب عرب مواقعها الإلكرتونية.

قادة  ثلَثي  من  اأكرث  بنّي  املدين،  املجتمع  داخل  والتمييز  الت�سامح  عدم  ظواهر  �سعيد  وعلى 

قادة  ثلث  من  تقرتب  ن�سبة  اأن  غري  الت�سامح،  عدم  من  متكررة  ظواهر  وقوع  عدم  املنظمات 

منظمات املجتمع املدين اأكدوا وجود اأمثلة على عدم الت�سامح داخل منظمات املجتمع املدين، 

واإْن كان دور القوى التي متار�ص التمييز وعدم الت�سامح هو دور هام�سي بل ومعزول.

ويف ما يخ�ص ظواهر العنف داخل املجتمع املدين، وبح�صب ما اأو�صح امل�صح التنظيمي حلالة 

37.2% من عينة قادة املجتمع املدين يرون وجود  2010، فاإن  منظمات املجتمع املدين لعام 

اأطراف داخل منظماتهم، ل ترتدد يف ممار�سة العنف للتعبري عن نف�سها. ومع اأن هذه النتيجة 

ككل  الأردين  املجتمع  داخل  العنيفة  املمار�سات  انت�سار  اإلى  بالنظر  اأي�سًا  مفاجئة  لي�ست 

)اجلامعات، ملعب كرة القدم، وحتى �سد معلمي املدار�ص والأطباء، والعاملني يف املوؤ�س�سات 

العنف  ثقافة  مواجهة  يف  املدين  املجتمع  دور  �سعف  هو  امللفت  اأن  اإّل  الأخرى(،  احلكومية 

واملمار�سات غري املت�ساحمة.

ت. على �سعيد الأثر املدَرك
يتّم قيا�ص هذا البعد من خلل درا�سة جمموعة من املوؤ�سرات، اأبرزها حتليل تاأثري املجتمع 

املدين على ال�سيا�سات والجتاهات العامة.

الإدراكات  اأّن   )2010( الأردين  املدين  املجتمع  حلالة  التحليلي  الوطني  التقرير  اأظهر  لقد 

تقييمًا  تعطي  الجتماعية،  والق�سايا  املجالت  على  لتاأثريه  املدين  املجتمع  لقادة  الذاتية 

اإلى  بالنظر  مفهومًا  ذلك  ويبدو  العامة.  ال�سيا�سات  على  املدين  املجتمع  لأثر  هو  مما  اأف�سل 

املدين  املجتمع  حركة  جمالت  تقّيد  ال�سيا�سية،  بالبيئة  خا�سة  وحمّددات  عوائق  وجود 

العوائق واملحّددات عندما تتعلق بن�ساطات  العامة، بينما تقّل هذه  ال�سيا�سات  وتاأثريه على 

املجتمع املدين يف املجالت غري ال�سيا�سية، مثل الق�سايا الجتماعية والقت�سادية.

ومما يلفت النتباه، اأّن اإدراكات اأ�سحاب امل�سالح لتاأثري املجتمع املدين يف احلالتني )ال�سيا�سات 
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لأثر  املدين  املجتمع  لقادة  الذاتي  التقييم  من  اإيجابية  اأكرث  كانت  الجتماعية(  والق�سايا 

منظماتهم على ال�سيا�سات العامة والق�سايا الجتماعية على حّد �سواء. وهو ما ميكن تف�سريه 

املجتمع املدين حول مردودية  الت�صاوؤم واالإحباط لدى قادة  ي�صتهان به من  بوجود قدر ال 

ن�ساطاتهم على املجتمع وال�سيا�سات العامة.

الأكرث  باملجالت  اإدراكهم  يف  املدين  املجتمع  منظمات  وقادة  امل�سالح  اأ�سحاب  من  كّل  ويتفق 

والتنمية  خا�ص،  ب�سكل  واملهم�سني،  الفقراء  دعم  يَعّد  اإذ  املدين،  املجتمع  لدى  ن�ساطية 

ن�ساطًا من جانب املجتمع املدين.  الرئي�سة الأكرث  الجتماعية والتعليم وال�سحة، املجالت 

كما اإن الطرفني )اأ�سحاب امل�سالح وقادة املجتمع املدين( يتفقان اأي�سًا على اأن تاأثري املجتمع 

املدين يف هذه املجالت يرتاوح ما بني املتو�سط واملحدود. ما يعني اأن تاأثريات املجتمع املدين، 

�سواء يف املجال الجتماعي اأو ال�سيا�سي، ل تتنا�سب اأي�سًا مع جمهوداته.

على  املدين  املجتمع  اأثر  اأن  اإلى  التقرير  ل  تو�صُّ هي  اأهمية،  االأكرث  النتيجة  كانت  ورمبا 

اأو  الت�سامح  اأو  الثقة  الجتاهات يف املجتمع الأردين يكاد يكون حمدودًا على �سعيد م�ستوى 

الروح العامة.

الت�سامح  وقيم  الإن�سان  حقوق  ثقافة  ب�سعف  اأفادت  �سابقة  درا�سات  نتائج  يوؤكد  ما  وهو 

�سعف  نقطة  عن  يك�سف  وهذا  نف�سه.  املدين  املجتمع  منظمات  داخل  بالآخر  والعرتاف 

التي  الراهنة،  والوطنية  الإقليمية  البيئة  ظل  يف  الأردين  املدين  املجتمع  لدى  جوهرية 

للإرهاب  العام  التاأييد  ارتفاع  حد  اإلى  و�سلت  والتي  واملغالة،  التطرف  موجة  ارتفاع  ت�سهد 

الأبعاد  بتطوير  الهتمام  ي�ستدعي  ما  وهو  اخل�سوم.  �سد  املتطرفة  العنفية  واملمار�سات 

القيمية والتعليمية والتنويرية يف عمل منظمات املجتمع املدين، ل �سيما يف جمالت حقوق 

الإن�سان والقيم واملواطنة وال�سلوك احلياتي.

ث. على �صعيد االنخراط املدين
ي�صف موؤ�صُر االنخراط املدين االأن�صطَة الر�صمية وغري الر�صمية لالأفراد واملنظمات يف �صعيها 

لتحقيق امل�سالح اجلماعية.

وقد اأظهر التقرير الوطني التحليلي امل�صار اإليه اآنفًا، اأن االنخراط املدين، اأو امل�صاركة، كان 

اأكرث املجالت اإخفاقًا لدى املجتمع املدين الأردين، حيث تبنّي وجود �سعف وا�سح على �سعيد 

اأع�صاء املنظمات املدنية يف االأن�صطة ال�صيا�صة، ف�صاًل عن وجود �صعف  انخراط )م�صاركة( 

عام على �سعيد التطوع الجتماعي وال�سيا�سي على حّد �سواء.

عمقه،  اأو  مداه  حيث  من  املدين  االنخراط  �صعف  اأ�صباب  حتليل  عند  التف�صريات  وتتعدد 
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ن« بع�ص  �ص« بل و»تعفُّ ولعل اأبرز هذه التف�صريات جمود التنظيمات االجتماعية، وحتى »تيبُّ

قطاعاتها، جراء هيمنة »الوجوه القدمية« عليها، واحليلولة دون التداول الدوري على قيادة 

هذه املنظمات، وكذلك االإحباط العام جّراء تعرث جهود االإ�صالح والتغيري يف البالد، مما اأدى 

اأو ل  اإلى اقتناع بعقم امل�ساركة  اإلى و�سول قطاعات من الن�سطاء الجتماعيني وال�سيا�سيني 

جدواها، وال �صيما امل�صاركة ال�صيا�صية. وعزت بع�ص التف�صريات �صعف االنخراط وامل�صاركة 

املدنية اإلى ترّدي الأو�ساع املعي�سية وا�سمحلل الطبقة الو�سطى.

2013، على  ُنّفذ عام  1082 مواطنًا/ مواطنة،  ا�ستطلع لآراء عينة موؤلفة من  واأظهر  هذا، 

هام�ص درا�صة حول املجال�ص البلدية املنتَخبة يف االأردن، �صعف االإقبال على ع�صوية منظمات 

املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية على حد �سواء. وقد خرجت الدرا�سة ال�ستطلعية التي 

اأعّدها معهد ب�سر لدرا�سات املجتمع املدين )2014( بالنتائج التالية:

1. الع�سوية يف منظمات املجتمع املدين

ب�سوؤال املواطنني عن انتمائهم اإلى واحدة اأو اأكرث من منظمات املجتمع املحلي يف مناطقهم، اأفاد 

نحو ثلثة اأرباع امل�ستطَلعني )72%( اأنهم لي�صوا اأع�صاء يف اأيٍّ من منظمات املجتمع املدين، فيما 

اأفاد اأكرث من الربع )28%( اأنهم اأع�ساء يف واحدة على الأقل من منظمات املجتمع املدين.

اجلدول رقم )2(
الع�سوية يف منظمات املجتمع املدين

الن�سبة املئويةالعدد

28%303اأع�ساء

72%779لي�سوا اأع�ساء

100%1082املجموع

وتتوّزع ن�سبة الأع�ساء يف منظمات املجتمع املدين تبعًا للنوع الجتماعي، والبالغة 28% من 

اإجمايل العينة، على 31% من الذكور و23% من الإناث.

وتعطي هذه الأرقام موؤ�سرًا مهمًا على تديّن امل�ساركة املدنية حتى يف اأب�سط م�ستوياتها، مثل 

الع�سوية يف ناٍد اأو جمعية خريية اأو احتاد اأو نقابة، حيث ما زالت حمدودة جدًا يف املجتمع 

واملهند�سني  الأطباء  مثل  املهن،  من  العديد  نقابات  يف  الع�سوية  اأن  من  الرغم  على  الأردين، 

واملحامني، تعّد اإلزامية من اأجل مزاولة املهنة.

ومع اأن العزوف العام عن امل�ساركة يف املنظمات الأهلية وال�سيا�سية على اختلفها لي�ص اأمرًا 

جديدًا يف املجتمع الأردين، اإل اأن تدين م�ستوى امل�ساركة املدنية اإلى هذه الن�سبة املتوا�سعة 

جدًا يعّد اأمرًا مفاجئًا اإلى حّد ما. فالأ�سل اأن ينتمي املواطن اإلى العديد من املنظمات املدنية 
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اأو  اأو مهنية  اأو نقابة عمالية  ناٍد ريا�سي  اإلى منظمة واحدة، فهو قد يكون ع�سوًا يف  ولي�ص 

جمعية خريية، اأو يف جميع هذه الأنواع على حّد �سواء.

باأنه  ال�سيا�سية،  غري  املنظمات  ع�سوية  يف  ممثلة  املدنية،  امل�ساركة  عن  العزوف  ر  يف�سَّ وقد 

ناجتًا عن عدم  يكون  التطوعي، وقد  العمل  اأو  العام  العمل  اللمبالة جتاه  نوعًا من  يعك�ص 

القتناع بالدور الذي تلعبه هذه املوؤ�س�سات، اأو اأنه يعك�ص عدم الثقة فيها، اأو عدم القتناع 

بالقيمة امل�سافة التي يحققها الن�سمام اإلى هذه املوؤ�س�سات.

ق يف ربط م�صاألة الع�صوية يف منظمات املجتمع املدين مع موؤ�صرات اأخرى، يالَحظ  وعند التعمُّ

وجود علقة طردية ما بني امل�ستوى التعليمي للمواطن وع�سويته يف اأحد منظمات املجتمع 

املدين. حيث اأظهرت الدرا�سة اأن الع�سوية تزداد مع ارتفاع املوؤهل العلمي للفرد. فقد تبنّي اأن 

7% فقط من الأفراد الأمّيني اأع�ساء يف منظمات جمتمع مدين، لرتتفع هذه الن�سبة باّطراد، 

و�سوًل اإلى 33% من حمَلة البكالوريو�ص، و64% من حمَلة ال�سهادات العليا.

وعلى م�ستوى اآخر، يلَحظ اأّن اأعلى ن�سبة ع�سوية )59%( كانت بني فئة املهنيني، كالأطباء 

اأجل  من  النقابة  ع�سوية  ت�ستلزم  التي  عملهم  طبيعة  بحكم  وذلك  واملحامني،  واملهند�سني 

الطَلبة  يليها   ،)%33( املكتبية  املهن  اأ�سحاب  بني  التالية  الن�سبة  وجاءت  املهنة.  مزاولة 

)25%(، ثم العاطلون عن العمل )14%(، فاحلرفيون )13%(، فرّبات املنازل )%9(.

يف  ع�سوية  ن�سبة  اأعلى  فجاءت  ال�سّن،  بعامل  مدنية  مبنظمة  النتظام  علقة  حيث  من  اأما 

منظمات املجتمع املدين يف الفئة العمرية )46-60( عامًا، وذلك بن�سية 30%، تليها مبا�سرة 

ال�سباب والطلبة  اأما فئة   .%31 الفئة العمرية )31-45( عامًا، حيث ي�سكل الأع�ساء فيها 

الذين ينتمون اإلى الفئة العمرية )18-30( عامًا فكانت ن�سبة الع�سوية فيها 26%. واأخريًا 

بلغت ن�سبة الع�سوية يف منظمات املجتمع املدين 15% لدى الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عامًا.

منظمات  يف  ع�سوية  ن�سبة  اأعلى  اأّن  امللفت  من  كان  املحافظات،  بني  ما  مقارن  �سعيد  وعلى 

ن�سبي كبري،  وبفارق  تليها،   ،%37 بن�سبة  الطفيلة، وذلك  املدين ظهرت يف حمافظة  املجتمع 

31% من املواطنني امل�ستطَلعني يف حمافظة الكرك، ثم 29% يف كّل من املفرق ومعان، ثم %27 

يف العقبة، فـ 25% يف اإربد، و24% يف عجلون، واأخريًا 22% يف جر�ص. 

ومبعيار م�ستوى الدخل ال�سهري للأ�سرة، لحظت الدرا�سة وجود علقة طردية بني م�ستوى 

منظمات  يف  ع�سوية  ن�سبة  اأعلى  اأن  تبنّي  حيث  املدين،  املجتمع  منظمات  وع�سوية  الدخل 

املجتمع املدين ظهرت بني املواطنني الذين يزيد دخل اأ�سرهم عن 1000 دينارًا �سهريًا، وذلك 

600 و1000 دينار. ثم  اأ�سرهم بني  41% من الذين يرتاوح دخل  50%، تليهم ن�سبة  بن�سبة 

دينار.  و600   300 بني  ما  اأ�سرهم  دخل  يرتاوح  الذين  املواطنني  بني   %27 ع�سوية  ن�سبة 
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300 دينار �سهريًا، حيث بلغت  اأ�سرهم عن  وجاءت يف املرتبة الأخرية فئة الذين يقّل دخل 

ن�سبة الع�سوية بينهم 15% فقط. 

2. الع�سوية يف الأحزاب ال�سيا�سية

حزب  اأّي  اإلى  تنتمي  ل  اأنها   ،%93 على  تزيد  وبن�سبة  العينة،  من  العظمى  الغالبية  اأفادت 

�سيا�سي، فيما اأفاد اأقّل من 7% فقط اأنهم اأع�ساء يف اأحزاب �سيا�سية. ول ُيَعّد تدين الع�سوية 

يف الأحزاب اأمرًا مفاجئًا، فقد اأكدت ذلك العديد من الدرا�سات ال�ستطلعية الدورية ملركز 

الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية.

اجلدول رقم )3(
الع�سوية يف الأحزاب ال�سيا�سية

الن�سبة املئويةالعدد

6.7%73اأع�ساء
93.3%1010لي�سوا اأع�ساء

100%1083املجموع

وتوزعت ن�سبة الأع�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية، والبالغة 7%، ما بني 9% من الذكور، و%3 

من الإناث.

يف  والع�سوية  التعليمي  امل�ستوى  بني  ما  طردية  علقة  وجود  النتائج  حتليل  من  وَيظهر 

على  احلا�سلني  املواطنني  بني  ظهرت   )%16( ع�سوية  ن�سبة  اأعلى  اأن  تبني  فقد  الأحزاب، 

حَملة  بني   %  7 بلغت  حيث  التعليمي،  امل�ستوى  مع  تنازليًا  الن�سبة  هذه  وتقّل  عليا،  درا�سات 

بني  و%3  العامة،  الثانوية  �سهادة  حَملة  بني  و%4  الدبلوم،  حَملة  بني  و%6  البكالوريو�ص، 

حَملة �سهادة الدرا�سة البتدائية، واأخريًا 3% بني فئة الأميني.

ومن حيث التوزيع املهني للعينة امل�ستطَلعة، لوحظ اأن اأعلى فئة ع�سوية يف الأحزاب ال�سيا�سية 

ظهرت عند فئة املهنيني، وذلك بن�سبة 11%، تليهم اأ�سحاب املهن املكتبية )10%(، ثم 6% من 

احلرفيني، و4% من الطلبة، و2% من العاطلني عن العمل، واأخريًا 1% من ربات املنازل اللواتي 

�ساركن يف ال�ستطلع.

كذلك، ظهرت اأعلى ن�سبة ع�سوية يف الأحزاب بني الأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 46 

و60 عامًا، وذلك بن�سبة 10%، تليها 8% من الأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 31 و45 عامًا، 

ثم 6% من الأفراد الذين تزيد اأعمارهم على 60 عامًا، ثم 5% من ال�سباب ما بني 18 و30 عامًا.
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مواطني  بني  ال�سيا�سية  الأحزاب  يف  ع�سوية  ن�سبة  اأعلى  ظهرت  املحافظة،  م�ستوى  وعلى 

الكرك وبن�سبة 11%، ثم 10% يف معان، ثم 7% يف العقبة.

املرتفع،  الدخل  وم�ستوى  الأحزاب  يف  الع�سوية  بني  ما  طردية  علقة  وجود  اأي�سًا،  وامللفت 

حيث ظهرت اأعلى ن�سبة ع�سوية )16%( يف الفئة التي تزيد دخول اأ�سرها عن 1000 دينارًا 

�سهريًا، وبلغت 7% عند من ترتاوح دخول اأ�سرهم بني 600 و1000 دينار، ثم 6% لدى الأفراد 

الذين يرتاوح دخل اأ�سرهم ما بني 300 و600 دينار، واأخريًا 5.5% عند املواطنني الذين تقل 

دخول اأ�سرهم عن 300 دينار �سهريًا. 

بيئة  وجود  عدم  اأبرزها  املدين،  االنخراط  ل�صعف  عدة  تف�صريات  اأُعطيت  فقد  وعمومًا، 

»املعادية«  بـ  و�سفها  ميكن  املوجودة  البيئة  اإن  بل  امل�ساركة،  على  زة  حمفِّ وقانونية  �سيا�سية 

للم�ساركة، ل �سيما ذات الطبيعة ال�سيا�سية، حيث اأن القوانني والأنظمة اخلا�سة بالتنظيمات 

الجتماعية واملدنية تنحو اأكرث نحو فر�ص قيود وحمددات ت�سريعية واإدارية على التنظيمات 

باأنواعها املختلفة، بداًل من اأن ت�صجع على حتفيز امل�صاركة والن�صاطية. هذا، وُتَعّد موؤ�ص�صات 

التعليم العايل، ول �سيما اجلامعات، مثاًل بارزًا على البيئة املعادية للعمل احلزبي وامل�ساركة 

ال�سيا�سية.

ول بد من القول هنا اإن املجتمع املدين يعمل يف �سياق �سيا�سّي حمافظ، رغم تكرار حماولت 

ومبادرات الإ�سلح ال�سيا�سي خلل العقود الثلثة الأخرية. فعلى الرغم من اأن الأردن قطَع 

للثقافة  جذرية  مغادرة  اإلى  حاجة  هناك  اأّن  اإل  ال�سيا�سي،  النفتاح  �سعيد  على  اأ�سواطًا 

ال�سيا�سية التقليدية القائمة على �سيا�سات الهوية، املعززة للنتماءات الأولية، الع�سائرية 

والقبلية والإرثية، والتوجه نحو اعتماد �سيا�سات فعالة لبناء دميقراطية م�ستدامة.

رابعاً: البيئة العامة املحيطة بعمل املجتمع املدين

اعتمد التقرير الوطني حلالة املجتمع املدين امل�سار اإليه اآنفًا، يف حتليل البيئة العامة املحيطة 

باملجتمع املدين الأردين، على درا�سة ثلثة »�سياقات« هي: ال�سياق القت�سادي-الجتماعي، 

عن  الإجابة  بهدف  وذلك  الجتماعي-الثقايف.  وال�سياق  الجتماعي-ال�سيا�سي،  وال�سياق 

ال�سوؤال التايل: هل ُتوفر البيئة العامة �سروطًا ملئمة لنمو املجتمع املدين اأم اإنها تلعب دورًا 

معيقًا لتطوره؟

وقد خرج التقرير بتقييم للبيئة العامة يعطيها 55.3 نقطة على مقيا�ص من مائة نقطة، وهو 

املتو�سط احل�سابي لنتائج ال�سياقات الثلثة �سابقة الذكر، حيث �سجل ال�سياق القت�سادي-
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 51.2 الجتماعي-ال�سيا�سي  ال�سياق  �سجل  فيما  نقطة،   64.8 بـ  الأعلى  التقييم  الجتماعي 

نقطة، وحّل ال�سياق الجتماعي-الثقايف يف املرتبة الثالثة، مع 49.9 نقطة.

هي:  رئي�سة  موؤ�سرات  باأربعة  الأخذ  خلل  من  الجتماعي-القت�سادي  ال�سياق  تقييم  ومت 

الأ�سا�سي(،  العامة والتعليم  دليل الإمكانات الأ�سا�سية )وهو يقي�ص معايري خا�سة بال�سحة 

ين اخلارجي اإلى  الف�ساد، انعدام امل�ساواة، واأخريًا ال�سياق القت�سادي الذي يقي�ص ن�سبة الدَّ

اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل.

على �سعيد ال�سياق الجتماعي-ال�سيا�سي، وهو الذي يقي�ص موؤ�سرات فرعية )مثل: احلقوق 

خربة  التنظيم،  التجمع  حقوق  الفردية،  واحلريات  القانون  حكم  واحلريات،  ال�سيا�سية 

انخفا�صًا  املوؤ�صرات  اأظهرت  فقد  الفعالية احلكومية(،  املدين،  املجتمع  لدى  القانوين  االإطار 

عامًا، ما يف�ّسر ت�ساعد املطالبة باإ�سلحات فورية وعميقة جلملة من الت�سريعات وال�سيا�سات 

العمل،  وقانون  واجلمعيات،  ال�صيا�صية  واالأحزاب  واملحلية،  الربملانية  باالنتخابات  اخلا�صة 

وقانون الجتماعات العامة وغريها.

و�سّجل ال�سياق الجتماعي-الثقايف اأدنى املوؤ�سرات اخلا�سة بالبيئة العامة املحيطة باملجتمع 

املدين، اإذ ح�سل على 49.9 نقطة، كمح�سلة قيا�ص ثلثة موؤ�سرات فرعية هي الثقة )31.3 

نقطة(، الت�سامح )27.5 نقطة(، واحلراك العام )91 نقطة(.

وهو  الثقة،  موؤ�سر  يرتفع  حيث  الجتماعي،  الراأ�سمال  يف  كبريًا  هدرًا  الدرا�سة  ر�سدت  لقد 

اأحد املفاتيح الرئي�سة لزدهار الراأ�سمال الجتماعي على م�ستوى العائلة والروابط الإرثية، 

كالع�سرية واجلماعات املرجعية، لكن موؤ�سر الثقة يرتاجع على م�ستوى العلقة ما بني املجتمع 

واملوؤ�س�سات، �سواء اأكانت حكومية اأم مهنية، ف�سًل عن الثقة ما بني الأفراد.

م يف امل�صتوى  وقد اأظهرت الدرا�صة اأن الثقة البينية بني املواطنني ال تزداد حتت تاأثري التقدُّ

التعليمي للأفراد، بل بدا كما لو اأن التعليم يلعب دورًا عك�سيًا على هذا ال�سعيد. اإذ تبنّي اأنه 

التعليم لدى الأفراد تدّنت درجة الثقة بينهم. ويف الوقت نف�سه �سجلت  كلما ازداد م�ستوى 

اإلى توّخي احلذر يف  اأن ما يزيد على ثلَثي املواطنني امل�ستطَلعني )68.2%( مييلون  الدرا�سة 

التعامل مع النا�ص، مقابل ما دون الثلث )31.8%( اأظهروا ثقتهم بغالبية النا�ص.

الذين  ن�سبة  تدين  ورغم  الف�ساد،  مواجهة  يف  اجتماعي  تراٍخ  وجود  عن  الدرا�سة  وك�سفت 

على  ماأخذًا  يرون  ل  اأو   ،)%5 )دون  احلكومة  الوظيفة  اأداء  اأثناء  للر�سوة  قبوًل  ُيظهرون 

احلكومة  من  ة  م�ستحقَّ غري  امتيازات  على  احل�سول  جتاه  اأو   )%17( ال�سريبي  التهرب 

الأردين،  املجتمع  يف  القيمي  التدهور  من  املزيد  �سهدت  الأخرية  ال�سنوات  اأن  اإّل   ،)%29.4(

العلقة  انعك�ست على  للغاية،  اإلى م�ستويات متدنية  باملوؤ�س�سات  الثقة  ما يف�سر تراجع  وهو 
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من  واملوؤ�ص�صات  املجتمع  بني  ما  العالقة  على  وكذلك  املختلفة،  واجلماعات  االأفراد  بني  ما 

جهة، والدولة من جهة اأخرى. وهو ما اأكدته العديد من الدرا�سات احلديثة، واآخرها درا�سة 

م�ستوى  هو  ما  الأردين:  الجتماعي  املال  »راأ�ص  بعنوان  الأردين«  الإ�سرتاتيجيات  »منتدى 

الثقة يف موؤ�س�ساتنا وملاذا؟«.

وعلى الرغم من النمو العددي للجمعيات ولبقية منظمات املجتمع املدين ب�سورة م�سطردة منذ 

عام 1989، اأي منذ بداية مرحلة النفتاح ال�سيا�سي، وهو ما يعّد موؤ�سرًا على ازدهار اأر�سدة 

املقابل  الثلثة الأخرية �سهدت يف  العقود  اأن  اإّل  املرحلة،  الراأ�سمال الجتماعي خلل هذه 

هدرًا فادحًا لهذه الأر�سدة، جراء تدهور الثقة العامة باملوؤ�س�سات، وما بني الأفراد اأنف�سهم، 

عة على الت�سامن املجتمعي وامل�ساركة املدنية واأ�سكال التوافق والتعاون. وغياب مناخات م�سجِّ

يف  املتمثل  الغني،  الجتماعي  املال  »راأ�ص  اإن  فوكوياما  فران�سي�ص  يقول  ال�سدد،  هذا  ويف 

العائلة  الواقعة بني  الو�سيطة  املنظمات  العائلي، وتعدد  الثقة خارج الإطار  ارتفاع من�سوب 

والدولة، وارتفاع م�ستوى التوا�سل الجتماعي العفوي، كانت عوامل حا�سمة لت�سكيل البنية 

القت�سادية، يف املجتمعات املتقدمة التي عرفت ظهور موؤ�س�سات اقت�سادية وجتارية كربى يف 

وقت مبكر«. 

وبالقيا�ص، فاإّن وجود جمتمع مدين فّعال، ووجود علقات ثقة اإيجابية بني املواطنني، ُيَعّدان 

من اأهّم العوامل يف النمو القت�سادي وازدهار املجتمعات ال�سحية.

ومن بني االأمور التي الحظها التقرير يف ما يتعلق بال�صياق االجتماعي-الثقايف، اأن االنتخابات 

لإنتاج  ميدان  اإلى  حتّولت  العامة،  وامل�ساركة  املواطنية  ملمار�سة  فر�سة  تكون  اأن  من  بدًل 

الع�سبيات ال�سيقة واإعلء الولءات التقليدية والنحيازات للجماعات املرجعية التقليدية، 

اأو اأنها حتولت اإلى فر�سة �سائعة، جراء املقاطعة والإحجام عن امل�ساركة ال�سيا�سية.

اإلى فر�ص ت�سريعات، مثل قانون »ال�سوت الواحد«، وقوانني الأحزاب ال�سيا�سية  ويعود هذا 

املتعاقبة، والتي �ساهمت يف اإ�سعاف الأحزاب ال�سيا�سية من ناحية، ويف اإعلء �ساأن اجلماعات 

الإرثية )القبلية والع�سائرية( واملناطقية، انطلقًا من »�سيا�سات الهوية«، من ناحية اأخرى. 
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خامساً: نقاط القوة ونقاط الضعف يف منظامت املجتمع املدين

اأظهرت هذه املراجعة وجود جوانب قوة وجوانب �سعف لدى املجتمع املدين الأردين. وتاليًا 

فاعلية  من  حتد  التي  ال�صعف  وبنقاط  وتغليبها،  تعظيمها  يجب  التي  القوة  بنقاط  تذكري 

املجتمع املدين وتاأثريه.

اأ. نقاط القوة
الثمانينات  نهاية  يف  انطلقت  التي  ال�صيا�صي  االإ�صالح  عمليات  وتعرثُّ  تذبذب  من  بالرغم   .1

من القرن املا�سي، اإّل اأن حالة النفتاح ال�سيا�سي القائمة وّفرت بيئة �سيا�سية اأف�سل لنمو 

منظمات املجتمع املدين الأردين وتو�سيع ع�سويتها.

ن انت�سارها اجلغرايف  لقد ازدادت املنظمات املدنية عدديًا خلل العقود الثلثة الأخرية، وحَت�سَّ

يف اأرجاء الأردن. كما �سهدت بنية املجتمع املدين تنوعًا يجمع ما بني املنظمات العاملة على 

هذه  وظائف  وتعددت  املحلي.  امل�ستوى  على  عملها  يقت�سر  منظمات  وبني  الوطني  امل�ستوى 

املنظمات واأدوارها ما بني رعاية م�سالح القطاعات والفئات الجتماعية، ولعب اأدوار اأخرى 

مثل ك�سب التاأييد والدعوة وبناء القدرات والتمكني.

وخلل ال�سنوات الأخرية، ان�سّم اإلى ف�ساء املجتمع املدين جيٌل جديد من اجلماعات املدنية 

تعمل على �سكل جمموعات و�سبكات فاعلة على مواقع التوا�سل الجتماعي، وهذه اجلماعات 

ق�سايا  عن  الدفاع  مهمة  يتبنون  الذين  والن�سطاء  ال�سغط  جماعات  من  خليط  عن  عبارة 

حمددة )�سيا�سية وبيئية وفكرية ومطلبية معي�سية.. اإلخ(.

تلعب  اأ�سبحت  اأنها  اإل  القانوين،  باملعنى  مة  منظَّ غري  املجموعات  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأدوارًا مهمة يف املجال العام، ل �سيما من خلل مواقع التوا�سل الجتماعي، كما اأظهرت ذلك 

التحركاُت الحتجاجية الأخرية )نهاية اأيار ومطلع حزيران 2018(.

الأطراف  مع  تعاُملها  يف  اقرتاحية،  كقوة  الأردين  املدين  املجتمع  دور  فاعلية  ازدياد   .2

من  الرغم  وعلى  واملوؤ�س�سات.  القوى  من  وغريها  اخلا�ص  والقطاع  والربملانية  احلكومية 

اأن  اإّل  واحلكومة،  املدين  املجتمع  بني  ما  خا�سة  املتبادل،  والتاأثري  احلوار  اآليات  �سعف 

وال�سيا�سات  الت�سريعات  تطوير  �سعيد  على  مهمة  اأدوارًا  لعبت  املدين  املجتمع  منظمات 

واقرتاح قوانني جديدة خلل العقدين الأخريين.
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وعلى �سبيل املثال، فاإن فكرة منح »كوتا« خا�سة باملراأة ُطرحت من ِقَبل اأحد مراكز الدرا�سات 

لعبت  واقع. وقد  اإلى  اأن تتحول  الأطراف قبل  وا�سطدمت مبقاومة متعددة   ،1993 يف عام 

مراكز الدرا�سات العاملة يف جمال ال�سيا�سات اأدوارًا مهمة يف اقرتاح تطويرات على القوانني 

اخلا�صة باالأحزاب واالنتخابات وقانون اجلمعيات وغريها. بل اإن عددًا من مراكز االأبحاث 

تخ�ص�صت يف ال�صنوات االأخرية يف اإدارة حوارات جمتمعية حول م�صاريع القوانني املحالة على 

ج بتقدمي  الربملان، وكانت هذه احلوارات، التي جرت على م�ستوى املحافظات والأقاليم، تتوَّ

احلكومية  واجلهات  النواب  جمل�ص  اإلى  الت�سريعات  بهذه  اخلا�سة  التو�سيات  من  جمموعة 

املعنية.

وينطبق هذا اأي�سًا على بع�ص املنظمات الن�سائية التي �ساهمت يف اإدخال تعديلت على قانون 

العقوبة  مثل  ال�صليية،  الظواهر  بع�ص  من  احلّد  ويف  ال�صخ�صيةـ  االأحوال  وقانون  العقوبات 

املخففة على جرائم ال�صرف والزواج املبكر للفتيات.

هذا ولعبت بع�ص منظمات املجتمع املدين يف ال�سنوات الأخرى اأدوارًا هامة على �سعيد مراقبة 

االنتخابات النيابية ور�صد االأداء الربملاين، وتقدمي تقارير موازية للتقارير احلكومية عن 

حالة حقوق الإن�سان يف الأردن.

اإّن انفتاح الدولة الأردنية على العامل ودخولها يف �سراكات واتفاقات مع الحتاد الأوروبي،   .3

والوليات املتحدة وغريهما، ف�سًل عن موقعها الإقليمي الو�سيط يف ال�سرق الأو�سط، اأدى 

اإلى زيادة الهتمام الدويل باملجتمع املدين الأردين وتوفري موارد خارجية مهمة له، وهو 

جمالت  يف  فاعلة  اأدوار  لعب  على  املدين  املجتمع  منظمات  من  مهمة  قطاعات  �ساعد  ما 

حقوق الإن�سان، والبيئة، ومتكني املراأة وال�سباب، وامل�ساركة ال�سيا�سية.

ات�سالية  وقدرات  حتتية  وببنية  ب�سرية  مبوارد  املدين  املجتمع  فئات  معظم  تتمتع   .4

الفئات  اإلى  الو�سول  العمل من دون عوائق كبرية، ومن  لها  واإعلمية مقبولة، مما ي�سمح 

امل�ستفيدة واأ�سحاب امل�سالح عمومًا.

ب. نقاط ال�صعف
زال  ما  الأردن،  يف  املدين  املجتمع  بعمل  املحيط  الجتماعي-ال�سيا�سي-الثقايف  ال�سياق   .1

للدولة،  لي  تدخُّ دور  ل�صالح  غالبًا  يعمل  لذلك  وثقافيًا،  �صيا�صيًا  ومتزمتًا  حمافظًا  �صياقًا 

املدين، ويعيق  للمجتمع  املبادرة  يقاوم حرية  �سياق  فهو  اأمنية، ولذلك  بهواج�ص  حمكوم 

ترجمة ال�سراكة الجتماعية بني الدولة واملجتمع املدين اإلى ممار�سات عملية ملمو�سة.
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النقابات  مثل  املدين،  املجتمع  منظمات  يف  الجتماعي  الثقل  ذات  القطاعات  من  العديد   .2

الدولة،  نفوذ  عن  ال�ستقللية  اإلى  تفتقر  اخلريية،  واجلمعيات  والتعاونية  العمالية 

االأو�صع من  القطاعات  الدفاع عن م�صالح  ما يعيق قدراتها يف  اأو تخ�صع لتدخالتها، وهو 

املواطنني، وُي�سعف دورها يف التاأثري على ال�سيا�سات العامة. مما ي�سيء بالتايل اإلى �سورة 

املجتمع املدين الأردين واإلى الأردن ككل، وي�سعه يف خانة الدول غري احلّرة.

وتتمتع  الع�سوية  مبداأ  على  تعتمد  املدين  املجتمع  منظمات  معظم  اأن  من  الرغم  على   .3

مبجال�ص اإدارية، اإّل اأنها تت�سف ب�سعف تداول املواقع القيادية، ب�سبب اللجوء اإلى اأ�سلوب 

املمار�سة  و�سعف  القيادي،  التجديد  �سعف  اإّن  الإدارية.  الهيئات  اختيار  يف  »التزكية« 

الدميقراطية داخلها، يقلل من جاذبيتها وقدراتها ال�ستقطابية للأع�ساء واملوؤازرين.

اأن هذا ل  اإّل  رغم وجود مظلت وطنية و�سبكات قطاعية بني منظمات املجتمع املدين،   .4

يرتجم نف�سه على �سعيد التن�سيق والفعالية ما بني هذه املنظمات قطاعيًا، ما يقّلل فر�سها 

يف تعبئة املوارد املتاحة وتوزيعها بعدالة بني املنظمات املختلفة.

تعاين املنظمات املدنية من تدين ال�سفافية املالية لديها، وهو ما يحّد من الثقة املجتمعية   .5

بها. كما اإن دورها يف مكافحة الف�ساد ما زال �سعيفًا.

نات م�سرتكة للممار�سات الف�سلى  رغم �سروع منظمات املجتمع املدين يف و�سع لوائح ومدوَّ  .6

املتابعة  اآليات  اإلى  تفتقر  نات  واملدوَّ اللوائح  هذه  اأن  اإّل  وال�سفافية،  احلاكمية  جمال  يف 

واملراقبة والتقييم من اأجل تفعيلها.

مع اأن غالبية املنظمات املدنية تعتمد على الع�سوية والتطوع، اإّل اأن قدرتها على جتنيد   .7

وتعبئة املتطوعني ما زالت �سعيفة جدًا.

و�ساملة  وحمددة  وا�سحة  عمل  لإ�سرتاتيجية  ككل،  املدين  املجتمع  منظمات  افتقار  اإّن   .8

ملكونات املجتمع املدين املختلفة، ي�صعف قدراتها اجلماعية على احلوار مع كّل من الدولة 

والقطاع اخلا�ص واملمولني اخلارجني، كما يحّد من قدرتها على حتديد اأولوياتها العامة، 

ما يرتك املجال وا�سعًا للأطراف اخلارجية، ول �سيما املمولني الأجانب، يف �سياغة هذه 

الأولويات.

تعاين معظم منظمات املجتمع املدين من �سعف م�سادرها التمويلية، ل �سيما من احلكومة   .9

الأردين  املجتمع  قطاعات  بع�ص  لدى  ال�سلبية  النظرة  اإن  كما  املحلي.  اخلا�ص  والقطاع 

املدين وعلى  املجتمع  توؤثر على م�سداقية  الأجنبي  التمويل  ال�سيا�سية جتاه  واحلركات 

ر حمدودية الدعم املجتمعي ملنظمات املجتمع املدين. الثقة العامة به، وهو ما قد يف�سِّ
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خالصة واستنتاجات وتوصيات

الذي  املجال  اأو  »احليز  فيه  يرى  الذي  هو  واأ�سملها  املدين  للمجتمع  التعريفات  اأحدث  اإّن 

الن�صائية  املحلية واملجموعات  املختلفة كاجلمعيات  ت�صعى من خالله احلركات والتنظيمات 

الطبقات  خمتلف  متثل  التي  الأخرى  املدنية  التنظيمات  وكذلك  الثقافية،  واملنظمات 

الجتماعية، كاملنظمات املهنية والنقابات العمالية، اإلى اأن تت�سكل من اأجل التعبري عن اآرائها 

وتقوية نفوذها«.

اأو املجال املدين الذي يوفر احلرية لقيام التنظيم الذاتي  اأن املجتمع املدين هو »احليز  اأي 

الن�سط ملجتمع التعددية، والذي هو �سروري لتاأمني �سلطة الدولة«. فاملجتمع املدين ل يعادي 

لها يف االأمور التي تخ�ص حرية املجتمع. الدولة، واإمنا يحّد من تدخُّ

اإّن تقوية وتعزيز دور املجتمع املدين يف الأردن تعني تطوير احلياة العامة واملجال العام، فهذا 

املجتمع اإذ يقف على م�سافة ما بني احلياة اخلا�سة للأفراد وما بني الدولة، فاإنه ي�ستمل على 

املفهوم ال�سامل لكل من احلركات الجتماعية واملواطنة، وهو يجمع ما بني احلقوق والواجبات، 

وكل ما يتعلق مبمار�ستهما واإعادة النظر فيهما واإعادة تعريفهما بني احلني والآخر.

املواطنة،  وواجبات  حقوق  عن  احلديث  يعني  اإمنا  املدين  املجتمع  عن  احلديث  فاإن  وعليه، 

ما  التعاقدية  العلقات  وعلى  التطوعية،  واملبادرة  القانون  وحكم  امل�ساواة  على  القائمة 

ففي  املدين«.  املجتمع  عن  تعبري  اأعلى  هي  »املواطنة  اإن  يقال  لذلك  واملحكوم.  احلاكم  بني 

هوؤلء  يوؤدي  املقابل  ويف  الأفراد،  اإلى  احلقوَق  الدولُة  متنح  النا�سجة،  املدنية  املجتمعات 

الأفراد واجباتهم جتاه الدولة، ويتم ذلك من خلل عقد اجتماعي مرن.

ر جمتمع مدين نا�صج، ت�صتطيع املنظمات املدنية اأن تلعب اأدوارًا مهمة كو�صيط ما  وعند توفُّ

بني موؤ�ص�صات الدولة واملواطنني، كما ميكن للدولة مبوؤ�ص�صاتها املختلفة اللجوء اإلى منظمات 

باأع�صائها،  اخلا�صة  امل�صالح  وتلك  املحلية  الق�صايا  يخ�ص  ما  يف  ال�صت�صارتها  املدين  املجتمع 

بينما ميكن ملنظمات املجتمع املدين تقدمي تغذية راجعة بعد العودة اإلى اأع�سائها.

اإّن املجتمعات املدنية النا�سجة والقوية ل ت�سكل تهديدًا ل�سلطة الدولة، ويجب على الأخرية 

حرية  احرتام  دون  فمن  لها.  مناف�سًا  اأو  للتهديد  م�سدرًا  اأو  خ�سمًا  بو�سفها  اإليها  تنظر  اأّل 

عة منها،  املتوقَّ الأدوار  اأن تلعب  املنظمات  لهذه  املدين ل ميكن  املجتمع  وا�ستقللية منظمات 

وال�سلم  الوطنية  الوحدة  تعزيز  على  العمل  اأو  والتطرف،  والإرهاب  العنف  مكافحة  مثل 

بها فقط يف  القيام  الأدوار ميكن  فهذه  بالآخر.  الت�سامح والعرتاف  ون�سر قيم  الجتماعي 

مناخات النفتاح والثقة والدميقراطية.
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د الرئي�سي للراأ�سمال الجتماعي، وهو يحتوي على موارد متنوعة،  اإّن املجتمع املدين هو املج�سِّ

اأريد توظيف هذه املوارد، فل بد من توفري  �سيا�سية واقت�سادية وثقافية ومعنوية، واإذا ما 

املواطنني وبثقافتهم  اإيجابية يف الرتقاء بوعي  اأدوار  بلعب  له  مناخات دميقراطية ت�سمح 

ال�سيا�سية ويف تدريبهم على امل�ساركة ال�سيا�سية واملمار�سة الدميقراطية.

فاأر�صدة راأ�ص املال االجتماعي ل�صيقة بالفعل االجتماعي، وتتلّخ�ص يف نوعني من امل�صادر: 

النقابات والأحزاب  اأهداف معينة، مثل  الأفراد اختياريًا لتحقيق  علقات و�سبكات يقيمها 

واجلمعيات؛ ومنظومة قيمية، مثل الثقة وال�سفافية واحرتام الآخر والرغبة يف التعاون معه 

والعقلنية.

انطلقًا من هذه املفاهيم، فاإن التو�سيات التالية ت�سعى اإلى تقوية وتعزيز دور املجتمع املدين 

يف الأردن يف احلوار وال�سراكة الجتماعية، ويف �سياغة ال�سيا�سات الوطنية.

اأ. تو�سيات عامة
العمل على بناء اإطار تن�سيقي وطني يجمع منظمات املجتمع املدين ليكون مبثابة املظلة   .1

لعمليات بناء قدرات قادة هذه املنظمات وكوادرها، وليكون اإطارًا متثيليًا لها يف ال�سراكة 

املجتمعية مع موؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�ص. اإّن القطاع املدين يفتقر حتى الآن لإطار 

تن�صيقي ومتثيلي، وهو ج�صم اجتماعي �صخم بال عنوان معروف ي�صمح مبخاطبته واحلوار 

معه.

القيادة  مهارات  تطوير  يف  �ص  متخ�صّ الر�صيد  واحلكم  للقيادة  معهد  اإن�صاء  على  العمل   .2

الر�سيد  للحكم  الف�سلى  املمار�سات  ن�سر  يف  لي�ساهم  املدين،  املجتمع  منظمات  يف  والإدارة 

املجتمع  داخل  ال�سراكات  وبناء  التاأييد  ك�سب  مهارات  تطوير  ويف  وامل�ساءلة،  وال�سفافية 

املدين ومع القطاَعني العام واخلا�ص.

وبناء  الجتماعية  التن�سئة  يف  الأردين  املدين  املجتمع  دور  لتعزيز  عمل  اأجندة  تطوير   .3

ثقافة مدنية ُتعلي من �ساأن قيم العمل والنتاج والتطوع وامل�ساركة املدنية، حترتم الآخر 

احللول  وتغّلب  العنف  ممار�سة  وترف�ص  املواطنني،  بني  التمييز  وثقافة  ب  التع�سّ وتقاوم 

التفاو�سية وال�سْلمية، ما ي�سمح للمجتمع املدين بتعظيم الراأ�سمال الجتماعي يف الأردن.

العمل على رفع م�ستوى التقدير الجتماعي للتطوع، من خلل جهود ت�سريعية و�سيا�سية   .4

تتبناها الدولة والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين، مثل و�سع قانون خا�ص لرعاية 

التطوع وتنظيم �سوؤونه، وو�سع جوائز خا�سة مُتنح للجامعات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص 

قة يف تنفيذ برامج رعاية التطوع، واإر�ساء تقاليد تكرمي املتطوعني، وو�سع برامج  املتفوِّ
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وتوفري  املتطوعني  من  املزيد  ا�ستقطاب  على  تعمل  الأهلية  للمنظمات  خا�سة  تدريبية 

احلوافز لهم. 

القطاع  ماأ�س�سة  على  املدين  املجتمع  لقطاع  املكونة  الأطراف  خمتلف  جانب  من  العمل   .5

وتن�سيق اجلهود وتوحيدها و�سوًل اإلى مظلة وطنية ممثلة للمجتمع املدين.

والعمل على  املدين  املجتمع  الأردنية ومنظمات  الدولة  ما بني  القائمة  العلقة  ت�سويب   .6

معاجلة الختللت وتعزيز الإيجابيات وذلك من خلل زيادة قنوات التوا�سل بينهما، مبا 

ميكن املجتمع املدين من الإ�سهام يف معاجلة العديد من التحديات املجتمعية والتنموية.

اأهمية الو�سول اإلى تعريف موحد جامع ملنظمات املجتمع املدين لت�سهيل نفاذ الت�سريعات   .7

القائمة على تنظيم البيئة العاملة والناظمة ملنظمات املجتمع املدين.

�سرورة وجود مراجعة دورية لآليات التعامل مع منظمات املجتمع الدين لإيجاد علقة   .8

مثالية وتكاملية يف ما بينها.

�سيما  ول  املدين،  املجتمع  ملنظمات  الناظمة  للبيئة  املكونة  الت�سريعات  مراجعة  اهمية   .9

قانون اجلمعيات.

10. اأهمية تطبيق منظمات املجتمع املدين الأردين ملبادئ احلوكمة التي ت�ستمل على ممار�سة 

بيانات  قاعدة  اإلى  الو�سول  على  العمل  كذلك  املايل.  املوقف  عن  والإف�ساح  ال�سفافية 

مالية ت�سمل كافة منظمات املجتمع املدين، وذلك للتعرف على �سلمة و�سعها املايل وكذلك 

من  وغريها  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الأردين  املدين  املجتمع  م�ساهمة  على  التعرف 

املوؤ�سرات الهامة.

القرار  اتخاذ  بعمليات  باإ�صراكهم  وذلك  املدين  املجتمع  ن�صاطات  يف  ال�صباب  دور  تعزيز   .11

املتعلق باأن�سطة واأعمال املنظمات املعنية.

12. درا�سة قانون الجتماعات العامة وتعديله بهدف تي�سر ن�ساطات منظمات املجتمع املدين 

ويناء علقة �سفافة وت�ساركية مع احلكومة.

متثيلهم  وزيادة  املدين،  املجتمع  منظمات  يف  اخلا�سة  احلاجات  ذوي  دور  وتعزيز  دعم   .13

واإعطائهم الفر�سة يف اإبداء اآرائهم يف الق�سايا الأ�سا�سية التي تهم املجتمع الأردين.

14. دعوة املجل�ص القت�سادي والجتماعي اإلى عقد املزيد من اجلل�سات ملناق�سة واقع املجتمع 

االأردين للخروج بورقة �صيا�صات، تقدم حلواًل عملية مرتبطة بجدول زمني للعمل على 

النهو�ص بواقع املجتمع املدين.

يتوج  مبا  مدنية  اأطر  يف  الع�سائرية  املجتمعات  لإدماج  وعملية  نظرية  مقاربات  بلورة   .15
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الدور التاريخي للع�صائر االأردنية يف الدفاع عن ق�صايا الوطن وحفظ ال�صالم االجتماعي.

16. توفري اأطر رقابية ذاتية على اأعمال منظمات املجتمع املدين من خلل ملتقيات دورية 

قطاعية ووطنية، ت�سمح مبناق�سة امل�سكلت والتحديات والبحث امل�سرتك عن حلول.

لت�سمل  والقرى،  املحافظات  يف  املدين  املجتمع  ملنظمات  دعمها  لزيادة  احلكومة  دعوة   .17

الأندية ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية يف تلك املحافظات.

ب. تو�سيات اإلى منظمات املجتمع املدين
اإيلء املزيد من الهتمام لبناء ال�سبكات والتحالفات والتن�سيق وتبادل اخلدمات واملعلومات   .1

بني املنظمات املدنية. 

و�سع مهمة ن�سر قيم الت�سامح واحلوار وقبول الآخر وثقافة الّلعنف على اأجندة عمل   .2

داخل  الإق�سائية  واملمار�سات  التطرف  مكافحة  على  والعمل  الأردن،  يف  املدين  املجتمع 

منظمات املجتمع املدين وخارجها.

تطوير منهجية وا�سحة ملنظمات املجتمع املدين لقيا�ص اأثر ن�ساطاتها على املجتمع الأردين   .3

وعلى عملية �صناعة القرار. وتدريب القادة والن�صطاء على ا�صتخدام موؤ�صرات ملمو�صة 

وقابلة للقيا�ص عند تقييم اأثر منظماتهم.

بهدف  والت�سالية،  الإعلمية  اأدواته  وتطوير  تن�سيط  على  املدين  املجتمع  ت�سجيع   .4

التعريف بـاأن�سطته وبراجمه.

دعوة منظمات املجتمع املدين بفئاتها املختلفة، اإلى حفظ وتطوير قواعد البيانات عنها   .5

�سنويًا، واإلى و�سعها على مواقعها الإلكرتونية، اأو ن�سرها يف تقاريرها ال�سنوية.

بناء قدرات املنظمات املدنية يف جمال حتقيق ال�ستدامة طويلة املدى، مبا يف ذلك ت�سجيع   .6

هذه املنظمات على اإقامة وقفيات حديثة.

تطوير قدرات منظمات املجتمع املدين يف الجتاه الذي يوؤّهلها لل�سراكة مع القطاع اخلا�ص،   .7

ويف مقدمة ذلك:

تطوير البعد املوؤ�س�سي للمنظمات املدنية عن طريق اعتماد مبادئ احلوكمة الر�سيدة  اأ.   

والدميقراطية الداخلية وال�سفافية وامل�ساءلة.

التقدم مب�ساريع جْمدية للقطاع اخلا�ص، على اأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وتنطوي  ب.   

على موؤ�سرات حمددة لقيا�ص املردود والفعالية، اأْي اأن تكون مْقنعة للقطاع اخلا�ص.
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ت. تو�سيات اإلى املوؤ�س�سات احلكومية والر�سمية
دعوة ال�سجل الوطني للجمعيات يف وزارة التنمية الجتماعية اإلى تطوير قاعدة البيانات   .1

ومواردها  ع�سويتها  وحجوم  اأنواعها  لت�سمل  ال�سجل،  يف  لة  امل�سجَّ اجلمعيات  عن  النوعية 

الإ�سرتاتيجية  اخلطط  وو�سع  اأعمق لحتياجاتها  درا�سات  باإجراء  ي�سمح  مبا  ونفقاتها، 

اللزمة للنهو�ص باأو�ساعها.

والداخلية  العمل  ووزارات  الثقافة  وزارة  مثل  العلقة،  ذات  الأخرى  الوزارات  دعوة   .2

لة لديها. وال�سوؤون ال�سيا�سية وغريها، لتوفري بيانات نوعية عن املنظمات امل�سجَّ

املدنية،  املنظمات  واقع  عن  دورية  م�سوح  اإجراء  اإلى  العامة  الإح�ساءات  دائرة  دعوة   .3

)غري  التطوعية  الأن�سطة  يف  املدين  املجتمع  م�ساهمة  عن  درا�سات  اإجراء  اإلى  وكذلك 

هذا  على  القومية  احل�سابات  اأنظمة  وتطوير  الإجمايل،  املحلي  الناجت  ويف  الربحية( 

ال�سعيد.

ث. تو�سيات اإلى القطاع اخلا�ص ومنظمات الأعمال
تطوير ثقافة ال�سراكة الجتماعية وامل�سوؤولية الجتماعية يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص   .1

وت�سجيعها على نقل خرباتها الإدارية واملحا�سبية والفنية اإلى منظمات املجتمع املدين.

مفهوم  اعتماد  خلل  من  ال�سباب  و�سط  للبطالة  عملية  حلوًل  ُتقّدم  عمل  برامج  طرح   .2

»التطوع من اأجل العمل«.

ج. تو�سيات خا�سة باجلامعات ومراكز البحث واملجتمع الأكادميي
طلبة  توجيه  وعلى  البحوث،  من  املزيد  اإجراء  على  الأبحاث  ومراكز  اجلامعات  ت�سجيع   .1

الدرا�صات العليا لتناول واقع املجتمع املدين، من خالل اأبحاث متخ�ص�صة، وال �صيما اإجراء 

»درا�سات حالة« حول جوانب القوة وال�سعف فيه.

املحيطة  املحلية  املجتمعات  خلدمة  تطوعية  برامج  لتطوير  الأردنية  اجلامعات  دعوة   .2

التي تفر�سها  القيود  ال�سيا�سية والجتماعية، ورفع  امل�ساركة  الطلبة على  بها، وت�سجيع 

الإدارات اجلامعية على الأن�سطة ال�سيا�سية داخل احلرم اجلامعي.
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ح. تو�سيات اإلى املنظمات املانحة والدولية
على  يقوم  الذي  املدين  املجتمع  من  الأكرب  الكيان  وم�سكلت  لق�سايا  اأكرب  اهتمام  اإيلء   .1

لني والإعلم ين�سرف ملنظمات الدعوة وك�سب التاأييد، والتي ل  الع�سوية، لأن اهتمام املموِّ

تقوم يف معظم الأحوال على الع�سوية. 

اأو حديثة الن�ساأة، وعدم املبالغة  التعامل بواقعية مع منظمات املجتمع املدين اجلديدة   .2

اأو كادر  ال�صابقة  امل�صاريع  التعجيزية عليها، مثل وجود �صجّل طويل من  ال�صروط  بو�صع 

يف  توافرها  ي�صعب  التي  ال�صروط  من  وغريها  دة،  معقَّ حما�صبية  اأنظمة  اأو  كبري  وظيفي 

املنظمات املبتدئة.

نتائج  ع  توقُّ يف  املبالغة  وعدم  القائمة،  املدين  املجتمع  منظمات  مع  بواقعية  التعامل   .3

ذ ل�سنة واحدة،  دراماتيكية من امل�ساريع التي تنفذها، مثل تقييم مدى جناح امل�سروع املنفَّ

مبعايري كّمية ونوعية ل ميكن حتقيقها خلل مدد ق�سرية.
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ل يقت�سر مفهوم الأمن الوطني على حمايِة تراب الوطن وكيان الدولة ومواردها من الأخطار 

اخلارجية، بل ميتّد لي�سمل حماية اجلبهة الداخلية والهوية الوطنية والقيم الجتماعية، 

و�سمان احلد الأدنى من الرفاهية يف جمتمع ي�سوده التكامل وتت�سم مكوناته بالندماج املعّب 

عن فاعلية نظمه وكفاءة موؤ�س�ساته وتعا�سد اأع�سائه.

من هنا تاأتي اأهمية العمل الجتماعي، وبالتايل اأهمية املوؤ�س�سات املعنية بهذا اجلانب، حكوميًة 

وتف�سريها  فهمها  خالل  من  الجتماعية  التحولت  باإدارة  يتعلق  ما  يف  وبخا�سة  واأهلية، 

والتنبوؤ مب�سارها والربط املحكم ما بني الجتاهات الوقائية والعالجية والتنموية، لتغطية 

امل�ستويات القت�سادية وال�سيا�سية  امل�ساركة املجتمعية للفرد واأ�سرته وجمتمعه املحلي، من 

والجتماعية املختلفة. 

املت�سلة  بالقطاعات  املتعلقة  العمل  الإ�سرتاتيجيات وخطط  املراجعة مبناق�سة  وُتعنى هذه 

بهذا املحور، وما ُنفذ منها وما مل ُينفذ، واأ�سباب عدم التنفيذ. 

تقدمي
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أوالً: مفهوم العمل االجتامعي

ف العمل الجتماعي باأنه مهنة غايتها  وفقًا لالحتاد الدويل لالأخ�سائيني الجتماعيني، يعرَّ

اإحداث التغيري الجتماعي، وحّل امل�سكالت يف العالقات الإن�سانية، ومتكني الأفراد وحتريرهم 

وجمتمعاتهم  وجماعاتهم  وقوة  قوتهم  مواطن  اإلى  بال�ستناد  رفاهيتهم،  تعزيز  اأجل  من 

العمل  خالل  من  ذلك  وحتقيق  الجتماعية،  والعدالة  الإن�سان  حقوق  مبادئ  واإلى  املحلية، 

وفق الجتاهات العملية التالية:

اجتاه وقائي، من خالل التنبوؤ بالظواهر وامل�سكالت و�سبطها وا�ستخدام و�سائل التدّخل   .1

املبّكر بالطرق املنا�سبة، وتعزيز الرتكيز يف الرعاية الالحقة لنتائج امل�ساكل الجتماعية 

وخمَرجاتها مبا يكفل جتّنب العديد من هذه امل�ساكل واحلّد من الكلف العالية ملعاجلتها يف 

حالة تكرارها.

والن�ساء  والأطفال  الفقرية  الأ�سر  مل�سكالت  الت�سّدي  حماولت  خالل  من  عالجي،  اجتاه   .2

واملعّنفني وذوي الإعاقة من ِقبل مانحي الرعاية والأفراد �سمن الفئة احلاملة للمجتمع، 

املجتمع  منحنى  طريَف  على  الواقعتني  الفئَتني  �سنة(   65-18( ال�سباب  فئُة  حتمل  حيث 

)ال�سيخوخة، فوق �سن 65؛ والطفولة، دون �سن 18( رغم ما تعانيه هذه الفئة هي الأخرى 

من م�سكالٍت؛ مثل الفقر، والتعنيف، والتهمي�ش.

اجتاه تنموي، من خالل اإزالة الأ�سباب املولِّدة للظواهر والق�سايا وامل�سكالت الجتماعية،   .3

وتعزيز الظروف املولِّدة لالأبعاد التنموية.

وعليه، فاإّن منظومة العمل الجتماعي ت�ستند اإلى جمموعة املوؤ�س�سات التي ُتوجدها الدولة 

وعلى راأ�سها ال�سلطة التنفيذية )احلكومة( لالهتمام بتلك الق�سايا، والوقاية من تداعيات 

تعزيز  اأجل  من  عنها،  الناجت  ال�سرر  ومعاجلة  الجتماعية،  وامل�سكالت  والق�سايا  الظواهر 

املدنية  املوؤ�س�سات  تويّل  يعني  ما  وهو  املحلية.  املجتمعات  يف  الجتماعي  والندماج  التكامل 

واحلكومية املعنية مهّمَتي الرعاية الجتماعية واحلماية الجتماعية.
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للمعي�سة  مالئمة  م�ستويات  اإلى  للو�سول  واجلماعات  الأفراد  م�ساعدة  يف  الرعاية  وتتمثل 

حياتهم.  وحت�سني  قدراتهم  بتنمية  الأفراد  بني  الجتماعية  العالقات  ومتكني  وال�سحة، 

�سني لالأخطار من خالل تقدمي اخلدمات لهم واإعادة  يف حني اأّن احلماية تعني حماية املعرَّ

تاأهيلهم ودجمهم الجتماعي.

»التنمية  اإلى  يقود  الذي  الجتماعي  للعمل  الرئي�َسني  َنني  املكوِّ واحلمايُة  الرعايُة  وت�سّكل 

هذا  لآثار  والت�سّدي  املجتمع  بناء  يف  التغيري  اإحداث  به  ُيق�سد  تعبرٌي  وهي  الجتماعية«، 

لتعزيز  لة  كمح�سّ تاأتي  التي  الجتماعي،  الرفاه  مرحلة  اإلى  و�سوًل  بها،  والتحكم  التغيري 

امل�ستويات  على  للفرد  املجتمعية  امل�ساركة  �سمان  بدافع  الجتماعيني  والندماج  التكامل 

وميار�ش  الفقر،  بخّط  املرتبط  ذلك  من  اأعلى  دخٍل  على  الفرد  يح�سل  حيث  القت�سادية؛ 

ه  عماًل منتجًا يف املجالت كافة، من خالل ع�سويته يف منظمات املجتمع املدين، وممار�سِته حقَّ

الدميقراطي يف احلياة العامة وعلى امل�ستوى الجتماعي من خالل العي�ش يف اأ�سرة وجمتمع 

حمّلي خاٍل من العنف.

ثانياً: تاريخ العمل االجتامعي يف األردن

من  بدءًا  لها  التاأريخ  وميكن  الأهلي،  بالقطاع  الأردن  يف  الجتماعي  العمل  بدايات  ترتبط 

ت�سجيل جمعية »دور الإح�سان الأرثوذك�سية« يف ماأدبا عام 1912، مبوجب القانون العثماين 

)اأي قبل تاأ�سي�ش الإمارة(. ثم توالت عملية ت�سجيل اجلمعيات مبوجب القانون نف�سه حتى 

عام 1936، الذي �سهَد بدَء ت�سجيل اجلمعيات وفق القانون الأردين.

اأُن�سئت  الداخلية  وزارة  يف  اإدارة  �سكل  على  بداياته  فكانت  احلكومي  الجتماعي  العمل  اأما 

عام 1948 للت�سدي لظاهرة الهجرة من الريف للمدن، ومعاجلة تداعياتها الجتماعية. وقد 

ُنقلت تلك الإدارة اإلى وزارة ال�سحة، قبل اأن ي�سدر قانون وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل 

رقم 14 لعام 1956، ثم �سدرت نظٌم �سادرة مبقت�سى هذا القانون الذي ما زال معموًل به دون 

تغيري، حيث اأن تغيري ا�سم الوزارة من »ال�سوؤون الجتماعية« اإلى »التنمية الجتماعية« مّت 

بفعل نظام ولي�ش بقانون.

ثالثاً: واقع العمل االجتامعي

تختلف م�ستويات التقّدم الجتماعي يف الأردن عن نظرياتها يف الدول املحيطة به، وخل�سو�سية 

الواقع الأردين كان ل بد من العمل على تخطيط ال�سيا�سات الجتماعية املتكاملة وتنفيذها 

وتقييمها ارتكازًا على: 
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اجلهود  وموا�سلة  القت�سادي  النمو  معدل  رفع  خالل  من  املواتي  التنموي  الو�سع  اإيجاد   .1

لتحقيق التنمية الريفية واحل�سرية، واإقامة من�ساآت البنية التحتية وتطوير تلك املن�ساآت، 

واإ�ساعة النهج املبني على امل�ساركة والت�سارك و�سيادة القانون وحتّمل امل�سوؤولية.

2. ال�ستثمار يف املواطن من خالل الرتكيز ال�سامل على �سّحته وتعليمه واإيجاد العمل الالئق 

له.

3. حماية املواطنني املعّر�سني لأخطار التحولت الجتماعية، واإعادة تاأهيلهم مبوجب نظام 

التاأمينات الجتماعية �سد البطالة والعجز وال�سيخوخة والإعاقة والعنف الأ�سري.

رابعاً: اإلسرتاتيجيات

التطور  لإحداث  ق�سوى  اأهمية  الجتماعي  للعمل  الناظمة  الإ�سرتاتيجية  توفر  ي�سّكل 

ومعاينته يف هذا القطاع، ورغم اإيجابية وجود العديد من الإ�سرتاتيجيات التي اأقّرتها وزارة 

التنمية الجتماعية ابتداًء من عام 2004 وانتهاًء بالإ�سرتاتيجية الأخرية )2021-2017(، 

وكذلك الإ�سرتاتيجيات التي و�سعتها اإدارات قطاعية اأخرى ذات �سلة، ُتعنى ب�سوؤون الأ�سرة، 

اأو املراأة، اأو الأحداث اأو امل�سنني اأو ذوي الإعاقة، اأو الطفولة املبكرة؛ اإّل اأن هذا التعدد ظل 

يفتقر اإلى احلد الكايف من التن�سيق لإيجاد احللول املنا�سبة للم�ساكل التي تواجه هذا القطاع. 

ومن اأبرز نقاط اخللل التي حالت دون الو�سول اإلى الغايات املاأمولة من هذه الإ�سرتاتيجيات:

عدم وجود اأهداف قابلة للقيا�ش يف تطبيق هذه الإ�سرتاتيجيات.  .1

واإغفال  الإ�سرتاتيجيات،  هذه  بناء  مع  واملتوافقة  املدرو�سة  التمويلية  اخلطط  غياب   .2

املواءمة بني الإمكانيات والطموحات، مما اأفقد هذه الإ�سرتاتيجيات القدرة على معاجلة 

النواق�ش وتنفيذ التطّلعات امل�ستقبلية.

�سعف التن�سيق بني الإ�سرتاتيجيات القطاعية املختلفة، وجتاهل معاينة التاأثري الناجت عن   .3

تطبيقها على الأو�ساع الجتماعية، وعدم الهتمام بكيفية ال�ستفادة من تكامل اخلطط 

ذة يف القطاعات اخلدمية الأخرى، مثل ال�سحة والتعليم والنقل وغريها،  والبامج املنفَّ

وتاأثري ذلك على قطاع العمل الجتماعي. وقد اأدى وجود عدد كبري من الإ�سرتاتيجيات 

املعنية بالعمل الجتماعي يف قطاعاته املختلفة، اإلى ت�سارب اخلطط والبامج وتناق�سها، 

وارتباكات يف كيفية تنفيذها، وانعدام قدرتها على ال�ستجابة حلاجات املجتمع.

د للعمل الجتماعي  عدم وجود اإ�سرتاتيجية �ساملة، ناظمة للعمل وم�ستندة اإلى قانون موحَّ  .4

ميّكن وزارة التنمية الجتماعية من ممار�سة دورها يف اإدارة هذا القطاع.
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مشكالت  عىل  وأثرها  االجتامعي  للعمل  العامة  الوالية  خامساً: 

العمل االجتامعي· 

اأنيطت اإدارة العمل الجتماعي بوزارة التنمية الجتماعية مبوجب قانونها رقم )14( ل�سنة 

1956، ورغم اإيجابيات العمل الجتماعي يف الأردن يف ظل م�ساهمة القطاع الأهلي ووجود 

الوزارات  وبقية  الجتماعية  التنمية  لوزارة  املعّدة  املوازنات  خالل  من  احلكومي  الدعم 

بالعمل الجتماعي يف  م�ساقاٍت مهتمًة  اإدراج اجلامعات  املعنية، وكذلك  امل�ستقلة  واملوؤ�س�سات 

وتبعُث  الجتماعي  للعمل  املمار�سة  التنفيذية  املرجعيات  تعّدد  اأن  اإّل  الدرا�سية،  براجمها 

حاجات  مع  يتواءم  مبا  الجتماعي  للعمل  ا�ستجابة  توفري  على  القدرة  اأ�سعفا  جهودها، 

املجتمع من خالل اخلطط والإ�سرتاتيجيات الفرعية الناظمة للعمل الجتماعي )كاملجل�ش 

الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ش املعوقني، واملجل�ش الأعلى لل�سكان، واللجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة، 

واملجل�ش الوطني ل�سوؤون الأ�سرة(، مما اأفقد وزارة التنمية الجتماعية القدرَة على ممار�سة 

عملها وفق وليتها القانونية.

لقوة  وا�ستغالًل  الرديفة،  الأفقية  املوؤ�س�سات  عمل  يف  كبريًا  تداخاًل  هناك  اأن  الوا�سح  ومن 

املرجعيات القيادية يف هذه املوؤ�س�سات من ِقَبل بع�ش الإدارات التنفيذية العاملة بها، والتي 

العمل  واقع  على  ذلك  من  املتحّقق  بالأثر  عنايٍة  دومنا  وتوّجهاتها  روؤاها  تنفيذ  حتاول 

الجتماعي اأو اهتماٍم براأي وزارة التنمية الجتماعية يف هذا املجال.

سادساً: مشاكل العمل االجتامعي

تتنوع م�ساكل العمل الجتماعي يف الأردن، لت�سمل:

وزارة  اإّن  تناق�سها.  واأحيانًا  الت�سريعية،  املرجعيات  وتعدد  الناظمة،  الت�سريعات  تبعُث   .1

قانون  مبوجب  القطاع  هذا  عن  الد�ستورية  الولية  �ساحبة  هي  الجتماعية  التنمية 

 ،1965 �سنة  ل�سنة 1956 وتعديالته حتى  وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل رقم )14( 

ونظام رقم )21( ل�سنة 1997.

وهناك قوانني قطاعية مت اإ�سدارها، مثل قانون الأحداث رقم )24( ل�سنة 1968 وتعديالته 

العنف  من  احلماية  وقانون   ،2008 ل�سنة   )51( رقم  اجلمعيات  وقانون   ،2007 �سنة  حتى 

رقم  الطفولة  رعاية  نظام  مثل  �سلة،  ذات  اأنظمة  وهناك   .2008 ل�سنة   )6( رقم  الأ�سري 

2005، ونظام دور حماية الأ�سرة  1972، ونظام دور احل�سانة رقم )52( ل�سنة  )34( ل�سنة 

2008. وهناك اأي�سًا تعليمات ت�سريعية اأولت اهتمامًا للبعد العالجي اأكث  رقم )48( ل�سنة 

من مثيَليه الوقائي والتنموي. هذه الت�سريعات ظلت تتعامل يف الغالب مع امل�ساكل والق�سايا 
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من  وال�ستفادة  املبكر  التدّخل  مرحلة  اإلى  اهتمامها  توّجه  ومل  وقوعها،  بعد  الجتماعية 

تطبيقات هذا التدّخل مبا يحقق جناحًا ويقّلل الكلف املادية واملعنوية للمعاجلات الالحقة. 

ل من  وُي�ستثنى من ذلك عدد من اخلطط الوقائية على غرار: م�سروع توعية الوالدين، املموَّ

ل من املوازنة العامة للدولة؛  منظمة الأمم املتحدة للطفولة؛ وم�سروع تاأهيل املجتمع، املموَّ

الفردي  والإر�ساد  لل�سكان؛  الأعلى  املجل�ش  ل من  املموَّ ال�سكانية،  بالفر�سة  التوعية  وم�سروع 

املحدود لعدد من الأحداث املو�سوعني حتت اإ�سراف مراقبي ال�سلوك باأمٍر ق�سائي.

اإّن احلاجة ملّحة لتعديل قانون وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل، و�سوًل اإلى قانوٍن ع�سرّي 

ورا�سمي  العمل  منفذي  بني  للتن�سيق  املنا�سبة  والأطر  وم�سوؤولياته،  طرف  كل  مهام  يحّدد 

ال�سيا�سات ومقدمي ال�ست�سارات، ودور القيادات الجتماعية املوؤثرة �سواء من خالل اأ�سخا�سها 

اأو من خالل ح�سورها املعنوّي على اأّل تتدّخل يف اجلانب التنفيذي التي يجب ح�سُره باجلهات 

التنفيذية التي ميكن م�ساءلتها ومراقبتها وفق القانون.

وقد ت�سّمن البيان الوزاري اأمام جمل�ش النواب بتاريخ 2016/11/16 التزام احلكومة باإعداد 

م�سروع قانون العمل الجتماعي، لكن مل ُتتَّخذ اأّي خطوة على هذا ال�سعيد حتى وقت اإعداد 

هذه املراجعة.

الإخفاق يف  وبالتايل  بينها،  التن�سيق  املختلفة، وغياب  القطاعية  الإ�سرتاتيجيات  د  تعدُّ  .2

اإثمار الإ�سرتاتيجيات لهذا القطاع.

غياب مهننة العمل الجتماعي، رغم اأهمية هذه املهننة يف تطوير العمل الجتماعي، مع   .3

امل�ستمر  والتدريب  املعاهد واجلامعات،  الدرا�سة يف  برامج  يتم ذلك من خالل  اأن  مراعاة 

الالزم،  القطاعي  بالتخ�س�ش  العمل الجتماعي  القائمون على  يتمتع  واأن  الدرا�سة،  بعد 

مع  التعامل  يحتاجها  التي  تلك  عن  خمتلفة  خبات  اإلى  حتتاج  مثاًل  الإعاقة  فرعاية 

ظاهرة الت�سول اأو قطاع الأحداث اأو �سوؤون املراأة اأو الأ�سرة. وبالتايل، فاإّن التخ�س�ش يف 

العمل، ومراعاة الت�سل�سل يف الدرجة العلمية اأو اخلبة، �سيلغي مفهوم »الوظيفة« املطبَّق 

حاليًا يف هذا القطاع. وبالتوازي، ل بد من اإعادة تاأهيل خمرجات التعليم، وتطوير برامج 

الدرا�سة والتاأهيل يف اجلامعات واملعاهد، وعقد دورات تدريبية نوعية ومتخ�س�سة.

التعّدد املرجعّي التنفيذّي يف قطاعات العمل الجتماعي املوجهة للمعوقني، والأحداث،   .4

واملت�سولني، وامل�سردين، وكبار ال�سن، و�سواهم. وهو ما اأدى اإلى الزدحام والتناق�ش يف عمل 

هذه الإدارات اأحيانًا، وتركيز اجلهود يف قطاعات واإهمال قطاعات اأخرى. 

الجتماعية،  الرعاية  ودور  املراكز  تقدمها  التي  الجتماعية  اخلدمات  م�ستوى  �سعف   .5

وغياب خبات الإنذار املبّكر لديها، وتركيزها على اجلانب العالجي، وقّلة اخلبة لدى 
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العاملني فيها باجلانب الوقائي والتنموي والرعائي، ما اأ�سهم يف �سعف خمَرجاتها وعدم 

حتقيق اأهدافها. 

املركز  تقارير  يف  الواردة  الجتماعي  العمل  قطاعات  لق�سايا  الدقيق  الت�سخي�ش  غياب   .6

الوطني حلقوق الإن�سان، يف و�سف الدور الرقابي امل�ستقل واملوؤهل على املوؤ�س�سات اخلدمية 

يف العمل الجتماعي وتفعيل مبداأ امل�ساءلة يف التجاوزات التي حتدث يف هذا القطاع.

غياب نهج اإدارة التحولت الجتماعية الذي يجمع الأكادمييني واملمار�سني الجتماعيني   .7

ال�ساملة للخدمات الجتماعية وقيا�ش معدل  الإدارة  نهج  ُتطّور  اآليات  معًا، وعدم وجود 

ر�سا متلّقي اخلدمة -اأو َمن ينوب عنهم- ومقّدمي اخلدمة على حّد �سواء.

اخلا�ش  القطاع  دور  و�سعف  الر�سمية،  للموؤ�س�سات  املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  تدين   .8

والأهلي، وعدم حّثه وحفزه للقيام بدور اأكب يف معاجلة امل�ساكل الجتماعية واإيالء هذا 

املو�سوع اأهميًة اأكب من خالل و�سائل الإعالم ومواقع التوا�سل الجتماعي وغريها.

الإرباك،  من  الكثري  ي�سّبب  ما  الجتماعية،  الأعمال  تنفيذ  يف  الوزارات  بني  التداخل   .9

وبخا�سة يف ظل تعدد الأطراف العاملة يف هذا املجال، وتبّنيها الأهداَف والغايات نف�سها، 

وبالتايل تقاطع براجمها وت�ساربها كنتيجٍة حتمية لعدم حتديد الواجبات وامل�سوؤوليات 

واخلبات الالزمة للعمل الجتماعي. 

سابعاً: مشاكل قطاعات تعمل تحت مظلة وزارة التنمية 

االجتامعية

اأ- قطاع جمهويل الن�سب وفاقدي ال�سند الأ�سري امللَحقني بدور الرعاية
مميزًا  عماًل  الأ�سري  ك  والتفكُّ الن�سب  جمهويل  فئة  مع  التعاطي  يف  املبذول  اجلهد  �َسّكل 

للقطاَعني الر�سمي والأهلي، �سواء من ناحية اخلدمات املقدمة يف دور الإيواء وجتهيز هذه 

اأو من ناحية اجلهد الإن�ساين  اأغلبها واملمتازة جدًا يف بع�سها،  الدور بالإمكانيات اجليدة يف 

الذي يبذله العاملون يف هذه الدور، اإ�سافة لبنامج احل�سانات لفئة جمهويل الن�سب والذي 

تنعك�ش خمرجاته اإيجابيًا على امل�ستفيدين منه، بالنظر اإلى الرعاية اجليدة التي يحظون 

بها لدى الأ�سرة املحت�سنة، وهو ما يتم متابعته من خالل فرق املراقبة من الوزارة. وهناك 

اأي�سًا برنامج الأ�سر البديلة لحت�سان هذه الفئة وحماولة الدمج مع دور الإيواء.

اإل اأن امل�سكلة الأبرز تكمن يف متابعة حالت التفكك الأ�سري لالأ�سخا�ش املوجودين يف دور 

الإيواء، فرغم توفر الإمكانيات اجليدة لهذه الدور، اإل اأن التدريب والبامج التاأهيلية غري 

بالطريقة  الفئة  لهذه  والرتبوي  والتوعوي  الثقايف  البناء  اإيجاد  على  قادرة  وغري  كافية 
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التي تكفل ا�ستمرار حياة اأبنائها لحقًا بعد تاأمني احلاجات الأ�سا�سية لهم عند و�سولهم �سّن 

ال�سباب. كما اإن العاملني يف هذا القطاع بحاجة اإلى التدريب والتاأهيل واملتابعة للقيام بدور 

يف التاأثري على هذه الفئة ومبا يتواءم مع جهدهم الإن�ساين املبذول.

اإّن بع�ش دور الرعاية يف هذا القطاع تفتقر للنظم الداخلية وتعاين من وجودها يف اأماكن غري 

التي حتتاجها  الريا�سية والكتب واملجالت  اآمنة، كما تنق�سها خمتبات احلا�سوب واملالعب 

هذه الفئة ملا لها من اأثر اإيجابي يف تن�سئتهم.

يتعر�سون  الرعاية  بدور  ملتحقني  اأطفاًل  هناك  اأن  اإل  ال�سمانات،  من  العديد  توفر  ومع 

لالإ�ساءة من اأقرانهم ومن بع�ش مقدمي اخلدمات، وبذلك مت مالحظة بروز النزعة اجلنحوية 

بني الأطفال متلّقي خدمات هذه الدور، وانخفا�ش م�ستوى التح�سيل الدرا�سي لديهم، و�سعف 

اإقبالهم على التدريب املهني، وعدم خ�سوعهم لفحو�ش طبية دورية، وعدم التحاقهم بالتاأمني 

ال�سحي، واعتالل ال�سحة النف�سية لهم اأي�سًا. 

كما يالَحظ �سعف توا�سل الأطفال امللحقني بدور الرعاية مع اأ�سرهم من الدرجتني الأولى 

والثانية.

ب- قطاع الأحداث املتهمني واملدانني بخرق القانون
العتماد  معايري  مب�سروع  والبدء   ،2017 ل�سنة  لالأحداث  وطنية  اإ�سرتاتيجية  وجود  رغم 

التي  املوؤ�س�سات  الوزراة لزيارة  ِقبل  ارتباط له من  و�سبط اجلودة، والذي مت تعيني �سباط 

من  للعديد  القطاع  هذا  يتعر�ش  القانون،  بخرق  واملدانني  املتهمني  الأحداث  بقطاع  تعنى 

التحديات، ومن اأبرزها و�سع اإطار اإ�سرتاتيجي من منظور النوع الجتماعي للحّد من جرائم 

الأحداث قبل وقوعها، ومتابعة قوانني الأحداث والطفولة ومراقبة مدى ودقة تنفيذ هذه 

القوانني. 

وربطها  الأحداث  بق�سايا  املعنية  للجهات  البيانات  قواعد  تطوير  اأي�سًا،  التحديات  ومن 

اإلكرتونيًا بع�سها ببع�ش، وال�سري يف تنفيذ بنود قانون ق�ساء خا�ش بالأحداث، وبناء قدرة 

اأهلي  مر�سد  وتاأ�سي�ش  لأع�سائها،  التدريبية  الحتياجات  وتلبية  الأحداث  �سرطة  اإدارة 

اإنذار  نظام  وت�سميم  دوري،  ب�سكل  وقيا�سه  تنفيذه  ومتابعة  الأحداث  الأطفال  حلقوق 

اجتماعي مبكر بق�سايا الأحداث. 

لذلك، ل بد من حت�سني البنى التحتية لدور رعاية الأحداث، والهتمام باأو�ساعها من حيث 

�سمن  ومتطرفة  اإرهابية  عنا�سر  دخول  خا�سة  بها،  املحكومني  ونوعية  الأعداد  �سعوبة 

النزلء املحكومني، مما يتطلب درا�سة اأو�ساعها ومعاجلتها ب�سمولية.
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ت- قطاع مراكز وموؤ�س�سات �سوؤون الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة

رغم �سدور قانون حقوق الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة ل�سنة 2017، ونظام التدخل املبكر ل�سنة 

تتعر�ش  زالت  ما  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش  �سوؤون  وموؤ�س�سات  مراكز  زالت  ما  اأنه  اإل   ،2017

لتحديات متعددة، اأهمها اأن 20% منها ل تتما�سى مع �سروط ترخي�سها والت�سريعات الناظمة 

بع�ش  يف  اخلدمات  متلّقي  حقوق  لها  تتعر�ش  التي  النتهاكات  اكت�ساف  ي�سّعب  مما  لعملها، 

املراكز واملوؤ�س�سات من ِقبل اجلهات الرقابية، وهو ما ي�ستدعي تطوير نظام املراكز واملوؤ�س�سات 

لذوي الإعاقات.

وغياب  الرعاية،  ملانحي  املهنة  مزاولة  معايري  غياب  من  واملوؤ�س�سات  املراكز  هذه  تعاين  كما 

ا�ستقاق  وغياب  للعمل،  الناظمة  الت�سريعات  يف  الإعاقات  لذوي  لالإ�ساءة  مة  املجرِّ الن�سو�ش 

النظم من قانون حقوق الأ�سخا�ش املعوقني، و�سعف ا�ستقرار الكوادر يف املراكز واملوؤ�س�سات، 

غري  اأ�سخا�ش  اإحلاق  اإلى  ذلك  الأمر  يتعدى  كما  التاأهيل.  لإعادة  وحاجتها  مبانيها،  وِقَدم 

معوقني يف املراكز لفتقار القدرة على اإعادة ت�سخي�سهم.

اإّن دور املجل�ش الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ش املعوقني هو ر�سم ال�سيا�سات املتعلقة بقطاع الإعاقة، 

ومراقبة  ال�سيا�سات  لتطوير  توجيهها  يجب  وبراجمه  املجل�ش  هذا  خطط  فاإن  وبالتايل 

اأخرى،  التي هي من واجب جهات  التنفيذية  البامج  والبتعاد عن  الفئة،  لهذه  النتهاكات 

وال�سعي اإلى تقلي�ش النفقات الت�سغيلية للمجل�ش وتوجيهها اإلى تعزيز اإمكانيات وزارة التنمية 

الجتماعية لتح�سني م�ستوى خدماتها لقطاع الإعاقة. 

ث- قطاع ُدور رعاية امل�سنني
تواجه دور رعاية امل�سنني العديد من التحديات، اأهمها خ�سوعها لتعليمات م�ستقة من النظام 

على  ت�ساعد  التي  املعيارية  النزعة  عنها  تغيب   ،1997 ل�سنة   )21( رقم  الإداري  والتنظيم 

قيا�ش وتقييم اأثرها يف نوعية امل�سنني، وغياب الكوادر املتخ�س�سة بهذه الفئة، وعدم متا�سي 

تعريف امل�سّن يف دور الرعاية مع التعريف العاملي للم�سنني )65 �سنة فاأكث(.

ج- قطاع املراأة
د املرجعيات يف هذا القطاع اإلى تبعث اجلهود، واأظهرت اجلهوُد اهتمامًا نخبويًا  لقد اأدى تعدُّ

الثغرات  لبع�ش  املعاجلات  بع�ش  على  الرتكيز  واقت�سار  املراأة،  ل�سوؤون  العمل  قطاع  اإدارة  يف 

القانونية ال�ساغطة، دون الهتمام الكايف بالبنود القانونية لل�سريحة الأو�سع لتنمية املراأة يف 

مناطق وجودها واإحداث التغيريات املنا�سبة يف موؤ�سرات تنمية املراأة يف القطاعات ال�سيا�سية 
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والقت�سادية والجتماعية من خالل الرتكيز على تقديرات علمية حقيقية وموؤ�سرات ِن�َسب 

تنموية. كما برزت ظاهرة التعميم والنظر اإلى الإجنازات الفردية على اأنها جماعية، وهو ما 

ل ميثل انعكا�سًا حقيقيًا لواقع املراأة. 

املجال  هذا  يف  الوا�سح  التقدم  رغم  التحديات  من  جمموعة  املراأة  حماية  مو�سوع  وي�سهد 

اإحلاق طالبة احلماية بُدور  والإجنازات العديدة فيه. ومن بني التحديات الأكث و�سوحًا، 

الرعاية بقرار اإداري ولي�ش بقرار ق�سائي، و�سعف جودة اخلدمات والبامج املقدمة، وانعدام 

للخطر. ومن  الذي يعر�ش طالبات احلماية  الأمر  املكان،  �سرية  القدرة على قيا�سها، وعدم 

من  اأكث  العازبات  الفتيات  من  الرعاية  دور  خدمات  على  الطلب  ا�ستداد  اأي�سًا  التحديات 

املتزوجات.

ح- قطاع اجلمعيات
فئات  جلميع  اخلدمات  وتقدمي  الجتماعي  التكافل  تعزيز  هو  للجمعيات  الأ�سا�ش  الهدف 

املجتمع دون متييز، وعلى اأ�سا�س تطوعي، ومن دون ا�ستهداف الربح اأو القيام باأّي ن�ساط ديني 

اأو �سيا�سي. وتكت�سب اجلمعية �سخ�سيتها العتبارية بعد ت�سجيلها يف �سجل اجلمعيات مبوجب 

الت�سجيل  تتولى  متكاملة  اإدارة  ال�سجل  ي�سبح  اأن  ال�سياق  هذا  يف  ويو�سى  النافذ.  القانون 

واملراقبة وبناء اخلطط املتعلقة بعمل اجلمعيات.

هناك اأنواع عدة من اجلمعيات، منها: اجلمعية العادية املوؤلفة من �سبعة اأ�سخا�ش، واجلمعية 

اخلا�سة املوؤلفة من اأع�ساء يرتاوح عددهم بني 3 و20 )وتندرج حتت هذا النوع ال�سركاُت غري 

الربحية قبل عام 2008 بح�سب املادة 28 من القانون(، وهناك اجلمعية املغلقة التي تتكون 

من �سخ�ش اأو اأكث وينفق عليها موؤ�س�سوها بالكامل ول تتلقى اأّي نوع من التبعات اأو التمويل، 

بالإ�سافة اإلى اجلمعيات الأجنبية، وهي التي مت تاأ�سي�سها خارج اململكة واأن�سئ لها فرع داخل 

اململكة مبوجب اأحكام القانون.

ن�سر  يف  دور  ولها  واملراأة،  ال�سباب  وتاأهيل  والبطالة  الفقر  حماربة  يف  مهم  دور  وللجمعيات 

اجلمعيات  متتلك  كما  لالأردنيني،  فر�ش  وتوفري  املوؤ�س�سات  دولة  وتعزيز  الدميقراطي  الفكر 

اأن�سطة ا�ستثمارية موؤثرة يف القت�ساد الوطني، وتعّد و�سيلة مهمة ملحاربة الظواهر ال�سلبية 

مثل العنف املجتمعي واملخدرات والتدخني والفكر املتطرف. كما تلعب دورًا كبريًا يف تزويد 

طبقات  بني  الدخل  توزيع  واإعادة  الريفية  التنمية  وحتقيق  الالزمة  بامل�ساعدات  الالجئني 

املجتمع. 
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م�ستقلة  اعتبارية  ب�سخ�سية  اجلمعية  تتمتع  حيث  خا�سة،  طبيعة  ذا  اجلمعيات  ماُل  ويعّد 

لتحقيق  الالزمة  والت�سرفات  بالأعمال  القيام  يف  احلّق  ولها  م�ستقلة،  مالية  ذمة  �ساحبة 

عليه  اعتداء  اأيُّ  يخ�سع  عامًا  ماًل  مالها  ويعّد  الأ�سا�سي،  نظامها  بح�سب  وغاياتها  اأهدافها 

لتطبيقات قانون اأحكام اجلرائم القت�سادية وتعديالته رقم )11( ل�سنة 1993. 

الفكر  يعّد بيئة خ�سبة لأ�سحاب  اأن بع�سها  اأن اجلمعيات تعاين من مواطن �سعف، منها  اإّل 

العام  النظام  مع  تن�سجم  ل  اجتماعية  تغيريات  لإحداث  ا�ستغالله  يتم  ما  ومنها  املتطرف، 

من  احلكومة  على  لل�سغط  اأو  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�سل  لأغرا�ش  اأو  العامة،  والآداب 

خالل تقارير الظّل للموؤ�س�سات املانحة.

ف بع�سها يف ِمَنح من موؤ�س�سات اأجنبية واإنفاقها دون  ومن مواطن �سعف اجلمعيات اأي�سًا، ت�سرُّ

جدوى مرجّوة لالقت�ساد اأو املجتمع الأردين، وا�ستغالل بع�سها كو�سيلة للتهرب ال�سريبي اأو 

للتنفع اخلا�س، ووقوع عدد منها يف مطّب الزدواجية وتكرار اخلدمات، لذلك مت ا�سرتاط 

موافقة جمل�ش الوزراء لقبول التمويل الأجنبي.

2008، ثم ازداد عددها تدريجيًا  1085 جمعية حتى عام  وقد بلغ عدد اجلمعيات امل�سجلة 

حتى عام 2017 ليبلغ 5065 جمعية، ومت حّل 853 جمعية منها لي�سبح عددها النهائي 4212 

جمعية حتى عام 2017، موزعة يف اأرجاء اململكة.

ويعاين قطاع اجلمعيات من التحديات التالية:

تزايد اأعداد اجلمعيات ب�سوره كبرية.  .1

ع اجلمعيات على 13 وزارة اخت�سا�ش. توزُّ  .2

اختالف معايري التعامل مع اجلمعيات بني الوزارات.  .3

وزارات  معظم  يف  ومتابعتها  اجلمعيات  ب�سوؤون  خمت�سة  اإدارية  وحدات  توفر  عدم   .4

الخت�سا�ش.

الناظمة  والقوانني  بالأنظمة  اجلمعيات،  مع  املتعاملني  املوظفني  معرفة  وتفاوت  �سعف   .5

واأ�س�ش الرقابة على عملها.

عدم وجود نظام متابعة اإلكرتوين للجمعيات.  .6

عدم توفر قواعد بيانات عن املنتفعني من اجلمعيات اأو املتطوعني.  .7

غياب التن�سيق بني اجلمعيات.  .8

اإليها،  النت�ساب  على  املواطنني  اإقبال  وقلة  اجلمعيات،  من  امل�ستفيد  املواطن  ثقة  �سعف   .9
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و�سعف وعي املواطن باأهمية العمل اخلريي.

اأع�ساء  قبول  يف  التو�سع  وعدم  املوؤ�س�سني،  لعدد  الأدنى  باحلد  اجلمعيات  معظم  التزام   .10

جدد، مما يغّيب رقابة الهيئة العامة على الهيئة الإدارية.

11. اإحجام العديد من اجلمعيات على ت�سكيل ائتالفات نوعية يف ما بينها، وتكرار جهودها 

وت�سابه ن�ساطاتها يف املناطق نف�سها، واعتمادها اأدواِت اخلدمة نف�سها.

12. �سعف القدرات الفنية واملالية والإدارية لأع�ساء اجلمعيات.

13. �سعف التن�سيق بني اجلهات احلكومية يف متويل اجلمعيات ويف الرقابة عليها اأي�سًا.

ويعّد التمويل الأجنبي اأحد م�سادر متويل اجلمعيات، وهو ينعك�ش على �سكل برامج تنموية 

وم�ساعدات للفئات امل�ستهدفة من خدمات اجلمعيات، لي�ساهم بذلك يف جذب العملة ال�سعبة، 

ورفد القت�ساد الوطني، وحتريك العملية التجارية، وتوفري فر�ش عمل للعديد من املوظفني 

يف  ي�ساهم  كما  التنمية،  لتحقيق  احلديثة  والأ�ساليب  التنموية  اخلبات  ونقل  الأردنيني، 

تعزيز اإمكانات الدولة يف ا�ست�سافة الالجئني. 

ويواجه مو�سوع التمويل الأجنبي حتديات اأبرزها:

غياب متابعة وتقييم للبامج وامل�ساريع املمولة، وعدم مراعاة تقدمي اأّي دعم فني اأو مايل   .1

ملثل هذه الآليات للوزارات التي تتولى متابعة امل�ساريع.

غياب املحا�سبة والتدقيق على اآلية الإنفاق، ومدى توافقها مع املوافقات املمنوحة.  .2

تخ�سي�ش جزء كبري من النفقات املخ�س�سة للم�ساريع للنفقات الت�سغيلية.  .3

حمافظات  م�ستوى  على  املمولة  للم�ساريع  اجلغرايف  التق�سيم  لآلية  ر  ت�سوُّ وجود  عدم   .4

اململكة.

التوعية  كبامج  النتائج،  ملمو�سة  غري  خمرجات  على  تقوم  وم�ساريع  برامج  وجود   .5

والتثقيف والبامج املوجهة للدعم النف�سي والجتماعي. 

وجود تكرار وا�سح بني املوؤ�س�سات املحلية ال�سريكة واملنّفذة، الأمر الذي اأحدث ازدواجية   .6

وتكرارًا يف اجلهود املبذولة وتبديدًا لالأموال املتاحة. 

خ- قطاع �سندوق املعونة الوطنية
ال�ستقرار  حتقيق  بهدف   ،1986 ل�سنة   )36( رقم  القانون  مبوجب  ال�سندوق  هذا  تاأ�س�ش 

القت�سادي والجتماعي والنف�سي لالأ�سر املحتاجة، وامل�ساهمة يف حتقيق الأمن الجتماعي 

األف   95 من  لأكث  والرعاية،  احلماية  ت�سمل  التي  خدماته  ال�سندوق  يقدم  حيث  الوطني، 
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ر عدد اأفرادها بن�سف مليون فرد، اأي ما ن�سبته 8 % من مواطني  اأ�سرة فقرية وحمتاجة يقدَّ

اململكة.

ومن اأهم اإجنازات ال�سندوق:

متكني الأ�سر الفقرية اقت�ساديًا، حيث مت تعزيز وتطوير برامج التدريب املهني والتقني   .1

املوجهة لأبناء الأ�سر املنتفعة من ال�سندوق، من خالل تعزيز اإمكاناتهم واإك�سابهم املهارات 

اأبناء هذه الأ�سر يف عام  1214 فردًا من  الالزمة لالنخراط يف �سوق العمل. ومت تدريب 

2016، كما مت عقد اتفاقية مع جامعة البلقاء التطبيقية لتدريب اأبناء الأ�سر الفقرية 

على اأهم املهن املطلوبة يف �سوق العمل، وبلغ عدد امللتحقني بهذا البنامج 2038 فردًا، اإل 

اأن خمرجاته ما تزال اأقل مما هو ماأمول، وهو بحاجة لتطوير قدراته واإمكانياته.

جديدة  اجتماعية  حماية  برامج  واعتماد  تطوير  مت  حيث  ال�ستهداف،  اأنظمة  تطوير   .2

لتاأمني اأكب قدر ممكن من احلماية لالأ�سر ال�سعيفة والأ�سد فقرًا، ومت ا�ستحدث برنامج 

املعونات الوطنية الإ�سافية الذي ُت�سرف مبوجبه معونة اإ�سافية لالأ�سر الأ�سد فقرًا من 

ت�ساف  �سهريًا،  دينارًا   90 اإلى  الأعلى  حدها  يف  ت�سل  ال�سندوق،  من  املنتفعة  الأ�سر  بني 

امل�ستفيدة من هذا البنامج  امل�ستحقة لهذه الأ�سر. وو�سل عدد الأ�سر  ال�سهرية  للمعونة 

10 اآلف اأ�سرة.

املوجهة  ال�سهرية  املعونات  مقدار  زيادة  مت  حيث  املحتاجة،  لالأ�سر  الفقر  فجوة  تقلي�ش   .3

معدل  رفع  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  ال�سهري،  ا�ستحقاقها  من   %10 مبقدار  الفقرية  لالأ�سر 

التغطية الوطني لي�سل اإلى ما ن�سبته 73% من م�ستوى خط الفقر لالأ�سر املكونة من اأربع 

اأفراد، كما مت بقرار من رئا�سة الوزراء اإعفاء 1083 اأ�سرة من �سداد قرو�ش التاأهيل املهني 

التي بلغ اإجمايل قيمتها مليون دينار، وقد ا�ستفاد من هذا الإعفاء تلك الأ�سر التي تويف 

فيها كّل من املقرِت�ش وكفيله.

تو�سيع نطاق ال�سمول باأنظمة احلماية الجتماعية، حيث مت �سمول حوايل 8500 اأ�سرة   .4

املوؤقتة  املعونات  جتديد  مت  كما  واملوؤقتة،  املتكررة  ال�سهرية  املعونات  برنامج  يف  جديدة 

األف   92 اإلى  ال�سندوق  من  املنتفعة  الأ�سر  اإجمايل  لي�سل  اأخرى،  اأ�سرة   1500 من  لأكث 

اأ�سرة.

توفري بيانات دقيقة عن الأ�سر الفقرية من خالل بيانات �ساملة ذات م�سداقية، ومت الربط   .5

البيني بني تلك البيانات وبرامج املعلومات لـ 26 دائرة وموؤ�س�سة حكومية.
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لكن �سندوق املعونة الوطنية ما زال يعاين من حتديات عدة، اأهمها:

التزايد  على  انعك�ش  ما  وهو  املعي�سة،  تكاليف  وارتفاع  الأ�سعار  وغالء  املت�سارع  الت�سّخم   .1

احلكومية  املالية  املخ�س�سات  كفاية  وعدم  لالنتفاع،  الطالبة  الأ�سر  اأعداد  يف  الكبري 

املر�سودة للبامج واخلدمات التي يقدمها ال�سندوق.

تدين ن�سب تغطية املعونات ال�سهرية املتكررة عن خط الفقر.  .2

عدم كفاية املخ�س�سات ل�ستكمال مراحل التحول الإلكرتوين يف تقدمي خدمات ال�سندوق.  .3

م املجتمع وامل�سوؤولني لطبيعة عمل ال�سندوق والأ�سباب املوجبة لإيقاف اأو  حمدودية تفهُّ  .4

تخفي�ش املعونات عن الأ�سر التي حت�ّسنت اأو�ساعها القت�سادية والجتماعية واأ�سبحت 

غري م�ستحّقة للمعونة.

قناعة مغلوطة يف املجتمع بعّد املعونة التي يقدمها ال�سندوق راتبًا �سهريًا ملزَم الدفع مدى   .5

احلياة.

ثامناً: الـحلـول

اأ- حلول للم�ساكل العامة

- حلول متعلقة بالت�سريعات
كافة على  للموؤ�س�سات  الرئي�سة  املرجعية  ليكون  العمل الجتماعي  قانون  م�سروع  اإعداد   .1

الجتماعي  الفني  للعمل  الناظمة  الت�سريعات  ومراجعة  القطاعية،  تبعيتها  اختالف 

يف  النواب  جمل�ش  اأمام  احلكومة  التزام  وتنفيذ  العاملية،  املعايري  يحقق  مبا  وتطويره 

2016/11/16 بتقدمي م�سروع هذا القانون الذي مل ي�سدر حتى الآن.

)التنمية  الجتماعية  الرعاية  مبقومات  املعنية  اجلهات  بني  ما  التعاون  تـعزيز   .2

الجتماعية، ال�سحة، الرتبية والتعليم، موؤ�س�سة التدريب املهني، املركز الوطني حلقوق 

الإن�سان، الإعالم، القطاع اخلا�ش، وموؤ�س�سة الأ�سرة(، وتوظيفه ل�سالح متلّقي اخلدمات 

)هذه التو�سية ت�ستدعي اإجراء تعديالت على الت�سريعات وتنظيم العمل الجتماعي(.

عمل  نواحي  بجميع  معنية  متخ�س�سة  اإدارة  واإن�ساء  الخت�سا�ش،  وزارات  دور  اإلغاء   .3

ال�سركات  مراقبة  اإدارة  يف  به  معمول  هو  )كما  تنفيذية  �سالحيات  متتلك  اجلمعيات 

والأبنية احلكومية(، وتتولى تنظيم ومراقبة ومتابعة وتقييم عمل اجلمعيات وجدية 
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القدرات  توفري  ي�ستدعي  ما  وهو  الوطنية.  الأولويات  بح�سب  اأهدافها  بتحقيق  التزامها 

املالية والفنية والإدارية الالزمة لتمار�س هذه الإدارة دورها الرقابي والإ�سرايف املناط 

بها، وبخا�سة متابعة تاأثري التحويالت املالية من ناحية م�سادرها وطرق �سرفها، ونوعية 

اأن�سطة اجلمعيات ومواءمتها مع القوانني املعمول بها، ومنع اأّي ن�ساطات ميكن اأن يكون لها 

دوافع مثرية اأو م�سبوهة، كغ�سيل الأموال اأو ت�سجيع التطرف والإرهاب.

املتطوعني  رقابة من  باإيجاد فرق  التنمية الجتماعية،  وزارة  املطبَّق يف  امل�سروع  تعميم   .4

هذه  كوادر  وتدريب  وبناء  والأهلية،  احلكومية  الجتماعية  الرعاية  ُدور  اأداء  ملراقبة 

مع  حقيقية  �سراكات  بناء  يف  اإمكانياتها  من  وال�ستفادة  الرقابي،  عملها  وتعزيز  الفرق، 

املوؤ�س�سات الأهلية، ومتابعة اأّي مالحظات على الأداء، وال�ستفادة من ن�سائحها يف تطوير 

خدمة قطاع الرعاية الجتماعية. 

وقد مت و�سع �سوابط ع�سرية وح�سارية للدللة على هوؤلء املتطوعني وكيفية اأداء مهامهم 

بالتن�سيق مع وزارة التنمية الجتماعية، ومّت متويل هذا امل�سروع من ِقبل جهات مانحة. 

دور  اأو�ساع  يف  والتقييم  التحقيق  جلنة  تقرير  من  بتو�سية  املتطوعني  فرق  اإن�ساء  وجاء 

وموؤ�س�سات ومراكز الرعاية الجتماعية والتي �ُسكلت بتوجيه ملكي لرئي�ش الوزراء ملتابعة 

النتهاكات التي ك�سفها برنامج وثائقي بّثته قناة )BBC( عام 2012. كما جاء اإن�ساء هذه 

الفرق تنفيذًا خلطة الإ�سالح التي ُو�سعت بناء على ذلك.

- العمل على مهننة القطاع
امليدان  يف  العاملة  للموؤ�س�سات  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  تن�سيقي  جمل�ش  ت�سكيل   .1

الجتماعي.

م لهذا القطاع من املوازنة العامة،  تاأ�سي�ش �سندوق اأهلي للعمل الجتماعي اإلى جانب ما يقدَّ  .2

ومتابعة وتقييم اخلطط والإ�سرتاتيجيات القطاعية.

قبول الطلبة الراغبني يف درا�سة العمل الجتماعي يف اجلامعات وفق معياَرين متزامَنني،   .3

هما معدل الطالب يف الثانوية العامة، ونتائج اختبار قيا�ش ميوله املهنية واختبار قيا�ش 

مدى حتّمله لل�سغوط مع احلالت الجتماعية.

رفد اجلامعات التي حتت�سن تخ�س�َش العمل الجتماعي باأع�ساء هيئة تدري�ش بتخ�س�سات   .4

ميدانيني  ومبمار�سني  الجتماعية،  واخلدمة  الجتماعي  العمل  جمال  يف  دقيقة  علمية 

للعمل الجتماعي.

اأ�سا�ش  على  بينهم  املفا�سلة  على  يعمل  الجتماعيني  لالأخ�سائيني  رتب  نظام  اإ�سدار   .5
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موؤهالتهم العلمية والعملية.

الن�سر  خالل  من  املعارف  لتبادل  الجتماعيني  لالأخ�سائيني  علمية  دورية  اإ�سدار   .6

الإلكرتوين.

اإيجاد مظلة جمتمعية مدنية لالأخ�سائيني الجتماعيني لالرتقاء مبهنتهم، والنخراط يف   .7

ع�سوية الحتاد الدويل للعمل الجتماعي والحتاد الدويل لالأخ�سائيني الجتماعيني.

اإ�سدار رتب للعاملني بدور الرعاية بح�سب نوعية اخلدمات التي يقدمونها و�سنوات عملهم.  .8

تاأ�سي�ش نقابة خا�سة بالعاملني يف دور الرعاية املانحني للخدمات.  .9

كما يو�سى باأن تتبنى املوؤ�س�سات نهج اإدارة الأداء، لزيادة فاعليتها وكفاءتها، وتعزيز عملية 

اخلدمات  وحت�سني  الجتماعية،  وامل�سكالت  بالق�سايا  املرتبطة  والدرا�سات  البحوث  اإجراء 

الجتماعية املقدمة واإدارة عملياتها بفاعلية.

اأن  ُيفرَت�ش  جلنة  وهي  دورها،  وتفعيل  الجتماعية  التحولت  اإدارة  جلنة  ت�سكيل  وينبغي 

امل�ساواة  �سمان  ينبغي  كما  الجتماعي.  للعمل  امليدانيني  واملمار�سني  الأكادمييني  بني  جتمع 

دمج  خالل  من  للفقر  �سة  واملعرَّ الفقرية  لالأ�سر  املنفعة  وتعزيز  كافة،  لالأردنيني  والندماج 

ال�سيا�سات والإجراءات امل�سممة لتحقيق احلد من الفقر، مع مراعاة امل�ساواة بني اجلن�سني، 

�سمن  فيها  املدجمة  املحاور  يف  متوفرة  مهمة  اأ�سا�سية  عنا�سر  ت�سكل  التي  البيئة  وا�ستدامة 

الق�سايا ال�ساملة، وهي:

ن�ساطات  لتفعيل  �سيا�سات  وهي  الفقراء،  على  تركز  التي  الأعمال  يف  والريادة  الت�سغيل   -

اإلى جيل، ومن  توليد الدخل للفقراء يف �سّن العمل من اأجل ك�سر توريث الفقر من جيل 

الجتماعية  الرعاية  �سيا�سة  على  البقاء  لأن  الفقر،  خف�ش  خمرجات  ا�ستدامة  اأجل 

اأفخاخ  توليد  طريق  عن  املنتفعني  بني  العتماد  اأمناط  تعزز  عك�سية  نتائج  اإلى  �سيوؤدي 

للفقر تقو�س احلوافز الدافعة لالنخراط يف العمل.

ويتم ذلك من خالل تقدمي �سيا�سات الت�سغيل و�سوق العمل دعمًا موؤقتًا لدخل العاطلني عن 

العمل يف �سن ال�سباب، على اأن ي�سمل حوافز لالأ�سخا�ش يف �سن العمل، ودعم ال�سركات ال�سغرية 

وامليكروية، وتقدمي الإر�ساد وال�ست�سارات واحلوافز ال�سريبية والآليات املالية مثل التمويل 

امليكروي مبا يتما�سى مع الأجندة الوطنية )2006-2015(، وجتّنب التداخل والزدواجية.

الأفراد  لقدرات  تطوير  من  التعليم  يقدمه  ملا  وذلك  وال�سحة،  ال�سامل  التعليم  خدمات   -

واإنتاجيتهم ورفع م�ستوى معي�ستهم، وملا ي�سهم به احل�سول على خدمات �سحية ب�سكل عادل 

يف احلّد من الفقر وحتقيق الندفاع نحو �سوق العمل من خالل:
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م�ساعدة الفقراء يف التغلب على العوائق املكانية والجتماعية والقت�سادية التي يعانون   -

منها يف �سعيهم خلدمات التعليم والعناية ال�سحية يف املناطق الريفية الفقرية.

لزيادة  ال�سباب،  خا�سة  الو�سطى،  الطبقة  دون  والفئات  للفقراء  املهارات  قاعدة  تعزيز   -

فر�ستهم للح�سول على العمل وتناف�سيتهم يف �سوق العمل، وحت�سني قدراتهم يف الريادة يف 

الأعمال.

دعم  طريق  عن  الريف  تطوير  خالل  من  والبيئة،  الزراعة  يف  الفقراء  على  الرتكيز   -

الغذائية  املواد  الإنتاج من  لزيادة  املتاح  املورد احليوي  لكونها  واملياه  لالأر�ش  ال�ستخدام 

املالكني  �سغار  خا�سة  الريفية،  املناطق  يف  الفقراء  معي�سة  م�ستوى  وحت�سني  والزراعية، 

لهم،  الإر�ساد  خدمات  وتقدمي  امليكروي،  متويلهم  خالل  من  الدعم،  يحتاجون  الذين 

وزيادة  للعمل،  فر�ش  وا�ستحداث  الزراعي،  الت�سنيع  يف  م�سافة  قيمة  �سل�سلة  وتطوير 

املنتج املحلي من املواد الغذائية لال�ستهالك من ِقبل الريف واملدن وقطاع ال�سياحة، وهذا 

املائية،  املوارد  وحماية  الأر�ش،  تدهور  �سد  اإجراءات  خالل  من  البيئة  ا�ستدامة  ي�سمل 

وال�ستعمال الر�سيد لهذه املوارد. 

يواجهون  الأردن  يف  الريفية  املناطق  �سكان  لكون  متطلَّبًا،  الفقر  اإ�سرتاتيجية  جاءت  حيث 

خطر الفقر اإلى درجة اأعلى باملقارنة مع �سكان املدن، ب�سبب حمدودية فر�ش العمل، وعدم 

كفاية اخلدمات الجتماعية املتاحة.

الريفية  الفقر  جيوب  يف  املنا�سب  امل�سكن  توفري  يتطلب  وهذا  للفقراء:  والإ�سكان  النقل   -

املناطق وربطها بالأ�سواق.  النقل من تلك  واملناطق احل�سرية املكتظة، وحت�سني خدمات 

وهذا يتما�سى مع الإ�سرتاتيجة الوطنية للنقل )2014-2012(.

وينبغي اأن تن�ساأ بوزارة التنمية الجتماعية وحدة ملتابعة اخلطط التنفيذية لإ�سرتاتيجيات 

والتي  الدويل،  والتعاون  التخطيط  لوزارة  واإر�سالها  دورية  تقارير  واإ�سدار  الفقر،  من  احلد 

تقوم بدورها بتوفري التمويل الالزم لتنفيذ برامج واإ�سرتاتيجيات احلد من الفقر. كما ينبغي 

ا�ستحداث قاعدة بيانات من ِقبل وزارة التنمية الجتماعية لغر�ش تقدمي الدعم النقدي 

قاعدة  وفق  الدعم  تقدمي  بخ�سو�ش  كافة  املوؤ�س�سات  مع  والتن�سيق  العينية  وامل�ساعدات 

ة. البيانات املعدَّ
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- حل م�سكلة التداخل يف املهام بني وزارة التنمية الجتماعية والوزارات واملوؤ�س�سات
الجتماعية  التنمية  وزارة  بني  للعمل  ال�سلبية  التداخالت  لإزالة  بالتدّرج  العمل  ينبغي 

والوزارات والهيئات املختلفة، و�سرورة ت�سويبها، واإعادة ترتيب قطاع العمل الجتماعي يف 

البعد املرجعي والتنفيذي، بحيث ي�سمن اإلغاء الزدواجية يف القوانني املعمول بها وت�سارب 

لالإدارة  بع�سها  وت�سيد  بينها  والتناف�ش  والزدحام  توجهاتها  وتناق�ش  املعنية  اجلهات  اأداء 

التنمية  وزارة  �سالحيات  على  بذلك  والتجاوز  الجتماعي  العمل  لقطاعات  التنفيذية 

الجتماعية التي تعنى بالإ�سراف واإدارة العمل وتوجيهه. 

وميكن تلخي�ش هذه التداخالت وحلولها كما يلي: 

ال�سحي،  التاأمني  اإدارة  ال�سحة/  وزارة  اإلى  القادرين  لغري  ال�سحي  التاأمني  خدمة  نقل   .1

اجتماعيني  باحثني  انتداب  مع  ال�سحي  التاأمني  نظام  على  الالزمة  التعديالت  واإجراء 

ال�سديدة  لالإعاقات  الإيوائية  املراكز  اإدارة  وتزويد  ال�سحي  التاأمني  اإدارة  مع  للعمل 

وزارة  تقوم  واأن  وفنيني،  وممر�سني  اأطباء  من  ال�سريرية  العالجية  باخلدمات  واملتعددة 

ال�سحة مبتابعة املر�سى النف�سيني الهائمني على وجوههم بالتن�سيق مع احلكام الإداريني 

املبكرة بوزارة  اإحلاق وحدات ت�سخي�ش الإعاقات  واأن يتم  الت�سريعات،  ما تقت�سية  وفق 

ال�سحة، وبذلك تكون هذه الوزارة هي امل�سوؤولة عن اإ�سدار التقارير الطبية الت�سخي�سية 

الأ�سخا�ش  برعاية  الجتماعية  التنمية  وزارة  تهتم  فيما  الإعاقة.  ذوي  لالأ�سخا�ش 

املتوّحدين وتوفري اخلدمات الأخرى يف مراكز الت�سخي�ش.

نقل خدمة الإعفاء من ر�سوم العمل لعامالت املنازل اإلى وزارة العمل، مع اإجراء التعديالت   .2

الالزمة على الت�سريعات املتعلقة بذلك، وانتداب باحثني اجتماعيني للعمل مع وزارة العمل 

املعونة  �سندوق  بيانات  بقاعدة  العمل  وزارة  وربط  احلالة،  درا�سة  تقارير  اإعداد  على 

الوطنية ووزارة التنمية الجتماعية.

ل�سوؤون  الأعلى  باملجل�ش  املعوقني  لالأ�سخا�ش  تعريفية  بطاقات  اإ�سدار  مهمة  اإناطة   .3

البطاقة من جوانب طبية وت�سخي�سية واإح�سائية تقدمها  ملا لهذه  املعوقني،  الأ�سخا�ش 

جهات خمتلفة.

نقل مراكز التدريب والتاأهيل املهني اخلا�سة باملعوقني من مالك وزارة التنمية الجتماعية   .4

اإلى مالك موؤ�س�سة التدريب املهني. 

نقل مهمة ت�سوية حقوق الورثة بالكامل لوزارة املالية/ الق�ساء ال�سرعي، وربطهم بقاعدة   .5

بيانات مع �سندوق املعونة الوطنية.

نقل اإدارة مراكز املنارة للتنمية الفكرية لذوي الإعاقات العقلية الب�سيطة واملتو�سطة،   .6
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من مالك وزارة التنمية الجتماعية اإلى مالك وزارة الرتبية والتعليم واملجل�ش الأعلى 

ل�سوؤون الأ�سخا�ش املعوقني.

عقد مذكرة تفاهم بني وزارة التنمية الجتماعية ومديرية الأمن العام، ل�سبط الأطفال   .7

املت�سولني والبالغني من خالل:

اإناطة عملية احلجز على املت�سولني بال�سابطة العدلية.-   -

القيام بذلك من ِقَبل الأمن العام. -   -

الذين  املت�سولني  الأطفال  الأحداث،  �سرطة  من  الجتماعية  التنمية  وزارة  تت�سّلم   -

دور  يف  وت�ستقبلهم  ق�سائية،  احتفاظ  مذكرات  اأو  ق�سائية  اأحكام  بحقهم  �سدرت 

الرعاية التابعة لها، حلمايتهم وتقدمي الرعاية املنا�سبة لهم.- 

التعاون مع وزارة الأ�سغال العامة يف �سراء وبناء و�سيانة م�ساكن الأ�سر الفقرية والعفيفة.   .8

الدويل والتعاون  التخطيط  ووزارة  الجتماعية  التنمية  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  عقد   .9 

يف ما يتعلق بتن�سيق الدعم املوجه للجمعيات اخلريية من ِقبل مديرية تعزيز الإنتاجية 

يف وزارة التخطيط، والبامج التي تقدمها وزارة التنمية الجتماعية. 

باجلمعيات  اخلا�سة  امل�ساريع  متويل  عملية  الجتماعية  التنمية  وزارة  تتولى  حيث   

اجلمعيات،  هذه  اأعمال  على  بالإ�سراف  املخت�سة  الوزارة  كونها  اململكة  يف  اخلريية 

وزارة  يف  الإنتاجية  تعزيز  برنامج  خم�س�سات  من  �سنويًا  كاٍف  مبلغ  تخ�سي�ش  يتم  بينما 

ويتم  اإنتاجية،  مب�ساريع  اخلريية  اجلمعيات  متويل  لغايات  الدويل  والتعاون  التخطيط 

دفعات  �سكل  على  الجتماعية  التنمية  وزارة  اإلى  �سنويًا  د  حتدَّ التي  املخ�س�سات  حتويل 

م لها، كما يتم ت�سكيل جلنة م�سرتكة من الوزارتني  ربعية وبح�سب حجم امل�ساريع التي تقدَّ

من  معتمدة  وتعليمات  معايري  بح�سب  اململكة  يف  اجلمعيات  من  املقدمة  الطلبات  لدرا�سة 

وزارة التنمية واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها، وتقوم وزارة التنمية باإ�سدار املوافقات 

الالزمة على التمويل بالتن�سيق مع وزارة التخطيط، وكذلك توقيع التفاقات مع اجلمعيات 

اجلمعيات  م�ساريع  جلميع  امليدانية  واملتابعة  التمويل،  مراحل  جميع  واإدارة  امل�ستهدفة، 

التي يتم متويلها �سنويًا من خالل مديريات التنمية املنت�سرة يف حمافظات اململكة، وتزويد 

وزارة التخطيط بتقارير فنية ومالية دورية حول �سري العمل بهذه امل�ساريع.

10. اإيجاد �سبكة معلومات بني �سندوق املعونة الوطنية و�سندوق الزكاة والفئات امل�ستهدفة 

بالدعم، و�سمان التن�سيق بني ال�سندوقني يف اأداء مهامهما، وذلك بتعديل تعليمات �سندوق 

الزكاة بحيث ت�سمح بالتكامل مع �سندوق املعونة الوطنية يف تقدمي املعونات لالأ�سر التي 

�سندوق  من  نف�سه  الوقت  يف  واملنتفعة  الزكاة  �سندوق  من  املنتفعة  ال�سرائح  �سمن  تقع 
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املعونة الوطنية.

11. اإعادة التمييز بني الإعاقة واملر�ش النف�سي، والتفريق بينهما من اجلانب القانوين، حيث 

التعاريف  مع  ين�سجم  تعريفًا  اجلديد  الجتماعي  العمل  قانون  م�سروع  يعتمد  اأن  يجب 

العاملية الدولية لالإعاقة.

ور الإيوائية احلكومية على الفرتة النهارية، وال�سماح برتخي�ش  12. عدم اقت�سار العمل يف الدُّ

مراكز �سبيهة يديرها القطاع اخلا�ش، ملا لهذا القطاع من قيمة اقت�سادية م�سافة يعّب 

عنها عدد العاملني فيها وعدد املنتفعني.

- حلول مقرتحة مل�سكلة التداخل مع الوزارات واملوؤ�س�سات الأخرى

املعونات  اأ�سا�سها  على  مُتنح  التي  الطبية  التقارير  دقة  ل�سبط  ال�سحة  وزارة  مع  التعاون   .1

لفئات عدة.

التعاون مع وزارة العمل وموؤ�س�سة التدريب املهني وغرفة �سناعة عّمان وجمعية الفنادق   .2

الأردنية، للتو�سع يف تدريب وت�سغيل اأبناء املنتفعني من معونات ال�سندوق.

التو�سع يف خيارات ت�سليم املعونات للمنتفعني عن طريق البنوك وال�سراف الآيل واملحافظ   .3

الإلكرتونية والبيد.

مع  البيانات  تبادل  اآليات  وتطوير  د،  املوحَّ الوطني  ال�سجل  مب�سروع  العمل  ا�ستكمال   .4

املوؤ�س�سات ال�سريكة للمزيد من الدقة يف حتديد امل�ستهدفني وتخ�سي�ش املعونات.

وقيمة  املعونة  م�ستحّقي  حتديد  يف  الأبعاد(  متعدد  )الفقر  ال�ستهداف  اآلية  اعتماد   .5

معوناتهم بدرجة عالية من الدقة.

احلالية  ال�ستهداف  حدود  هام�ش  على  تقع  التي  اله�سة  الفئة  ل�ستيعاب  ال�ستعداد   .6

لل�سندوق، واعتماد معادلة ا�ستحقاق الدعم لهذه الفئة، ور�سد املخ�س�سات املالية الالزمة 

لهذه الغاية.

ال�ستمرار يف تطوير البنى التحتية، وبناء قدرات موظفي ال�سندوق، وتوفري املخ�س�سات   .7

املالية املطلوبة.

املوقع  وتطوير  لل�سندوق،  الإعالمية  الإ�سرتاتيجية  لتنفيذ  الالزم  التمويل  اإيجاد   .8

الإلكرتوين لل�سندوق لرفع الوعي حول دور ال�سندوق وطريقة تقدميه للمعونات. 

اإّن تقلي�ش عدد امل�ستفيدين من خدمات ال�سندوق مع مراعاة زيادة املخ�س�سات املوجهة للفرد، 
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من �ساأنه اأن ُيحدث تغيريًا اإيجابيًا يف منط حياة الفرد ويف الرتكيبة الجتماعية. ويعّد هذا 

اأهم موؤ�سرات الإ�سالح يف �سندوق املعونة، ومن دلئل ال�ستجابة للمعايري الدولية، كما  من 

ميثل اأحدملوؤ�سرات الرفاه الجتماعي.

ب- حلول للم�ساكل القطاعية
ميكن حّل امل�ساكل القطاعية بتنفيذ خطة اإ�سالح قطاع الرعاية الجتماعية والتي اأُقّرت عام 

2012 بناًء على تو�سيات جلنة التحقيق والتقييم يف اأو�ساع دور وموؤ�س�سات ومراكز الرعاية 

يف  النتهاكات  عن   )BBC( قناة  بّثته  وثائقي  برنامج  اإثر  على  �ُسكلت  والتي  الجتماعية 

بع�ش مراكز املعوقني. و�سمت اللجنة يف ع�سويتها اأ�سخا�سًا من موؤ�س�سات املجتمع املدين ولي�ش 

الر�سمية، ومت عر�ش خال�سات تقريرها يف موؤمتر �سحفي  اأّي �سخ�ش من اجلهات  من بينهم 

بح�سور اأع�ساء اللجنة، واأُجنز مقرتح اإ�سالح قطاع الرعاية الجتماعية وعر�سه اأمام امللك 

يف وزارة التنمية الجتماعية، واأو�سى امللك باملبا�سرة فيه، اإل اأن م�سار العمل به مل يكتمل 

حتى وقت اإعداد هذه املراجعة.

حتديات تنفيذ خطة الإ�سالح الجتماعي

�سح املوارد املالية الالزمة لإ�سالح قطاع الرعاية الجتماعية.  .1

قلة املوارد الب�سرية املوؤهلة واملدربة، فاأغلب العاملني يف الوزارة من الفئة الثالثة، اأي من   .2

اأ�سحاب الرواتب املنخف�سة.

رعاية  ودور  احل�سانة  ودور  اجلمعيات  ي�سمل  والذي  للوزارة  الإ�سرايف  النطاق  م  ت�سخُّ  .3

الأطفال الفاقدين لل�سند الأ�سري ودور رعاية الأحداث ودور ومراكز وموؤ�س�سات الأ�سخا�ش 

املعوقني، ويف الوقت نف�سه قلة اأعداد املوظفني املعنيني مبراقبة القطاع ومتابعة �سوؤونه.

ونظام  والأحداث،  واجلمعيات  الطفل  حقوق  قوانني  )م�ساريع  الت�سريعات  �سدور  ر  تاأخُّ  .4

اأن  رغم  الإعاقة(  ذوي  الأ�سخا�ش  مراكز  ونظام  والأحداث،  الرعاية  لدور  امل�ساعدات 

م�ساريعها انُتهي من اإعدادها منذ وقت طويل.

دور  على  امل�ستقلة  الرقابة  واآلية  الجتماعي  العمل  ملهنة  الت�سريعية  املرجعيات  غياب   .5

الرعاية.

وجود  وعدم  اليافعات،  والفتيات  الأ�سري  العنف  �سحايا  فئة  من  العالجية  الدور  نق�ش   .6

خم�س�سات مالية لذلك.

�سعف تنظيم قطاع العمل الجتماعي رغم اأن القانون اأ�سند م�سوؤولية العمل الجتماعي   .7
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لوزارة التنمية الجتماعية.

وعليه، فاإن املعاجلات القطاعية يف خطة الإ�سالح الجتماعي تتم كما يلي:

قطاع الدفاع الجتماعي

اإن�ساء دور لالأطفال الذكور واأخرى لالإناث من �سحايا العنف الأ�سري.  .1

توفري احتياجات القطاع )و�سائط نقل لدور الأحداث والن�ساء املعنفات واملت�سولني(.  .2

اأخ�سائيني اجتماعيني ونف�سيني يف  �سيانة دور الرعاية من خالل �سراء الأثاث، وتعيني   .3

دور الأحـداث، وتوفري الأجهزة الكهربائيـــة الالزمة، وتعيني م�سرفني اجتماعيني يف دور 

الأحداث )لأن الذين يتوّلون مهمة الإ�سراف يكونون غالبًا من الفئة الثالثة(.

قطاع �سوؤون الأ�سخا�ش املعوقني

توفري الحتياجات الالزمة للمعوقني )و�سائط نقل، اأجهزة كهربائية، �سراء اأثاث، اأجهزة   .1

طبية(.

توفري لوازم، وتعيني عدد كاٍف من امل�سرفني والأخ�سائيني الجتماعيني لهذا القطاع.   .2

 قطاع الأ�سرة والطفولة:

فتح عدد كاٍف من البيوت للفتيات اليافعات.  .1

توفري الحتياجات )و�سائط نقل، اأجهزة كهربائية، اأجهزة طبية، و�سائط نقل، اأثــــاث،   .2

لوازم، بالإ�سافة اإلى امل�سرفني والأخ�سائيني الجتماعيني(.

- م�سرَتك ما بني قطاعات الدفاع الجتماعي و�سوؤون الأ�سخا�ش املعوقني والأ�سرة والطفولة 

والإدارة امل�ساندة:

اأعمال  الإلكرتونية،  للمراقبة  )كامريات  القطاع  لهذا  الالزمة  الحتياجات  توفري   .1

ال�سيانة، بناء قدرة موؤ�س�سة من خالل التدريب واإعداد الأدّلة، ا�ستحداث وحدة الرعاية 

الجتماعية يف مركز الوزارة وت�سغليها ورفع عالوة العاملني يف دور الرعاية(.
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قطاع رعاية وتاأهيل املت�سولني

اإ�سناد مهمة �سبط املت�سولني لوزارة التنمية  يتعر�ش هذا القطاع للعديد من امل�سكالت، منها 

الجتماعية بدًل من ال�سابطة العدلية، و�سعف فاعلية وكفاءة احلل الت�سريعي الذي اأدى 

اإلى ارتفاع معدل تكرار الت�سول، ما ي�ستوجب رفع قدرات القائمني على العمل يف هذا القطاع 

حلول  واإيجاد  للمت�سولني،  الالحقة  الرعاية  برامج  وتو�سيع  والتدريب،  القدرات  حيث  من 

هة  فاعلة مع الأمن العام والق�ساء، للحّد من ظاهرة الت�سول وتكرارها وممار�ستها بطرق مموَّ

حتاول جتاوز الآثار القانونية لهذا الفعل اجلرمي، وال�ستفادة من التوعية الدينية ملواجهة 

هذه الظاهرة. 

�سمانات اإ�سالح خطة قطاع الرعاية الجتماعية 

تخ�سي�ش املبالغ الالزمة لرفد دور الرعاية مبا ينق�سها و�سائط النقل واللوازم والأجهزة،   .1

وحتفيز العاملني فيها من خالل رفع عالواتهم واإن�ساء الدور الالزمة تبعًا للقطاعات.

تدريب وتزويد الوزارة بالكوادر املوؤهلة ال�سرورية لإجناز اأعمالها الالزمة بنجاح.  .2

حتفيز العاملني يف قطاع الرعاية الجتماعية من خالل زيادة حوافزهم مبا يتنا�سب مع   .3

�سعوبة اأدائهم لعملهم ودورهم الإن�ساين النبيل الذي يقومون به.

الـتــوصيــات 

الجتماعية،  التنمية  بوزارة  ممثلة  باحلكومة  الجتماعي  العمل  على  الولية  ح�سر   .1

العاملة يف هذا  الرديفة  الأفقية  املوؤ�س�سات  ِقبل  الوزارة من  واحلد من جتاوز �سالحيات 

القطاع، والف�سل بني املوؤ�س�سات املعنية بال�سيا�سات والأخرى املعنية بالتنفيذ كّل بح�سب 

بالدور  والقيام  الولية  الجتماعية  التنمية  وزارة  تويل  يكفل  مبا  بها،  املناط  الدور 

الإ�سرايف والرقابي على قطاع العمل الجتماعي.

الوقاية من خالل  اأو  الرعاية  �سواًء  العمل  العمل الجتماعي، وتويل تنفيذ هذا  مهننة   .2

طبيعة  على  تعتمد  مت�سل�سلة  درا�سات  ومبوجب  وتدريبيًا  درا�سيًا  موؤهلني  اأخ�سائيني 

اأعمالهم وخباتهم وا�ستمراريتهم يف عملهم مهنيًا، واأن يتم منح �سهادات علمية متطابقة 

ومعّرفة لواقع الأخ�سائيني الجتماعيني.

النتقال من نهج الرعاية اإلى نهج احلماية والرفاه الجتماعي الذي يعني تعزيز التكامل   .3

والندماج الجتماعي بدافع �سمان امل�ساركة املجتمعية للفرد على امل�ستويات القت�سادية 
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وال�سيا�سية والجتماعية من خالل �سمان دخل اأعلى من قيمة خط الفقر للفرد وقدرة 

واأن  والرت�سيح  والرت�سح  واجلمعيات  والنقابات  املنظمات  بع�سوية  النخراط  على  الفرد 

يعي�ش باأ�سرة وجمتمع اآمن خايل من العنف.

الت�ساركية مع وزارة التنمية الجتماعية يف م�سوؤولية مكافحة الفقر، كون الفقر ناجتًا   .4

عن قطاعات اأخرى مت�سلة بع�سها ببع�ش تتحكم فيها متغريات عدة لي�ست من اخت�سا�ش 

وزارة التنمية الجتماعية وحدها، حيث اأن دورها يرتكز على نتائج الفقر ولي�ش اأ�سبابه. 

ملف  ملعاجلة  والأوقاف(  والق�ساء،  العام،  )كالأمن  املعنية  اجلهات  مع  الت�سارك  �سرورة   .5

الت�سول.

تعزيز نهج الرقابة امل�ستقلة على دور الرعاية واملراكز واملوؤ�س�سات التي تقوم مبثل هذه   .6

الأدوار.

اإ�سالح القطاعات الفرعية للعمل الجتماعي.  .7

تغيري ا�سم �سندوق املعونة الوطنية لي�سبح »�سندوق الأمان الجتماعي«، ملا لال�سم اجلديد   .8

من وقع اإيجابي على النف�ش.

ت�سجيع املتطوعني على تاأ�سي�ش اجلمعيات اخلا�سة بهم.  .9

10. �سراء خدمات الرعاية واحلماية الجتماعية من اجلمعيات املتخ�س�سة بذلك.

التعليم والتدريب والتاأهيل املرتبط  املوؤ�س�سي ملعاجلة فقر القدرات يف  11. تعزيز الهتمام 

باحتياجات �سوق العمل.
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لعب القطاع اخلا�ص االأردين دورًا حي�يًا يف بناء االقت�شاد ال�طني، وحتقيق التقدم والرفاه 

يف  ط�ياًل  اإرثًا  وامتلك  االجتماعي،  بدوره  مبكرًا  وعيًا  القطاع  هذا  اأظهر  وقد  االجتماعي. 

االأعمال  ومنظمات  الكبرية  م�ؤ�ش�شاته  تتبنى  اأن  قبل  حتى  اخلري،  واأعمال  العطاء  جماالت 

التي متثله ثقافة امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات، وتعمل على ترجمتها اإلى برامج واأن�شطة 

ملم��شة.

ومع حل�ل الألفية الثالثة، ارتفع من�س�ب ال�عي باأهمية انخراط م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف 

دعم االأن�شطة االجتماعية، وتزايدت القناعة باأن م�ش�ؤولياته تتعدى »تعظيم االأرباح، ورفع 

القيمة ال�ش�قية الأ�شهم ال�شركات، و�ش�اًل اإلى حتقيق قيمة اجتماعية م�شافة، تلبي ت�قعات 

اأ�سحاب امل�سالح بفئاتهم املختلفة، بل وت�قعات املجتمع باأ�سره من هذه ال�سركات«.

اأغلب االأحيان رهينة  العطاء االجتماعي، ظلت يف  الن�ع من  املبكرة لهذا  املمار�شات  اأن  على 

اأخرى-  ناحية  -من  وخا�شعًة  واأخالقية،  دينية  بدوافع  غالبًا  املدف�ع  االإح�شان،  ملفه�م 

و�سم  الذي  الأمر  اخلا�سة،  ال�سركات  يف  القرار  ملّتخذي  ال�سخ�سية  واملي�ل  لالجتهادات 

املمار�شات االجتماعية الأغلبية م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص بالعف�ية وامل��شمية، والتذبذب اأو 

عدم النتظام. واإن كان الأمر ل يخل� من ا�ستثناءات مهمة، مثلت ممار�سات ريادية ملاأ�س�سة 

االأمثلة  ومن  وم�شتقرة،  دائمة  اأ�شكال  يف  وبل�رتها  االجتماعية،  اخلا�ص  القطاع  م�شاهمات 

على ذلك م�ؤ�ش�شة عبد احلميد �ش�مان، التي اأُن�شئت عام 1978 مب�شاهمِة حمَلِة اأ�شهم البنك 

لت باقتطاع 2% من االأرباح ال�شن�ية للبنك لغايات تنفيذ اأهدافها.  العربي، وُم�ِّ

وعليه، تهدف هذا املراجعة اإلى اإلقاء ال�ش�ء على واقع اجتاهات وممار�شات ال�شركات االأردنية 

�ص اأمناط ا�ستجابة هذه املمار�سات  مل�س�ؤولياتها الجتماعية خالل ال�سن�ات الأخرية، وتفحُّ

اأو »م�اطنية ال�شركات« كما تط�رت خالل العق�د االأخرية،  لفل�شفة امل�ش�ؤولية االجتماعية 

ت�اجه  التي  واالجتماعية  االقت�شادية  للتحديات  اخلا�ص  القطاع  ا�شتجابة  مدى  ومعاينة 

ال��سطى والفقرية، وتفاقم  اإ�سافية على الطبقتني  الأردن، وما ترتب على ذلك من �سغ�ط 

االختالالت االقت�شادية واالجتماعية.

تقدمي
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 أوالً: نبذة حول إسهامات القطاع الخاص 

يف مجال املسؤولية االجتامعية

يفتقر حقل درا�شات امل�ش�ؤولية االجتماعية يف االأردن اإلى درا�شات م�ثقة عن حجم م�شاهمات 

القطاعات االقت�شادية اخلا�شة يف العطاء االجتماعي والتنم�ي. فبا�شتثناء قطاع البن�ك 

فاإن  القطاعات،  بقية  مع  مقارنة  املايل  وغري  املايل  االإف�شاح  من  اأعلى  بدرجة  يتمتع  الذي 

اأو  اأرقام جزئية  االأردنية يف اجلانب االجتماعي ه� جمرد  ال�شركات  م�شاهمات  املت�فر عن 

تقديرية يف اأح�شن االأح�ال.

ووفقًا لتقرير اأعدته جمم�عة املر�شدين العرب، حل�شر م�شاهمات ال�شركات امل�شاهمة العامة، 

56 �شركة مدرجة يف الب�ر�شة  2012 و2013، فاإن  املدرجة يف ب�ر�شة االأوراق املالية لعامي 

يعادل  ما  اأو  دينار،  ملي�ن   27.3 قيمته  مبا  �شاهمت  تربعاتها،  حجم  عن  اأف�شحت  قد  كانت 

2.6% من �شايف اأرباحها على امل�ش�ؤولية االجتماعية خالل عام 2013.

هذه االأرقام كررتها جمعيُة �شركات تقنية املعل�مات واالت�شاالت )اإنتاج(، م��شحًة يف عام 

اململكة  امل�ش�ؤولية االجتماعية يف  م�شاريع  االأردنية على  ال�شركات  اإنفاق  اإجمايل  اأن   ،2014

غري  ال�شركات  م�شاهمة  احت�شاب  بعد  �شن�يًا،  دينار  ملي�ن  و90   60 بني  ما  يرتاوح  مبا  ر  يقدَّ

املدرجة يف �ش�ق االأوراق املالية.

ويف كلتا احلالتني ال تبدو االأرقام املطروحة متفقة مع ال�اقع، خا�شة اأن م�شاهمة البن�ك 

 ،2014 دينار عام  ملي�ن   43.2 واإلى   ،2013 دينار عام  ملي�ن   40 اإلى  االأردنية وحدها ت�شل 

وفقًا ملا جاء يف امللتقى الرابع للم�ش�ؤولية االجتماعية الذي نظمته جمعية البن�ك يف االأردن 

)ت�شرين االأول 2015(.

اإلى  امل�ش�ؤولية االجتماعية يف االأردن ي�ؤكد احلاجة  اأرقام م�ازنات  ومهما يكن، فاإن ت�شارب 

و�شع معايري علمية الحت�شاب م�شاهمة ال�شركات يف هذا املجال، اإذ غالبًا ما تقا�ص امل�ش�ؤولية 
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اأن  حني  يف  االأرباح،  �شايف  اإلى  لل�شركات  املالية  امل�شاهمات  اأو  التربعات  بقيمة  االجتماعية 

امل�س�ؤولية الجتماعية تتعدى ذلك، وتتطلب اعتماد من�ذج مايل متعدد  كلفة الإنفاق على 

املجاالت، على غرار تقارير اال�شتدامة.

من ناحية اأخرى، فاإن خم�ش�شات امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات تاأثرت يف املا�شي القريب، 

الن�ساطات  على  الإنفاق  انخف�ص  فقد  القت�سادية،  وال�سغ�ط  بالتقلبات  تتاأثر  زالت  وما 

عام  العاملية  املالية  االأزمة  انفجار  ُبعيد  ال�شركات،  هذه  جانب  من  االجتماعية  واملبادرات 

2008، ودخ�ل القت�ساد الأردين مرحلة تراجع يف معدلت من�ه. 

فعلى �سبيل املثال، انخف�ص عدد ال�سركات التي دعمت اأن�سطة ومبادرات اجتماعية على اإثر 

االأزمة املالية العاملية، من 142 �شركة عام 2008 اإلى 124 �شركة عام 2010، اأي بن�شبة %12.7 

ال�شركات  من  املدع�مة  االجتماعية  واملبادرات  االأن�شطة  عدد  فاإن  وباملثل،  عامني.  خالل 

الأردنية انخف�ص من 614 ن�شاطًا عام 2008 اإلى 403 اأن�شطة عام 2009، اأي بن�شبة %34.4، 

ثم عاودت االرتفاع لت�شل اإلى 469 ن�شاطًا عام 2010، لكن الفارق ظل كبريًا مقارنة بعددها 

عام 2008.

املرتبة  يف  ت�شعه  العقاري  اال�شتثمار  لقطاع  االجتماعية  امل�شاهمة  كانت  اأخرى،  ناحية  من 

االجتماعية  االأن�شطة  عدد  مبعيار   ،2008 عام  يف  االت�شاالت  وقطاع  البن�ك  بعد  الثالثة 

املدع�مة، حيث �شاهمت �شبع �شركات عقارية بدعم 35 ن�شاطًا، اأو 14% من اإجمايل ن�شاطات 

اال�شتثمار  قطاع  �شجل   ،2009 عام  من  اعتبارًا  لكن  العام.  لذلك  االجتماعية  امل�ش�ؤولية 

العقاري تراجعًا حادًا مب�شاهمته يف العطاء االجتماعي، حيث حل يف املرتبة االأخرية مقارنة 

مب�شاهمة القطاعات االأخرى يف عام 2014. 

ول�حظ اأي�شًا تراجع اإنفاق �شركات التعدين )الب�تا�ص والف��شفات( على م�شاريع امل�ش�ؤولية 

االجتماعية ل�شن�ات عدة، قبل اأن ت�شتعيد م�شاهماتها الكبرية يف هذا املجال م�ؤخرًا.

وعم�مًا، ورغم ا�شتمرار بقية القطاعات يف دعم املبادرات واالأن�شطة االجتماعية خالل �شن�ات 

 الرتاجع القت�سادي، اإل اأنه ل�حظ انخفا�ص عدد هذه الأن�سطة وم�ازنات امل�س�ؤولية الجتماعية 

اأي�شًا. 
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ثانياً: تطور مفهوم مسؤولية الرشكات االجتامعية

اأرباح  تعظيم  نطاَق  ال�سركات  اهتمام  يتخطى  اأن  لل�سركات،  الجتماعية  امل�س�ؤولية  تعني 

اأي  وج�دها،  �سانعي  وم�سالح  وتطلعات  ت�قعات  مع  التجاوب  اإلى  الأ�سهم،  وحمَلة  املالكني 

التي  املحلية  املجتمعات  اإلى  باالإ�شافة  ال�شركات،  تلك  يف  والعاملني  امل�شتهلكني  اأو  الزبائن 

ثقة  حمطَّ  تك�ن  اأن  ال�شركات  على  فاإن  وباالإجمال،  حميطها.  يف  ال�شركات  مقرات  حتت�شن 

املجتمع ككل، وملبية لت�قعاته منها.

تفرت�ص م�ش�ؤولية ال�شركات االجتماعية، وباالأحرى »م�اطنيتها ال�شاحلة«، اأن تك�ن ممار�شة 

ال�شركات الأعمالها التجارية قائمة على اأ�ش�ص اأخالقية وقان�نية متينة. وهذا يعني اأن تك�ن 

اآمنة وجيدة، واأن يك�ن �شجلها يف جمال البيئة نظيفًا، واأن  اأو اخلدمات التي تقدمها  ال�شلع 

يت�شم تعاملها مع م�ظفيها باالحرتام مع �شعيها اإلى حت�شني مهاراتهم واأو�شاعهم املعي�شية. كما 

اأن ُتظهر ال�شركات التزامها جتاه جمتمعها املحلي وج�ارها  تفرت�ص امل�ش�ؤولية االجتماعية 

القريب، واأن تق�م بدفع م�شتحقاتها ال�شريبية.

التحلي  منها  تتطلب  االجتماعية  مل�ش�ؤولياتها  ال�شركات  ممار�شة  اأن  البيان؛  عن  وغنيٌّ 

بال�شفافية، وااللتزام بالق�انني املرعية، واأن ت�ش�دها ق�اعُد احلاكمية اجليدة، واأن تبتعد 

عن اأّي ممار�سات تت�سم بالف�ساد اأو بانتهاك حلق�ق العاملني اأو باإحلاق ال�سرر بالبيئة.

ومع االنف�شال املتزايد بني مْلكية ال�شركات واإدارتها يف البلدان الراأ�شمالية املتقدمة، وتعاظم 

االجتماعية  باالأهداف  ال�شركات  هذه  اهتمام  ازداد  لل�شركات،  التنفيذيني  املديرين  دور 

االأعمال،  ببيئة  اخلا�شة  الت�شريعات  تط�ر  �شاهم  وقد  االأو�شع.  والبيئية  واالأخالقية 

لأعمال  ال�سركات  من  مة  املقدَّ للتربعات  �سريبية  اإعفاءات  منح  على  احلك�مات  اإقدام  مثل 

لالأعمال  الأرباح  من  ح�سة  تخ�سي�ص  على  ال�سركات  هذه  ت�سجيع  يف  العام،  وال�سالح  اخلري 

االجتماعية، م�شتفيدة من هذه االإعفاءات واحل�افز املادية.

خالل اخلم�شينات وال�شتينات من القرن املن�شرم، ات�شع دوُر جماعات احلق�ق املدنية وجمعيات 

عن  ال�شركات،  �شل�ك  على  بالتاأثري  االجتماعية،  احلركات  من  وغريها  امل�شتهلكني،  حماية 

طريق مراقبة الآثار البيئية لل�سناعات الكبرية، وم�ست�ى ج�دة املنتجات للتاأكد من خلّ�ها 

من امل�اد ال�شارة.

والن�شائية،  العمالية  كاملنظمات  ال�شركات؛  على  ال�شغط  جماعات  فاعلية  ازدادت  وهكذا، 

وجمعيات حماية البيئة وامل�شتهلكني، اإ�شافة اإلى حركات احلق�ق املدنية لل�ش�د واالأقليات يف 

ال�ليات املتحدة واأوروبا، الأمر الذي األزم ال�سركات بتط�ير �سيا�ساتها يف جمال ال�ستخدام، 
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مثل تعيني حد اأدنى من امل�ستخَدمني من الن�ساء وامل�اطنني ال�س�د واملل�نني واأبناء الأقليات. 

بل مت الرتاجع عن ال�شيا�شات التمييزية جتاه املع�قني وذوي االحتياجات اخلا�شة، وتط�رت 

وبحق�ق  الطاقة  هدر  من  باحلد  االهتمام  وازداد  التل�ث،  �شد  واحلماية  الرقابة  اأنظمة 

امل�شتهلكني.

بني  وق�ي  حقيقّي  ارتباط  وج�د  املتقدمة  البلدان  يف  الأكادميية  الدرا�سات  اأظهرت  لقد 

ممار�شة ال�شركات مل�ش�ؤولياتها االجتماعية، وحتقيق اأداء مايل جيد من ِقبل هذه ال�شركات. 

نتائج  حتقق  ويجعلها  التناف�شية،  قدراتها  يعزز  معَلنة،  اأخالقية  بق�اعد  ال�شركات  فالتزام 

مالية اأف�شل مقارنًة بتلك التي مل تتنبَّ �شيا�شات اجتماعية.

واإ�شراك  العمل،  ظروف  حت�شني  جمال  يف  ال�شركات  جه�د  اأن  على  عدة  درا�شات  وبرهنت 

العاملني يف عملية �شنع القرار، ت�ؤدي يف الغالب، اإلى زيادة االإنتاجية، وتقليل االأخطاء. كما 

وجدت الدرا�سات اأن برامج الرعاية ال�سحية تزيد اإنتاجية العاملني، وتخف�ص كلفة التغيب 

عن العمل اأو تركه، وتقلل الدعاوى اخلا�شة بالرعاية ال�شحية بن�شبة %30.

�شهدت  لل�شركات،  االجتماعية  بامل�ش�ؤولية  االهتمام  من  العارمة  امل�جة  لهذه  وكنتيجة 

مثل:  العن�ان،  هذا  حتت  تندرج  باتت  التي  الق�شايا  قائمة  يف  ات�شاعًا  االأخرية  ال�شن�ات 

حاكمية ال�شركات اجليدة املتعلقة باإدارة ال�شركات، وال�شفافية، واالإف�شاح، و�شيا�شة االأج�ر، 

مثل:  اأخرى،  ق�سايا  ت�سمل  باتت  كما  الآخرين.  امل�سالح  واأ�سحاب  العاملني  مع  والعالقة 

حرية ال�سالة يف اأماكن العمل؛ اأخالقيات عامل الإنرتنت؛ ق�سايا �سرية املعل�مات ال�سخ�سية 

لة جينيًا  الإلكرتونية عن امل�ظفني والزبائن. ودخلت ق�سايا ا�ستخدام امل�اد الع�س�ية املعدَّ

يف الزراعة، واحلفاظ على ال�شالمة البيئية، �شمن امل�ا�شيع التي تندرج يف نطاق م�ش�ؤولية 

ال�شركات االجتماعية.

وُيذكر هنا اأن عامل الي�م �شهد عددًا ال ح�شر له من امل�ؤ�ش�شات واملبادرات والتقارير التي تق�م 

 ،1997 ال�شركات مل�ش�ؤولياتها االجتماعية. ومنذ عام  ا�شتجابة  بتط�ير معايري لقيا�ص مدى 

من  �شل�شلة  الإ�شدار  مبادرة   )CERES( »بيئيًا م�ش�ؤولة  اقت�شاديات  اأجل  من  »التجمع  ط�ر 

التقارير العاملية )Global Reporting Initiative - GRI(، تت�شمن اإر�شادات ومعايري 

عاملية ح�ل امل�ؤ�شرات االجتماعية والبيئية اخلا�شة بقيا�ص ا�شتجابة ال�شركات مل�ش�ؤولياتها 

العري�سة  اخلط�ط  تت�سمن  عامة،  م�س�دة   )GRI( اأ�شدرت   ،1999 عام  ويف  االجتماعية. 

لهذا التقرير الذي بات معتَمدًا على نطاق وا�شع حتت ا�شم تقارير اال�شتدامة.

للمحا�شبة  معيارًا   )CEPAA( القت�سادية  الأول�يات  ت�سديق  وكالة  جمل�ص  طّ�ر  كما 

االجتماعية يحمل الرقم )8000(، ويغطي معايري برامج االإ�شراف ومراقبة التميز، واالأج�ر، 
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ومنافع العمل، و�شاعات العمل، وال�شحة وال�شالمة، وحرية التجمع، والتفاو�ص االجتماعي، 

ال�شركات، مهما  التي تق�م بها  ال�شيا�شات واالإجراءات  اأن  للتاأكد من  واإدارة االأنظمة؛ وذلك 

كان م�قعها اجلغرايف اأو حجمها، تتم بان�شجام مع متطلبات املحا�شبة االجتماعية ومعايريها.

ولعبت االأمم املتحدة اأدوارًا جديدة على هذا ال�شعيد، فمنذ اأوا�شط ت�شعينات القرن املن�شرم، 

ل  اأجل حتمُّ ال�سركات متعددة اجلن�سيات بالدخ�ل يف حتالفات من  طالبت املنظمة الدولية 

م�ش�ؤوليات ذات طبيعة عاملية، وال �شيما يف البلدان النامية؛ وذلك من اأجل التعجيل بالتنمية 

االقت�شادية واالجتماعية، ومكافحة الفقر واالأمرا�ص امل�شتع�شية، وحت�شني اأو�شاع البيئة.

و�سعت هذه املبادرة اإلى دفع »م�اطنية ال�سركات« امل�س�ؤولة قُدمًا، بحيث ي�سبح قطاع الأعمال 

جزءًا من احلل�ل املطروحة للتحديات التي تثريها الع�ملة. فال�شركات، بامل�شاركة مع الفاعلني 

االجتماعيني، ت�شتطيع امل�شاعدة يف ال��ش�ل اإلى اقت�شاد عاملي مت�شامن وم�شتدام.

وحتت�ي مبادرة »االتفاق العاملي« )UN Global Compact( على جملة مبادئ م�شتَمدة 

العمل  منظمة  واإعالن  االإن�شان،  حلق�ق  العاملي  االإعالن  مثل:  عامليًا،  بها  معرتف  وثائق  من 

الدولية ب�شاأن املبادئ واحلق�ق االأ�شا�شية للعمل، واإعالن »ري�» ال�شادر عن قمة االأر�ص لعام 

1992، واخلا�ص بالبيئة والتنمية. وقد ُط�رت املبادرة لتتاألف من 10 مبادئ بداًل من ت�شعة 

مبادئ، من خالل اعتماد وثيقة م�ؤمتر االأمم املتحدة �شد الف�شاد.
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ثالثاً: رؤية إدارات الرشكات األردنية ملسؤوليتها االجتامعية

امل�ش�ؤولية  جتاه  االأردنية  ال�شركات  اإدارات  الجتاهات  ا�شتطالعية  درا�شة  اأول  َن�ْشر  منذ 

امل�ش�ؤولية  لل�شركات االأردنية يف  التنفيذيني  1990 )»م�شاركة املديرين  االجتماعية يف عام 

الحتماعية«، د.فايز حماد(، ورغم تعدد اجلهات التي نفذت العديد من ال�ستطالعات، ميكن 

التي تعك�ص اجتاهاته  اإن جمتمع االأعمال االأردين، ما يزال يتم�شك بعدد من االآراء  الق�ل 

الدرا�شات  هذه  اآخر  اإلى  وبالع�دة  االجتماعية.  امل�ش�ؤولية  ح�ل  اخلا�شة  معتقداته  اأو 

حتليل  االأردنية،  لل�شركات  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  واآفاق  »واقع  بـ  واملعن�نة  اال�شتطالعية 

نتائج درا�شة ا�شتطالعية« )معهد ب�شر لدرا�شات املجتمع املدين، 2014(، ميكن تلخي�ص روؤية 

جمتمع االأعمال نح� امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات مبا يلي:

اأغلبية اإدارات ال�سركات تخلط بني اللتزام بالق�انني النافذة وامل�س�ؤولية الجتماعية،   -

الق�انني ومراعاتها  بينما تنفيذ  القطاع اخلا�ص،  والتي هي ممار�شات ط�عية من جانب 

وااللتزام بها ه� اأمر واجب ولي�ص اختياريًا.

لل�شركات  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  ترجمة  اأن  ترى  ال�شركات  اإدارات  اأغلبية  فاإن  وباملثل،   

يك�ن من خالل القيام باأعمال اخلري وتقدمي التربعات. وما يلفت االنتباه اأن قادة االأعمال 

يرون يف دعم اأعمال اخلري وتقدمي التربعات ال��شيلَة االأ�شهل للتعبري عن التزام �شركاتهم 

يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  ممار�شة  عن  م�شحية  لدرا�شة  وفقًا  االجتماعية،  بامل�ش�ؤولية 

ال�شركات االأع�شاء يف منتدى االإ�شرتاتيجيات االأردين )JSF(، ُن�شرت عام 2016.

ال�شركات  اإقدام  وراء  تقف  والدينية  االأخالقية  الدوافع  اأن  اال�شتطالعات  اأظهرت   -

الفئات  مع  بالتعاطف  االإدارات  هذه  �شع�ر  يليها  االجتماعية،  م�ش�ؤوليتها  ممار�شة  على 

ال�شعيفة. اإال اأن هناك ا�شتطالعات اأبرزت وج�د ح�افز لتحقيق مكا�شب مادية ومعن�ية، 

مثل تعزيز العالقات العامة لل�شركة، وت�ش�يق ا�شم ال�شركة و�ش�رتها يف املجتمع، وزيادة 

منتدى  درا�شة  ك�شفت  وقد  واالأرباح.  املبيعات  وزيادة  جدد،  زبائن  وك�شب  العاملني،  والء 

ال�شيا�شات االأردين )2016( عن الرتباط ال�ثيق ما بني املمار�سات الجتماعية لل�سركات 

وبني دائرة العالقات العامة اأو دائرة الت�ش�يق. 

اأما البن�ك االأردنية، فقد اأفاد نح� 62% منها اأن »ت�شكيل واجهة ت�ش�يقية تعك�ص الدور   

االجتماعي للبن�ك« ه� اأهم اأ�شباب ممار�شة امل�ش�ؤولية االجتماعية من ِقبلها. اأما ال�شبب 

الثاين فه� »خدمة املجتمع املحلي«، وبن�شبة اأهمية 38.1%، وحلَّ هدُف »جذب املزيد من 

العمالء« يف املرتبة الثالثة، بن�شبة اأهمية %30.4.
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اأنها  ال�شركات  هذه  من   %57 نح�  اأفاد  ال�سركات،  لدعم  املف�سلية  املجالت  يخ�ص  ما  ويف   -

تدعم اأن�شطة يف جمال مكافحة الفقر، يليها التعليم واملدار�ص، ثم تنمية املجتمع املحلي، 

ثم بيئة العمل داخل ال�شركة، ثم املجاالت ال�شحية.

اأعطت درا�شة  اإدارات القطاع اخلا�ص االأردنية،  وب�شاأن الفئات االأكرث تف�شياًل من جانب   -

الفقراَء   ،)2014( االأردنية  لل�شركات  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  اآفاق  واقع  عن  ب�شر  معهد 

م�ظفي  فئة  ذلك  يلي   ،%60 بن�شبة  التاأييد،  من  االأعلى  احل�شَة  الفقرية،  واالأحياَء 

ال�شركات، ثم االأيتام، ثم زبائن ال�شركة، ثم قطاع ال�شباب، ثم املر�شى وذوي االحتياجات 

اخلا�شة.

تبنّي يف اأكرث من ا�ستطالع اأن العا�سمة عّمان ت�ستح�ذ على معظم الأن�سطة الجتماعية   -

املدع�مة من ال�شركات، وبفارق �شا�شع عن بقية املناطق يف اململكة.

الفئات  اإحدى  لديها هم  العاملني  امل�ظفني  اأن  امل�شتطَلعة )%86(  ال�شركات  اأغلبية  ترى   -

اأنها  ترى  ال�شركات  هذه  من  الكربى  الن�شبة  اأن  غري  االجتماعية.  ب�شيا�شاتها  امل�شتهَدفة 

العمل،  بقان�ن  التقيد  خالل  من  لديها،  العاملني  جتاه  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  متار�ص 

واللتزام ب�ساعات و�سروط العمل واأيام الإجازات.

ن�شاطاتها  باالإف�شاح عن  ال�شركات )55%( ال تق�م  ن�شف  اأكرث من  اأن  الدرا�شات  اأظهرت   -

االجتماعية، مقابل 45% تق�م باالإف�شاح عن هذه الن�شاطات. اأما و�شائل الن�شر الرئي�شة؛ 

فهي م�اقع ال�شركة على �شبكة االإنرتنت، تليها ال�شحف، ثم التقارير ال�شن�ية لل�شركة.

ويف ما يخ�ص القرارات اخلا�سة بامل�س�ؤولية الجتماعية، فاإن اأكرث من درا�سة اأفادت اأنها   -

ُتتََّخذ على م�ست�ى املدير العام نف�سه، بن�سبٍة ت�سل اإلى الثلَثني، ثم تليها م�ست�يات اأخرى 

من االإدارة، مثل دائرة العالقات العامة اأو الت�ش�يق.. اإلخ.
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رابعاً: مامرسات الرشكات ملسؤولياتها االجتامعية

لل�شركات  اأو جهة مرجعية تق�م بر�شد املمار�شات االجتماعية  ال ت�جد يف االأردن م�ؤ�ش�شة 

للقطاع  االجتماعي  االأداء  درا�شة  �شع�بة  من  يزيد  ما  وه�  ومت�ا�شلة،  منهجية  ب�ش�رة 

اأو امل�اقع االإلكرتونية  اإلى التقارير ال�شن�ية  اخلا�ص. لذا، فاإن هذه العملية تتطلب الع�دة 

لل�شركات، بحثًا عن م�اد ت�شعف يف مراقبة هذا االأداء وقيا�شه. اأما امل�شدر االآخر، فه� ر�شد 

االأخبار املن�ش�رة يف ال�شحف، للتعرف على ن�شاطات ال�شركات ومبادراتها يف هذا املجال.

جانبًا  تعك�ص  )وهي  ال�سركات  تربعات  لر�سد  مهمًا  م�سدرًا  لل�سركات  ال�سن�ية  التقارير  ُتَعّد 

واحدًا من ج�انب امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات(. لكن املعل�مات املن�ش�رة غالبًا ما تك�ن 

بة، فال�شركات ت�رد اأرقامًا اإجمالية للتربعات، وال حتدد دائمًا اأ�شماء اجلهات  �شحيحة ومقت�شَ

ال�شبابية،  الدقيق. وهذه  مكانه اجلغرايف  اأو  م وال ت�قيته  املقدَّ الدعم  �شكل  امل�شتفيدة وال 

الفئات  عن  �شاملة  ب�ش�رة  القارئ  تزويد  على  قدرتها  ومن  املعل�مات،  هذه  فائدة  من  تقلل 

امل�شتفيدة، اأو االأن�شطة التي حتظى بالدعم من ِقبل هذه ال�شركات.

اأكرث دقة  وتعّد ال�سحف وامل�اقع الإلكرتونية لل�سركات، م�سدرًا مهمًا للمعل�مات، فهي عادة 

تك�ن  وتكاد  التفا�شيل.  من  ذلك  و�ش�ى  الدعم،  تقدمي  واآلية  امل�شتفيدة،  للجهة  بالن�شبة 

االإ�شكالية ال�حيدة اأن هناك �شركات ال تن�شر اأخبارًا عن ممار�شاتها لالأن�شطة االجتماعية، 

على  تقريبية  م�ؤ�شرات  تقدم  امل�شادر  هذه  اأن  يعني  مما  امل�اقع،  اأو  ال�شحف  عرب  �ش�اء 

االجتاهات العامة، ولي�ص معل�مات دقيقة عن هذه االأن�شطة. ولذلك، ال منا�ص من اللج�ء 

اإلى امل�شادر املتاحة، رغم ن�اق�شها، بغية التعرف على ال�ش�رة االإجمالية ملمار�شات ال�شركات 

االجتماعية.

اأ- اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات تبعًا للقطاعات
2014 حتت عن�ان  املجتمع املدين عام  اأجراها معهد ب�شر لدرا�شات  التي  الدرا�شة  اعتمدت 

»خارطة امل�ش�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص يف االأردن«، على ر�شد االأخبار من ال�شحف 

اأو امل�اقع الإلكرتونية لهذه ال�سحف. وك�سفت الدرا�سة التي تعّد اأحدث الدرا�سات  الي�مية 

امل�شحية )�شدرت عام 2015(، اأن عدد االأن�شطة االجتماعية التي نفذتها ال�شركات االأردنية 

خالل عام 2014، بلغ 444 ن�شاطًا، ت�زعت على ت�شعة قطاعات رئي�شية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا، 

على النح� املبني يف اجلدول رقم )1(.
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اجلدول رقم )1(
ت�زيع ن�شاطات امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات تبعًا للقطاعات لعام 2014

ن�شبة م�شاهمتها اإلى املجم�ع %عدد االأن�شطة االجتماعية للقطاعالقطاع

36.7%163البن�ك والتاأمني

13.7%61التجارة العامة
االت�شاالت وتكن�ل�جيا 

13.5%60املعل�مات

10.8%48ال�شناعة

10.1%45ال�شياحة والفنادق

5.2%23التعليم

4.3%19ال�شحة

4.1%18النقل

1.6%7االإن�شاءات واملقاوالت

100%444املجم�ع

يتبني من هذا اجلدول اأن قطاع البن�ك والتاأمني يت�شدر القطاعات التي نفذت اأن�شطة تندرج 

يف اإطار م�ش�ؤوليتها االجتماعية ب�اقع 163 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 36.7% من اإجمايل الن�شاطات 

االجتماعية.

ورغم �سخامة عدد امل�ؤ�س�سات التي تندرج يف اإطار قطاع التجارة العامة، فاإن عدد الأن�سطة 

الن�شبية  م�شاهمتها  لتبلغ  ن�شاطًا،   61 يتعدَّ  مل  القطاع  هذا  يف  تعمل  �شركات  يد  على  املنفذة 

 60 نّفذ  حيث  الثالثة،  املرتبة  يف  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�سالت  قطاع  وجاء   .%13.7
ن�شاطًا خالل العام نف�شه، م�شاهمًا بن�شبة 13.5% من اإجمايل اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية 

لل�شركات االأردنية.

وحّلت �سركات قطاع ال�سناعة والتعدين يف املرتبة الرابعة ب�اقع 48 ن�شاطًا، ما ي�شكل %10.8 

من اإجمايل االأن�شطة، تالها مبا�شرة قطاع ال�شياحة والفنادق ب�اقع 45 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 

10.1% من اإجمايل ن�شاطات امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات.

5.2% من االإجمايل، وجاءت م�شاهمة  23 ن�شاطًا، اأو  ونفذت م�ؤ�ش�شات قطاع التعليم اخلا�ص 

االإن�شاءات  قطاع  �شركات  تلتها  املجم�ع،  من   %4.3 اأو  ن�شاطًا،   19 �شكل  على  ال�شحي  القطاع 

واملقاوالت بعدد اأن�شطة مل يتجاوز �شبعة اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 1.6% من االإجمايل.
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ب- القطاعات والفئات امل�شتفيدة من اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات
ون�ساطات  برامج  من  امل�ستفيدة  والفئات  الن�ساط  جمالت  ت�زيع   )2( رقم  اجلدول  ُيظهر 

ال�شركات املدرجة يف جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية، ومنه يتبني اأن تنمية املجتمعات املحلية، 

رعاية  جماالت  بها:  وُيق�شد  االأردنية،  ال�شركات  اهتمام  من  الكربى  باحل�شة  حظيت  قد 

االأطفال وال�شباب، واملراأة واالأيتام، وكذلك االأن�شطة اخلا�شة بتح�شني البنية التحتية، مثل 

اإن�شاء احلدائق العامة، و�شيانة املدار�ص، وبناء ج�ش�ر للم�شاة، باالإ�شافة اإلى الربامج الهادفة 

اإلى متكني االأفراد اأو اجلماعات على امل�شت�ى املحلي.

وي�شري اجلدول الذي ورد يف درا�شة »خارطة امل�ش�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص يف االأردن«، 

اإلى اأن 51 �سركة انخرطت يف دعم م�ساريع تنمية املجتمعات املحلية، وب�اقع 100 ن�ساط، من 

اأ�شل 444 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته %22.5.

اجلدول رقم )2(
 ت�زيع املجاالت والق�شايا امل�شتفيدة 

من برامج ون�شاطات ال�شركات االجتماعية لعام 2014

الن�شبة من املجم�ع )%(عدد الن�شاطاتعدد ال�شركاتاملجال

22.51%51100تنمية املجتمع املحلي
18.9%5184ال�شحة والبيئة

17.8%3179رعاية فعاليات
11.5%4351العامل�ن يف ال�شركات

10.8%3348الفقر والبطالة
10.6%2747الريا�شة

6.1%2027الفن�ن والثقافة
1.8%88ق�شايا �شيا�شية عامة

100%264444املجم�ع

وقد �شكلت البيئة والرعاية ال�شحية املجال الثاين من حيث االأهمية الن�شبية، اإذ رعت 51 

اإجمايل  من   %18.9 ن�شبته  ما  اأي  وال�شحة،  البيئة  جمال  يف  ن�شاطًا   84 جمم�عه  ما  �شركة 

ن�شاطات امل�ش�ؤولية االجتماعية خالل العام نف�شه.

وحظيت رعاية امل�ؤمترات والفعاليات امل�شابهة، كامل�شابقات، واالحتفاالت، والربامج االإذاعية 

 79 جمم�عه  ما  �شركة   31 رعت  حيث  ال�شركات،  اهتمام  من  الثالثة  باملرتبة  والتلفزي�نية 

ن�شاطًا، اأي ما ن�شبته 17.8% من اإجمايل االأن�شطة.

ال�سركات  لدى  العاملني  بامل�ظفني  اخلا�سة  والأن�سطة  الربامج  حّلت  الرابعة،  املرتبة  ويف 

املمار�شة مل�ش�ؤولياتها االجتماعية، وقد بلغ عدد هذه ال�شركات 43 �شركة، مار�شت 51 ن�شاطًا، 
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تندرج يف نطاق بناء القدرات والتدريب، واالأن�شطة االجتماعية اخلا�شة بالعاملني، وه� ما 

ميثل 11.5% من اإجمايل اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية.

لًة  املرتبة اخلام�شة، م�شجِّ البطالة والفقر يف  للحد من  هة  امل�جَّ الربامج واالأن�شطة  وجاءت 

اهتمام 33 �شركة، قامت بدعم 48 م�شروعًا اأو ن�شاطًا خا�شًا بالفقر والبطالة، ما ي�شكل ن�شبة 

10.8% من اإجمايل اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية. اأما الريا�شة، فقد ح�شلت على دعم 27 
�شركة، اأظهرت اهتمامها برعاية 47 ن�شاطًا ريا�شيًا، ما ي�شكل 10.6% من اإجمايل الن�شاطات 

املرتبطة بامل�ش�ؤولية االجتماعية لذات ال�شنة.

ويف املقابل، رعت 20 �شركة ما جمم�عه 27 م�شروعًا خا�شًا بالثقافة والفن�ن، مثلت 6.1% من 

اإجمايل اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات االأردنية.

واأخريًا، فقد حظيت الق�شايا ال�شيا�شية، وذلك ب�ش�رة ا�شتثنائية يف هذا العام، بدعم ثماين �شركات، 

حيث وّجهت اهتمامها لرعاية ثماين منا�سبات ذات طبيعة �سيا�سية، مثل تقدمي التربعات املالية 

وامل�اد العينية ل�شحايا العدوان االإ�شرائيلي على غزة يف ذلك العام.

ال�شركات  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  ممار�شة  عن  امل�شحية  الدرا�شة  تلقي  اأخرى،  ناحية  من 

الت�جهات  على  اإ�شافية  اأ�ش�اء   ،)2016( االأردين  االإ�شرتاتيجيات  منتدى  يف  االأع�شاء 

االجتماعية لل�شركات املذك�رة، وهي جميعها �شركات كبرية. 

�شملت الدرا�شة املذك�رة 32 �شركة من اأ�شل 66 �شركة اأع�شاء يف املنتدى، اأي 48% من اإجمايل 

ال�سركات الأع�ساء. وقد اأظهر امل�سح اأن غالبيتها )69%( منخرطة بن�ساٍط ما يف تنفيذ برامج 

للم�ش�ؤولية االجتماعية.

ويف ما يخ�ص الإنفاق الفعلي لهذه ال�سركات على م�ساريع امل�س�ؤولية الجتماعية، تبعًا لأن�اعها، 

2015 على االأن�شطة االإن�شانية، وبن�شبة  هت احل�شة الكربى من االإنفاق خالل عام  فقد ُوجِّ

اأن�شطة ترتاوح ما بني التربعات والدعم النقدي وتقدمي الطعام. وه� ما يعني  25%، وهي 

اأن االإنفاق االجتماعي لل�شركات املذك�رة، يندرج يف معظمه حتت عن�ان العطاء االجتماعي 

واأعمال اخلري، اأكرث مما يندرج حتت عن�ان امل�ش�ؤولية االجتماعية، مبعناها الدقيق.

وقد جاءت احل�شة التالية من االإنفاق االجتماعي لل�شركات على م�شاريع التعليم بن�شبة %19، 

بح�شة  ال�شباب  وم�شاريع   ،%9 بن�شبة  الريادية  امل�شاريع  وحظيت   .%9 بن�شبة  ال�شحة  ثم 

مماثلة. وتال هذه امل�ساريَع الإنفاُق على الثقافة والبيئة، حيث حظي كّل منهما بن�سبة %6 

من اإنفاق ال�شركات املذك�رة. وجاءت يف املرتبة االأخرية من اهتمام ال�شركات، مبعيار االإنفاق، 

كل من الريا�سة ومتكني املراأة، التي حظيت كّل منهما مبا ن�سبته 3% من اإنفاق ال�شركات على 

برامج امل�ش�ؤولية االجتماعية.
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 خامساً: الخصائص القطاعية للرشكات

املنخرطة يف أنشطة املسؤولية االجتامعية

اأ- قطاع البن�ك والتاأمني والتداول املايل
برامج  تنفيذ  يف  انخراطًا  القت�سادية  القطاعات  اأكرث  من  الأردن  يف  البن�ك  قطاع  ُيعّد 

املالية  نتائجها  عن  واإف�ساحًا  �سفافية  الأكرث  اإنها  كما  الأردين،  املجتمع  تخدم  واأن�سطة 

واأعمالها، مبا يف ذلك اإنفاقها على اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية. ففي عام 2014، على �شبيل 

املثال؛ انخرط 18 م�شرفًا من اأ�شل 25 م�شرفًا عاماًل يف االأردن )ما يعادل 72% من اإجمايل 

امل�ؤ�ش�شات امل�شرفية( يف اأن�شطة اجتماعية فاعلة على مدار العام.

تق�م  البن�ك  من   %57.6 باأن  البن�ك،  جمعية  ل�سالح   2013 عام  اأُعدت  درا�شة  اأفادت  كما 

اإلى  تنظر  اجلمعية  اأن  ورغم  االجتماعية.  للم�ش�ؤولية  املالية  م�شاهماتها  عن  باالإف�شاح 

جتاه  و�شيا�شاتها  مبمار�شاتها  املتعلقة  املعل�مات  عن  وال�شركات  البن�ك  جانب  من  االإف�شاح 

امل�ش�ؤولية االجتماعية باعتباره م�شاألة اختيارية، اإال اأنها ت�شجع البن�ك على االإف�شاح عن 

هذه املمار�شات وال�شيا�شات من خالل تقاريرها املالية وغري املالية.

اأ�شدرت »تقارير ا�شتدامة« خالل ال�شن�ات  28.5% من البن�ك،  اأن ح�ايل  وذكرت اجلمعية 

الثالث االأخرية، وه� اأحدث اأ�شكال االإف�شاح عن ممار�شات البن�ك يف امل�ش�ؤولية االجتماعية، 

من خالل م�اقعها االإلكرتونية وال��شائل االإلكرتونية االأخرى.

وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  وج�د  عن  اأعلنت  االأردن،  يف  البن�ك  من  فقط   %19 اأن  هنا  وُيذكر 

77% من  لها يف جمال امل�س�ؤولية الجتماعية، بح�سب م�سادر جمعية البن�ك. بينما عرّبت 

البن�ك عن اعتمادها روؤية وا�شحة مل�ش�ؤولياتها من خالل م�اقعها االإلكرتونية، باالإ�شافة اإلى 

اهتمامها بن�اٍح معينة من امل�ش�ؤولية االجتماعية دون �ش�اها، اأو اأنها اأعلنت عن وج�د ق�شم 

خمت�ص بامل�ش�ؤولية االجتماعية يف هذه البن�ك.

اأن�شطة امل�ش�ؤولية  اإنفاق �شركات القطاع اخلا�ص على  اأرقام م�ث�قة ح�ل  ورغم عدم وج�د 

االجتماعية يف االأردن، حيث تظل االأرقام اأقرب اإلى التقديرات التقريبية اأو التكهنات، اإال 

اأن االأرقام املعلنة عن اإنفاق البن�ك االأردنية على اأن�شطة ومبادرات امل�ش�ؤولية االجتماعية، 

جتعل منها امل�شاهم االأكرب مقارنة بالقطاعات االأخرى. ففي عام 2013، بلغت هذه امل�شاهمات 

40 ملي�ن دينار اأردين، ما يعادل نح� 8% من �شايف االأرباح لذلك العام. وقد ارتفعت املبالغ 

ملي�ن   43.2 اإلى  املطلقة،  باالأرقام  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  اأن�شطة  على   2014 عام  املنَفقة 

دينار، لكنها انخف�ست كن�سبة من �سايف الأرباح اإلى 7.25.
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وامللفت اأن ن�شاطية امل�ؤ�ش�شات امل�شرفية يف جمال تنفيذ برامج امل�ش�ؤولية، ال ترتبط بال�شرورة 

قد  واإمنا  املتحققة،  ال�سافية  الأرباح  اأو  املال  راأ�ص  حجم  اأي  املعني،  للبنك  املالية  بالقدرات 

ووج�د  امل�ؤ�ش�شي،  االلتزام  ومدى  امل�ؤ�ش�شية،  الثقافة  اأبرزها:  من  اأخرى،  ع�امل  على  تعتمد 

لن�ساط  امل�جهة  العنا�سر  ببقية  الجتماعية  امل�س�ؤولية  فيهما  تندمج  للبنك  ور�سالة  روؤية 

ذة من جانب امل�شارف االأردنية يف جمال  املنفَّ املثال، فاإن عدد االأن�شطة  البنك. وعلى �شبيل 

راأ�ص  مل�ؤ�شرات  البن�ك وفقًا  2014، ال يتطابق مع ترتيب  امل�ش�ؤولية االجتماعية خالل عام 

املال، اأو الأرباح ال�سافية املتحققة بعد ال�سريبة. وهذا ما يت�سح من اجلدول رقم )3( امل�ستَمّد 

من »تقرير خارطة امل�ش�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص يف االأردن«. 

اجلدول رقم )3(
 اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية لقطاع امل�شارف 2014

ن�شبة االأن�شطة من املجم�ععدد االأن�شطةامل�ؤ�ش�شة امل�شرفية

 19.8%28البنك االأهلي االأردين

14.9%21البنك االإ�شالمي االأردين
 11.3%16امل�ؤ�ش�شة العربية امل�شرفية

10.6%15بنك االإ�شكان
5.7%8بنك ع�دة

5.7%8بنك االأردن دبي االإ�شالمي
4.9%7البنك العربي

4.2%6بنك االأردن

3.5%5بنك القاهرة عّمان

3.5%5البنك التجاري االأردين
3.5%5بنك االحتاد

2.8%4بنك �ش��شيته جرنال
2.8%4البنك العربي االإ�شالمي

2.8%4كابيتال بنك
1.4%2البنك االأردين الك�يتي

0.7%1�شتاندرد ت�شارترد
0.7%1العقاري امل�شري العربي

 0.7%1البنك اال�شتثماري
 100%141املجم�ع

ومن ناحية اأخرى، فاإن تقرير جمم�عة املر�شدين العرب )2014( عن االإنفاق على امل�ش�ؤولية 

الجتماعية من قبل ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�س�ق املايل، يبنّي اأن امل�ؤ�س�سات الأكرث 



1246

االإ�شالمي  البنك  العربية،  الب�تا�ص  �شركة  العربي،  البنك  هي:  ال�شركات  هذه  بني  عطاًء 

م�ؤ�س�سات هي  اأربعًا من خم�ص  اأن  اأي  القاهرة عّمان.  الأردين، وبنك  الأهلي  البنك  الأردين، 

االأكرث عطاًء كانت من القطاع امل�شريف.

وقد نفذت بقية امل�ؤ�ش�شات املالية )�شركات التاأمني والتداول واال�شت�شارات املالية( 22 ن�شاطًا، 

ما ي�شكل ن�شبة 15% من ن�شاطات القطاع امل�شريف واملايل.

املبني يف  النح�  امل�شارف، قد ت�زعت على  امل�ش�ؤولية االجتماعية يف قطاع  اأن�شطة  اأن  ُيذكر 

اجلدول رقم )4(، حيث احتّلت رعاية امل�ؤمترات والفعاليات ح�سَة الأ�سد ب�اقع 47 ن�شاطًا، 

اأو ما ن�شبته 33.6% من اإجمايل االأن�شطة، تليها االأن�شطة اخلا�شة بتنمية املجتمعات املحلية 

ب�اقع 31 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 22.1%، ثم ال�شحة والبيئة، باأن�شطة ت�شل اإلى 16 ن�شاطًا، اأو 

ما ن�شبته 11.4%. وجاءت االأن�شطة اخلا�شة بالفقر والبطالة يف املرتبة الرابعة، ب�اقع 14 

ن�شاطًا مدع�مًا من امل�شارف، اأو ما ن�شبته 10% من اإجمايل االأن�شطة. 

ترتيب  يف  اخلام�شة  باملرتبة  الريا�شية،  االأن�شطة  مع  والثقافة  الفن�ن  اأن�شطة  وت�شاركت 

االأن�شطة،  من  الن�عني  هذين  من  مت�شاويًا  عددًا  امل�شارف  دعمت  حيث  للن�ع،  تبعًا  االأن�شطة 

الأن�سطة  واأخريًا، حّلت  الأن�سطة لكل منهما.  اإجمايل  9.3% من  ما يعادل  اأو  ن�شاطًا،   13 ه� 

اخلا�شة مب�ظفي البن�ك باملرتبة االأخرية مقارنة باملجاالت االأخرى، ب�اقع 6 اأن�شطة، اأو ما 

ن�شبته %4.3.

اجلدول رقم )4(
ت�زيع االأن�شطة املدع�مة من قطاع امل�شارف تبعًا للن�ع اأو املجال لعام 2014

ن�شبة االأن�شطة من املجم�ع عدد االأن�شطةن�ع الن�ساط/ املجال

33.6%47رعاية امل�ؤمترات والفعاليات
22.1%31تنمية املجتمع املحلي

11.4%16ال�شحة والبيئة
10.0%14الفقر والبطالة

9.3%13الريا�شة
9.3%13الثقافة والفن�ن

4.3%6م�ظف� امل�ؤ�ش�شة والعامل�ن بها
100%140املجم�ع

ما  2014، تندرج حتت  التي مت ح�شرها خالل عام  االأن�شطة  اأن  اإلى  التن�يه  اأنه يجب  على 

ُي�سمى امل�ساريع اأو املبادرات الفردية للبن�ك، والتي ينه�ص بها كّل بنك على حدة، يف حني اأن 

احل�شة الكربى من م�شاهمة البن�ك يف جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية، يتم تنفيذها من خالل 
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امل�شاريع امل�شرتكة للبن�ك.

فمن املعروف اأن البن�ك االأردنية قد ا�شتجابت خالل مراحل خمتلفة لدع�ات ر�شمية لها من 

اأجل امل�شاهمة يف تاأمني مت�يل دائم )�شن�ي( ملبادرات عديدة، من اأبرزها:

�شندوق احل�شني لالإبداع والتف�ق؛ بهدف تط�ير بيئة اإبداعية يف اجلامعات االأردنية.  -

�شندوق االأمان لرعاية االأيتام.  -

ال�شندوق االأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية.  -

حملة الرّب والإح�سان.  -

يف  املحتاجني  للطلبة  درا�شية  ِمنحًا  قدم  الذي  الك�شا�شبة،  معاذ  الطيار  ال�شهيد  �شندوق   -

اجلامعات االأردنية.

مبادرة التربع باحل�ا�سيب القدمية يف القطاع املعريف، بعد اإعادة تاأهيلها، اإلى اجلمعيات   -

اخلريية واملراكز التنم�ية.

مت�يل اجلزء االأكرب من م�شروع ن�شر الثقافة املالية االجتماعية.  -

وكانت البن�ك قد وفرت يف �شن�ات �شابقة مت�ياًل مالئمًا ملبادرة »�شكن كرمي لعي�ص كرمي«.

امل�ش�ؤولية  اأن�شطة  يف  البن�ك  م�شاهمة  جماالت  عن  ال�شابقة  اجلداول  اإلى  وبالع�دة 

اإجمايل  من  و%56   %45 بني  ما  تقتطع  امل�سرتكة«  »امل�ساريع  اإن  الق�ل  ميكن  الجتماعية، 

م�شاهمات هذه البن�ك، البالغة 40 ملي�ن دينار لعام 2013، و43.2 ملي�ن دينار لعام 2014، 

حيث تِرُد على ما يبدو يف البند اخلا�ص باملجاالت االأخرى يف اجلدول رقم )5( امل�شتقى من 

بيانات جمعية البن�ك يف االأردن.
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اجلدول رقم )5(
م�شاهمة البن�ك العاملة يف االأردن يف مبادرات امل�ش�ؤولية االجتماعية

املجاالت
20132014

% من املبلغ بالدينار
% من املبلغ بالديناراالإجمايل

االإجمايل

البيئة وال�شياحة والرتاث 
15.37%0.596,643.096%237.749والدين

0.60%0.57258.620%226.252الطفل واملراأة واالأ�شرة

0.12%0.1753.605%67.119ذوو االحتياجات اخلا�شة

3.20%3.891,381.692%1,556.987الريا�شة وال�شحة

1.26%1.16542.766%464.784الثقافة والفن واملهن

1.54%3.52667.073%1,409.349التنمية والفقر

4.37%3.421,890.736%1,367.938التعليم

0.99%0.82425.991%326.921خدمات اجتماعية وخريية

دعم م�ؤ�ش�شات ثقافية 
واجتماعية واقت�شادية 

ووطنية
11,958.946%29.8711,858.015%27.43

45.13%56.0019,512.561%22,417.389اأخرى

100%10043,234.155%40,033.434املجم�ع

وغنّي عن البيان؛ اأن بقية امل�ؤ�س�سات املالية، مثل �سركات التاأمني والتداول املايل، ل تنطبق 

فيها  الجتماعية  املمار�سات  اأن  ذلك  امل�سارف،  لقطاع  الجتماعي  الن�ساط  خ�سائ�ص  عليها 

تقت�شر غالبًا على ال�شركات الكبرية. وقد اقت�شرت م�شاهمات قطاع التاأمني واخلدمات املالية 

اأن�شطة(،   5( والبيئة  ال�شحة  التالية:  املجاالت  على  ت�زعت  ن�شاطًا،   22 على   2014 لعام 

 4( وامل�ؤمترات  الفعاليات  رعاية  اأن�شطة(،   4( الريا�شة  اأن�شطة(،   4( والعامل�ن  امل�ظف�ن 

اأن�شطة(، تنمية املجتمعات املحلية )ن�شاطان(، وكل من الثقافة والفن�ن، والفقر والبطالة، 

امل�س�ؤولية  لـ»خارطة  وفقًا  وذلك  منها(،  لكل  واحد  )ن�ساط  العامة  ال�سيا�سية  والن�ساطات 

االجتماعية للقطاع اخلا�ص يف االأردن« )2014(.

ب- قطاع التجارة العامة
اأن�شطة يف املجال االجتماعي  ال يزيد عدد ال�شركات املدرجة يف هذا القطاع، والتي متار�ص 

عن 32 �شركة، يف عام 2014، وه� عدد قليل جدًا باملقارنة مع عدد ال�شركات العاملة يف قطاع 

ر باالآالف من ال�شركات الكبرية واملت��شطة. التجارة العامة، والتي تقدَّ
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ومن اأ�شل 61 ن�شاطًا اجتماعيًا دعمتها �شركات القطاع، فاإن �شركات جتارة ال�شيارات )وكاالت 

ال�شيارات( نفذت منها 22 ن�شاطًا، اأي ما يزيد على ثلث اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية لقطاع 

التنظيف  وم�اد  الطبية  واالأدوات  امل�اد  جتارة  يف  العاملة  ال�شركات  تلتها  العامة.  التجارة 

اأن�شطة. وجاءت تاليًا �شركات   7 التي نفذت  التجارية )امل�لت(  اأن�سطة(، ثم املجّمعات   9(

ت�زيع ال�ق�د )6 اأن�شطة(، ثم �شركات بيع االأجهزة الكهربائية واالأثاث وامل�اد املنزلية )5 

وت�زعت  )ن�شاطان(.  العقارات  وجتارة  اأن�شطة(،   5( البناء  م�اد  جتارة  ف�شركات  اأن�شطة(، 

بقية الن�ساطات مبعدل ن�ساط واحد لكل فرع من فروع التجارة الأخرى )5 اأن�شطة(.

املخازن  هي:  عطاًء  التجارية  القطاعات  اأبرز  اأن  ُيالَحظ  خمتلفة،  �سن�اٍت  اإلى  وبالع�دة 

التجارية الكربى )امل�الت(، �شركات ت�زيع املحروقات، وال�كالء التجاري�ن للماركات ال�شهرية 

يف عامل ال�شيارات.

العامة، ه� قّلة عدد  التجارة  امل�ساهمة الجتماعية لقطاع  اأن ال�ستخال�ص الأبرز من  على 

ال�سركات املنخرطة يف برامج واأن�سطة اجتماعية، وبالتايل، حمدودية امل�ساهمة الجتماعية 

القطاع  اإطار  يف  املدرجة  امل�ؤ�ش�شات  لدى  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  ثقافة  �شعف  ولعل  للقطاع. 

التجاري، ه� ما يف�شر حمدودية امل�شاهمة االجتماعية لهذا القطاع.

ت- قطاع االت�شاالت وتكن�ل�جيا املعل�مات
دليل  وبح�شب  واأمنية(،  اأوراجن،  )زين،  كربى  ات�شاالت  �شركات  ثالث  القطاع  هذا  ي�شم 

بني  ما  �شركة،   471 ال�شركات  هذه  جانب  اإلى  يعمل  االأردنية،  االت�شاالت  لهيئة  االأعمال 

وُتعد  املعل�مات.  لتكن�ل�جيا  �شركة  و253  االت�شاالت،  جماالت  يف  وال�شغرية  املت��شطة 

�شركات االت�شاالت الرئي�شة الثالث يف طليعة امل�ؤ�ش�شات الريادية التي تتبنى برامج واأن�شطة 

مرتبطة بامل�ش�ؤولية االجتماعية، ون�شر ثقافة م�اطنية ال�شركات يف قطاع االأعمال االأردين.

ويتبني من بيانات معهد ب�شر، اأن 7 �شركات عاملة يف هذا القطاع كانت يف عام 2014 م�ش�ؤولة 

عن تنفيذ 60 ن�ساطًا ل�سالح املجتمع، اأو ما يعادل 13.5% من اإجمايل اإ�شهام ال�شركات االأردنية 

يف جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية يف العام نف�شه.

الغالبية  عن  م�ش�ؤولة  الثالث،  الرئي�شية  االت�شاالت  �شركات  اأن   )6( رقم  اجلدول  وُيظهر 

ب�اقع  »اأوراجن«  �شركة   2014 عام  يف  ت�سّدرتها  حيث  الجتماعية،  الأن�سطة  من  ال�ساحقة 

�سركة  حّلت  فيما  الجتماعي.  القطاع  ن�ساطات  اإجمايل  من   %35 ن�شبته  ما  اأو  ن�شاطًا،   21

»اأمنية« يف املرتبة الثانية، مل�ش�ؤوليتها عن 15 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 25% من اأن�شطة امل�ش�ؤولية 

 14 تنفيذها  جراء  ثالثًا،  لالت�شاالت  »زين«  �شركة  جاءت  ثم  القطاع.  هذا  يف  االجتماعية 
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ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 23.3% من االأن�شطة االجتماعية. اأي اأن ال�شركات الثالث م�ش�ؤولة عن 

»مدى  �شركة  يد  على  االأن�شطة  بقية  ُنفذت  فيما  االجتماعية.  االأن�شطة  اإجمايل  من   %74

االأردن«، وثالث �شركات عاملة يف جمال تكن�ل�جيا املعل�مات.

�ص طبيعة الأن�سطة املدع�مة من ِقبل �سركات الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات  ولدى تفحُّ

باحل�شة  حظيت  قد  والفعاليات  امل�ؤمترات  رعاية  اأن  ُيالَحظ   ،)2014( نف�شه  العام  خالل 

الكربى من الدعم، حيث بلغت 15 ن�شاطًا، اأو ما يقارب ربع االأن�شطة االإجمالية املدع�مة من 

 12 ب�اقع  املحلية  املجتمعات  تنمية  ت�شتهدف  التي  االأن�شطة  تليها   .)%24.6( القطاع  هذا 

الثالثة،  املرتبة  الريا�شة يف  االأن�شطة. وجاءت  اإجمايل  20% من  ن�شبته نح�  ما  اأو  ن�شاطًا، 

حيث دعمت �شركات القطاع 10 اأن�شطة ريا�شية، اأي ما ن�شبته 16.4% من الإجمايل. وحّلت 

دعم  من  ح�شتها  حيث  من  الرابعة،  املرتبة  يف  والبطالة  الفقر  من  للحد  امل�جهة  االأن�شطة 

�شركات قطاع االت�شاالت، حيث ُدعمت 8 اأن�شطة يف هذا املجال، اأو ما يعادل ن�شبة 13.1% من 

اإجمايل االأن�شطة االجتماعية للقطاع.

وحظيت ال�شحة والبيئة باملرتبة اخلام�شة، من حيث ح�شتها من دعم القطاع، ب�اقع 6 اأن�شطة، 

اأو ما ن�شبته 9.8% من الإجمايل. تالها الأن�سطة امل�جهة ل�سالح العاملني يف ال�سركات ب�اقع 5 

اأن�شطة، اأو ما ن�شبته )8.2%( من االإجمايل. ثم حلت الثقافة والفن�ن ب�اقع 4 اأن�شطة، اأو ما 

ن�شبته )6.6%( من االإجمايل. ودعمت �شركة »زين« ن�شاطًا وحيدًا يندرج يف املجال ال�شيا�شي.

اجلدول رقم )6(
ت�زيع جمالت الن�ساط امل�ستهدفة بالدعم من قطاع الت�سالت )2014(

ن�شبة االأن�شطة من املجم�ع %عدد االأن�شطةاملجال

24.6%15رعاية م�ؤمترات وفعاليات
19.7%12تنمية املجتمعات املحلية

16.4%10الريا�شة 
13.1%8الفقر والبطالة
9.8%6ال�شحة والبيئة

8.2%5م�ظف� وعامل� ال�شركة
6.6%4الثقافة والفن�ن 

1.6%1ق�شايا �شيا�شية
100%61املجم�ع
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ث- قطاع ال�شناعة والتعدين
حيث  من  التجارة،  قطاع  �شركات  مب�شاهمة  اخلا�ص  الت��شيُف  ال�شناعة  قطاع  على  ينطبق 

�شاآلة م�شاهمة هذا القطاع يف دعم االأن�شطة االجتماعية، مقارنة بحجمه وعدد م�ؤ�ش�شاته.

حيث  اجتماعية،  لأن�سطة  املمار�سة  لل�سركات  القطاعي  الرتتيب  يف  رابعًا  القطاع  هذا  وحّل 

اإجمايل  من   )%10.8( ن�شبة  يعادل  ما  اأي  اجتماعيًا،  ن�شاطًا   48 املنفذة  االأن�شطة  عدد  بلغ 

االأن�شطة االجتماعية لل�شركات االأردنية.

ال�اقع  يف  يع�د  االأن�شطة  اأغلب  اأن  على  �شناعية،  �شركة   14 ِقَبل  من  االأن�شطة  هذه  وُنفذت 

من   )%22.9( ن�شبته  ما  اأو  ن�شاطًا،   11 نفذت  التي  »بيب�شي«،  هي:  �شناعية،  �شركات  لثالث 

اإجمايل االأن�شطة؛ و�شركة الب�تا�ص العربية، التي نفذت 10 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته )%20.8( 

اأو ما ن�شبته )%15.6(.  اأن�شطة،  اأدوية »احلكمة«، التي نفذت �شبعة  من االإجمايل؛ و�شركة 

االجتماعية  امل�ش�ؤولية  ن�شاطات  من   )%58.3( تنفيذ  عن  م�ش�ؤولة  الثالث  ال�شركات  اأن  اأي 

ل�شركات القطاع ال�شناعي.

املعدنية،  واملياه  ال�شحي،  ال�رق  �شناعة  يف  تعمل  �شركة   11 ِقبل  من  االأن�شطة  بقية  وُنفذت 

وال�شناعات الغذائية والهند�شية والطبية، والكهربائيات.

فارقة  عالمة  العربية،  الب�تا�ص  ل�شركة  االجتماعية  امل�شاهمة  ت�شكل  اأخرى،  ناحية  من 

بالن�سبة للقطاع ال�سناعي والتعديني، حيث تخ�س�ص ال�سركة اأكرب م�ازنة مالية للم�س�ؤولية 

االجتماعية يف هذا القطاع. وبالنظر ل�ج�دها يف االإقليم اجلن�بي لالأردن، ويف مناطق ترتكز 

فيها جي�ب الفقر والبطالة، فقد اأولت املجتمعات املحلية يف اجلن�ب اهتمامًا خا�شًا، وال �شيما 

اجلمعيات االجتماعية والبلديات. كما عملت على بناء املدار�ص واملالعب والقاعات يف القرى 

والبلدات.

وت�شرفت ال�شركة ب��شفها م�ؤ�ش�شة وطنية هدفها خدمة املجتمع االأردين ككل، وهكذا بل�رت 

االجتماعية  والتنمية  التعليم  جماالت  غطى  �شاماًل،  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  برناجمًا 

وال�شحة والريا�شة والبيئة والثقافة وبي�ت العبادة وامل�ؤ�ش�شات املهنية والنقابية العمالية.

خم�ش�شات  من  االأ�شد  بح�شة  االأردنية،  اجلامعات  دعم  ذلك  يف  مبا  التعليم،  جمال  وحظي 

وتلّقى   .2014 لعام  االإجمايل  من   %29 بلغ  اإذ  الب�تا�ص،  ل�شركة  االجتماعية  امل�ش�ؤولية 

العمل االجتماعي واخلريي ما ن�شبته 21% من اإجمايل م�ازنة امل�ش�ؤولية االجتماعية. تلته 

االإجمايل  من   %11 يعادل  مبا  وغريها،  اجلامعية  امل�شت�شفيات  فيها  مبا  ال�شحية،  امل�ؤ�ش�شات 

لعام 2014. وقد تال ذلك اإنفاق ال�شركة على الريا�شة )8% من االإجمايل(، والبيئة واملياه 

)3%(، واأخريًا دعم النقابات املهنية والعمالية مبا ن�شبته %1.
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ُيذكر هنا اأن املخ�س�سات ال�سن�ية للم�س�ؤولية الجتماعية يف �سركة الب�تا�ص قفزت من 7.5 

2015. وقد بلغ حجم االإنفاق  10 ماليني دينار عام  2014 اإلى اأكرث من  ملي�ن دينار يف عام 

على برامج ومبادرات امل�ش�ؤولية االجتماعية خالل ال�شن�ات االأربع )2012-2015( ما مقداره 

37.6 ملي�ن دينار.

»الب�تا�ص« لإقامة  2014 و2015، تخطط  لل�شركة لكلٍّ من عاَمي  ال�شن�ي  التقرير  وبح�شب 

م�ؤ�ش�شة م�شتقلة الإدارة خم�ش�شات امل�ش�ؤولية االجتماعية فيها بطريقة م�شتدامة. 

العطاء  يف  م�شاهمتها  حجم  حيث  من  ثانيًا  فتاأتي  االأردنية،  الف��شفات  مناجم  �شركة  اأما 

ال�شن�ات  يف  بق�ة  تاأثرت  املالية  قدراتها  اأن  رغم  التعدين،  قطاع  �شعيد  على  االجتماعي 

املا�شية حتت تاأثري التغيريات الدراماتيكية التي طراأت على اإدارتها. ففي عام 2008 اأنفقت 

»الف��شفات« ما جمم�عه 6.9 ملي�ن دينار على برامج امل�س�ؤولية الجتماعية فيها. وانخف�ص 

هذا الرقم يف ال�شن�ات الالحقة اإلى ما قيمته ملي�ن دينار يف كل من عاَمي 2009 و2010، ثم 

2011، ثم  4 ماليني دينار يف عام  عاود الرتفاع مع بع�ص التذبذب، حيث بلغت املخ�س�سات 

4.3 ملي�ن  اإلى   2013 2.3 ملي�ن دينار يف العام التايل، وعاودت االرتفاع عام  اإلى  انخف�ست 

دينار.

واجلمعيات  واجلامعات  البلديات  اأهمها  متن�عة،  جلهات  دعمها  الف��سفات  �سركة  وت�ّجه 

اخلري  طرود  وحمالت  وامل�شاجد  املدار�ص  وبناء  الريا�شية  االأن�شطة  وتدعم  اخلريية. 

الرم�شانية. كما ت�شاهم يف تقدمي دعم الحتاد اجلمعيات اخلريية لتم�يل امل�شاريع ال�شغرية، 

باالإ�شافة اإلى مت�يل املنحة التدريبية ل�زارة العمل.

ولعّل امل�ساهمة الأبرز لل�سركة، هي التربع بتم�يل اإ�سكان ال�سيدية يف مدينة معان، واملك�ن من 

100 وحدة �شكنية خم�ش�شة الأع�شاء هيئة التدري�ص يف جامعة احل�شني. كما دعمت �شركة 

الدعم  وتقدمي  الف��شفات،  مناجم  منطقة  يف  مدار�ص   4 وترميم  تاأهيل  اإعادة  الف��شفات 

للجامعات املجاورة ملناطق االإنتاج، اإ�شافة اإلى ت�فري فر�ص تدريبية لل�شباب من اأبناء اجلن�ب.

ج-  قطاع ال�شياحة )الفنادق واملطاعم وال�شفر(
حّلت �سركات وم�ؤ�س�سات قطاع ال�سياحة يف الرتتيب اخلام�ص بني القطاعات القت�سادية التي 

ن�شطت يف تنفيذ برامج واأن�شطة يف امل�ش�ؤولية االجتماعية، حيث �شاهمت 18 �شركة عاملة يف 

هذا القطاع، مبا جمم�عه 45 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته )10.1%( من اإجمايل االأن�شطة االجتماعية 

لل�شركات خالل عام 2014.

و�شركة  فندقًا   14 ذلك  يف  و�ساهم  الجتماعية،  لالأن�سطة  الرئي�سي  املنّفذ  الفنادق  وكانت 
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فندقية، فيما كان الباقي من ن�شيب مطاعم ومقاٍه. ومن بني الفنادق، نفذ فندق »الند مارك« 

ح�شة االأ�شد من االأن�شطة االجتماعية، بعدد اأن�شطة و�شل اإلى 13 ن�شاطًا، اأو ما يعادل %28.9 

من االإجمايل. تاله فندق »�شريات�ن«، الذي نفذ 5 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 11.1% من االإجمايل. 

ونفذ فندق »رويال« مثل هذا العدد، اأي 5 اأن�شطة، وبن�شبة 11.1%. اأما فندق »م�فنبيك« فنفذ 

4 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 8.9% من اإجمايل االأن�شطة، وت�زعت بقية االأن�شطة االجتماعية على 

عدد من الفنادق واملقاهي واملطاعم، مبا ال يزيد عن ن�شاَطني لكل م�ؤ�ش�شة.

اأما طبيعة االأن�شطة املدع�مة من م�ؤ�ش�شات قطاع ال�شياحة، في��شحها اجلدول رقم )7(، حيث 

 %26.7 ما ميثل  اأي  والبيئة،  ال�سحة  ن�ساطًا يف جمال   12 القطاع  وم�ؤ�ش�شات  �شركات  دعمت 

املجتمعات  بتنمية  اخلا�شة  االأن�شطة  ذلك،  تال  للقطاع.  االجتماعية  االأن�شطة  اإجمايل  من 

املحلية، وعددها 9 اأن�شطة، متثل 20%. وجاءت يف املرتبة الثالثة، االأن�شطة امل�جهة مل�ظفي 

امل�ؤ�ش�شة اأو ال�شركة، بعدد و�شل اإلى 8 اأن�شطة، اأو 17.8% من اإجمايل االأن�شطة االجتماعية. 

وحلت يف املرتبة الرابعة، االأن�شطة اخلا�شة باحلد من الفقر والبطالة، حيث دعمت م�ؤ�ش�شات 

القطاع 5 اأن�سطة، ما ميثل 11.1% من اإجمايل اأن�شطة قطاع ال�شياحة، وحلت الثقافة والفن�ن 

يف املرتبة اخلام�شة، حيث دعم القطاع 4 اأن�سطة تندرج حتت هذا الباب، مبا ميثل 8.8% من 

اإجمايل االأن�شطة.

اجلدول رقم )7(
جماالت االأن�شطة االجتماعية املدع�مة من �شركات قطاع ال�شياحة لعام 2014

عدد االأن�شطة املنفذةاملجال
ن�شبة االأن�شطة املنفذة اإلى اإجمايل 

االأن�شطة )%(

26.7%12ال�شحة والبيئة

20%9تنمية املجتمعات املحلية

17.8%8م�ظف� ال�شركة

11.1%5الفقر والبطالة

8.8%4الفن والثقافة

6.6%3الريا�شة

4.4%2رعاية م�ؤمترات وفعاليات

4.4%2ق�شايا �شيا�شية

100%45املجم�ع
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ح- قطاع التعليم اخلا�ص
جاءت م�شاهمة قطاع التعليم اخلا�ص )اجلامعات واملدار�ص اخلا�شة( لت�شعه يف املركز ال�شاد�ص 

من حيث م�ساهمة القطاعات القت�سادية املختلفة يف يف اأن�سطة امل�س�ؤولية الجتماعية. وقد 

5.2% من اإجمايل  23 ن�شاطًا اجتماعيًا، اأي ما ن�شبته من  8 م�ؤ�ش�شات من هذا القطاع،  نفذت 

الأن�سطة الجتماعية لل�سركات يف القطاعات القت�سادية املختلفة. 

الجتماعية  الأن�سطة  عدد  حيث  من  القطاع،  م�ؤ�س�سات  الأهلية  الزرقاء  جامعة  وت�سّدرت 

التي دعمتها، وعددها 7 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 3.4% من اإجمايل اأن�شطة �شركات قطاع التعليم 

اخلا�ص. تلتها جامعة ال�شرق االأو�شط التي دعمت 6 اأن�شطة اجتماعية، اأو ما ن�شبته %26.1 

من م�شاهمة القطاع عم�مًا.

واجلامعة  الإ�سالمية،  العلمية  والكلية  الدولية،  الرواد  اأكادميية  مدار�ص  من  كل  وحّلت 

الأردنية الأملانية، وجامعة الزيت�نة يف املرتبة الثالثة، اإذ نّفذ كل منها ن�ساَطني اجتماعيني، 

وي�شكل جمم�ع هذه االأن�شطة 34.8% من اإجمايل م�شاهمات القطاع.

وركزت م�ؤ�ش�شات هذا القطاع على جمالني رئي�شني من االأن�شطة االجتماعية، االأول: تنمية 

املجتمع املحلي، حيث دعمت 10 ن�شاطات خا�شة بذلك، ما يعادل 43.5% من اإجمايل االأن�شطة 

االجتماعية لقطاع التعليم اخلا�ص. والثاين: دعم االأن�شطة امل�جهة حلماية البيئة والرعاية 

ال�شحية، وعددها 7 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 30.4% من اإجمايل االأن�شطة االجتماعية.

اجلدول رقم )8(
جماالت دعم م�ؤ�ش�شات التعليم اخلا�ص لعام 2014

ن�شبتها من املجم�ع %عدد الن�شاطاتاملجال

43.5%10تنمية املجتمع املحلي

30.4%7ال�شحة والبيئة

8.7%2م�ظف� ال�شركة

4.3%1رعاية م�ؤمترات وفعاليات

4.3%1الفقر والبطالة

4.3%1الفن والثقافة

4.3%1ق�شايا �شيا�شية

100%23املجم�ع
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خ- قطاع ال�شحة
نّفذت امل�ؤ�س�سات ال�سحية العاملة يف القطاع اخلا�ص 19 ن�شاطًا اجتماعيًا خالل عام 2014، مبا 

يعادل 4.3% من اإجمايل اأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية. واقت�شرت هذه امل�شاهمة على �شبع 

م�ؤ�س�سات، منها اثنتان تعمالن يف جمال املختربات الطبية، لكنهما كانتا م�س�ؤولتني عن تنفيذ 

بينما  الريا�سة.  جمال  يف  واحد  ن�ساط  ومنها  والبيئة،  ال�سحة  جمال  يف  جّلها  اأن�سطة،   10

�شاهمت امل�شت�شفيات اخلا�شة بتنفيذ ت�شعة اأن�شطة، �شملت جماالت ال�شحة والبيئة، وم�ظفي 

ال�شركة، وتنمية املجتمع املحلي.

د- قطاع النقل
اقت�شرت امل�شاهمات االجتماعية يف قطاع النقل على 8 �شركات فقط، دعمت 18 ن�شاطًا، �شملت 

الفعاليات  ورعاية  ال�شركة،  وم�ظفي  املحلية،  املجتمعات  وتنمية  والبطالة،  الفقر  جماالت 

وامل�ؤمترات، وال�شحة والبيئة.

فقد نفذت �شركة النقليات ال�شياحية االأردنية )جت( �شتة اأن�شطة، اأو ما يعادل ثلث م�شاهمات 

قطاع النقل االجتماعية لعام 2014. ودعمت امللكية االأردنية ثالثة اأن�شطة، ونفذت �شركة 

نقل  �شركات  بني  ما  االأن�شطة  بقية  وت�زعت  اأي�شًا.  اأن�شطة  ثالثة  العقبة  حاويات  ميناء 

و�شحن، واأخرى عاملة يف جمال ال�شحن الربيدي ال�شريع.

ذ- قطاع االإن�شاءات واملقاوالت
جاءت �شركات هذا القطاع يف املرتبة االأخرية، من حيث امل�شاهمة يف تنفيذ برامج واأن�شطة 

ذة  املنفِّ ال�شركات  عدد  يتجاوز  مل  اإذ  القطاعات؛  بقية  مع  باملقارنة  االجتماعية  امل�ش�ؤولية 

الفقر  �شملت:  اأن�شطة،  �شبعة  تنفيذ  عن  م�ش�ؤولة  كانت  �شركات،   4 اجتماعية  الأن�شطة 

ال�شركات  وهذه  املحلية.  املجتمعات  وتنمية  والثقافة،  والفن  والبيئة،  وال�شحة  والبطالة، 

هي: جمم�عة املطار الدويل، �شركة املعرب العقبة للتط�ير العقاري، �شركة �شمايا للتط�ير 

العقاري، جمم�عة عزت مرجي للمقاوالت.
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سادساً: خالصة واستنتاجات حول 

الخصائص القطاعية ملامرسات املسؤولية االجتامعية

اأ- القطاع امل�شريف
كما اأ�شري يف م��شع �شابق، فاإن قطاع البن�ك ه� القطاع االقت�شادي االأكرث م�شاهمة يف العطاء 

االأر�شدة  حيث  من  اأو  يدعمها،  التي  واملبادرات  االأن�شطة  عدد  حيث  من  �ش�اء  االجتماعي، 

�شة لالإنفاق على امل�ش�ؤولية االجتماعية. املكرَّ

غري اأن هذا ل مينع من اإبداء املالحظات والت�ساوؤلت التالية ح�ل م�ساهمة القطاع امل�سريف 

يف امل�ش�ؤولية االجتماعية:

هناك بن�ك اأردنية ما زالت غائبة عن جمال العطاء الجتماعي، اأو على الأقل ل تف�سح   -

اختياري  اأمر  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  ممار�شة  اأن  فرغم  املجال.  هذا  يف  م�شاهماتها  عن 

امل�شاءلة االجتماعية عن طبيعة  من  يعفيها  اأن هذا ال  اإال  وال�شركات،  للبن�ك  بالن�شبة 

اإ�سهامها َكّمًا ون�عًا، اإ�سافة اإلى اآثار اأعمالها التجارية على القت�ساد والبيئة واملجتمع.

امل�ساهمات  وتقييم  لفح�ص  مدعّ�ون  والبيئيني  الجتماعيني  الن�سطاء  فاإن  وعليه،   

االجتماعية للبن�ك، وما ت�شكله هذه امل�شاهمات من ن�شبة اإلى �شايف االأرباح ال�شن�ية.

يف  والبيئي  االجتماعي  دورها  تثبيت  يف  البن�ك  بع�ص  تتلكاأ  اأن  املفه�م  غري  من  كذلك،   

اإ�سرتاتيجياتها املعَلنة، واأن تّثبتها خّطيًا يف روؤيتها ور�سالتها وقيمها اجل�هرية.

لقد اأح�شن البنك املركزي االأردين ب�شروعه م�ؤخرًا بن�شر تقرير �شن�ي م�شتقل عنه حتت   -

عن�ان »امل�ش�ؤولية املجتمعية.. نح� التنمية امل�شتدامة«، اأ�ش�ة بعدد من البن�ك الريادية 

التي بادرت اإلى اإعداد تقارير ا�شتدامة �شن�ية عنها، ويف مقدمتها البنك العربي.

على اأن البنك املركزي، مدعّ� بحكم م�س�ؤولياته، كجهة رقابية وتنظيمية للقطاع امل�سريف،   

م�ؤ�س�سة  اأّي  مثل  الجتماعية  بامل�س�ؤولية  اخلا�ص  تقريره  باإ�سدار  الكتفاء  عدم  اإلى 

اأعمق  البن�ك على اتخاذ خط�ات  اأن يحفز وي�سجع قطاع  اأي�سًا  اأخرى، فعليه  م�سرفية 

تنم�ية  ممار�شات  اإلى  القطاع  لهذا  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  ممار�شات  حت�يل  يف  واأر�شخ 

م�ستدامة، من ذلك ا�ستخدام الأدوات وال�سيا�سات النقدية يف ت�سجيع البن�ك على الإ�سهام 

يف التنمية.

من  اجتماعيًا  امل�ش�ؤولة  املمار�شات  دعم  يف  مميزًا  دورًا  االأردن  يف  البن�ك  جمعية  تلعب   -

جانب القطاع امل�شريف، حيث ترعى منذ عام 2010 عقد منتديات �شبه �شن�ية للح�ار ح�ل 
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 .2017 اأيل�ل  يف  اخلام�ص(  )املنتدى  املنتديات  هذه  اآخر  وُعقد  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية 

وف�ساًل عن ذلك، ُت�سدر اجلمعية كّرا�سات �سن�ية متخ�س�سة ح�ل »امل�س�ؤولية املجتمعية 

للبن�ك العاملة يف الأردن«، وُتِعّد درا�سات م�سحية وا�ستطالعية ح�ل م��س�عات مت�سلة 

بدور البن�ك االجتماعي.

يف  البن�ك  م�ساهمات  يخ�ص  ما  يف  اجلمعية،  متار�سه  الذي  الإف�ساح  م�ست�ى  فاإن  ذلك،  ومع 

امل�ش�ؤولية االجتماعية، يظل جزئيًا ودون امل�شت�ى املطل�ب، فعلى �شبيل املثال ال ُتظهر اجلداول 

االجتماعية  امل�ش�ؤولية  مبادرات  يف  البن�ك  م�شاهمات  اجلمعية،  مطب�عات  يف  املن�ش�رة 

بت�شنيف  مكتفيًة  امل�شاهمات،  هذه  من  كربى  ح�شٌة  عليها  اأُنفقت  التي  واملجاالت  اجلماعية، 

جماالت االإنفاق هذه حتت بند »اأُخرى«.

م اإدراج مبالغ ت�سكل ن�سبة مئ�ية �سغرية من امل�ساهمات البنكية حتت بند »اأُخرى«،  ميكن تفهُّ

ل�شع�بة ت�شنيفها يف جماالت رئي�شية حمددة، اأما اأن ُتدرج مبالغ كبرية ت�شل اإلى 21.8 ملي�ن 

 2010 لعام  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  يف  البن�ك  م�شاهمات  اإجمايل  من   %67.2 وت�شكل  دينار 

املبالغ  لهذه  الإنفاق  ال�سفافية بخ�س��ص وجهة  اأمر يك�سف عن �سعف  فه�  البند،  حتت هذا 

ال�سخمة.

م�ساهمات  جداول  يف  دائم  بند  ه�  واإمنا  فقط،  واحدة  مرًة  يِرد  مل  »اأخرى«  بند  اأن  واحلّق 

البن�ك يف امل�س�ؤولية الجتماعية على مدار �سن�ات. فه� ميثل ما ن�سبته 49.3% من اإجمايل 

2013، و%45.1  2011، و56% لعام  2010، و64% لعام  2009، و67.2% لعام  م�شاهمات عام 

لعام 2014.

وهناك بند اآخر من البن�د التي تت�شم بالغم��ص اأي�شًا، رغم اأن ح�شته من م�شاهمات البن�ك 

وه�  »اأُخرى«،  بعد  الثانية  املرتبة  يف  وتاأتي  االأخرى،  هي  كبرية  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  يف 

»دعم م�ؤ�ش�شات ثقافية واجتماعية واقت�شادية ووطنية«. فقد ح�شل هذا البند على ح�شة 

عام  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  يف  البن�ك  م�شاهمات  اإجمايل  من   %32.7 اإلى  و�شلت  مهمة 

2009، و16.5% يف عام 2010، و24.2% لعام 2011، و29.8% عام 2013، و27.4% من اإجمايل 

امل�شاهمات االجتماعية للبن�ك لعام 2014.

72.5% )2014( و%88.3  اإّن غم��ص جمالت الإنفاق مل�ساهمات البن�ك بن�سب ترتاوح بني 

)2011( من اإجمايل امل�شاهمات، واالكتفاء باإدراجها حتت بنَدي »اأُخرى« و»دعم م�ؤ�ش�شات...«، 

امل�ش�ؤولية االجتماعية �شديد  امل�شريف عن م�شاهماته يف  القطاع  واإف�شاح  يجعل من �شفافية 

باملجالت  املق�س�د  تبيان  باجتاه  العاجل  الت�سحيح  يتطلب  ما  وه�  وال�سكلية.  اجلزئية 

امل�شتفيدة حتت هذين البنَدين. 
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ح عنها يف جمال امل�س�ؤولية الجتماعية للبن�ك يف الأردن، ترد يف  ُيذكر هنا اأن املعل�مات املف�سَ

كرا�شات اأو اأوراق مقدمة اإلى ملتقيات تنظمها جمعية البن�ك، لكنها ال ترد يف مطب�عات اأكرث 

ر�شمية. وعلى �شبيل املثال، فاإن التقرير ال�شن�ي الثامن والثالثني ال�شادر عن جمعية البن�ك، 

عن تط�ر اأعمال القطاع امل�شريف خالل عام 2016، ل يت�سمن اأّي اإ�سارة اإلى م�ساهمات البن�ك 

يف امل�ش�ؤولية االجتماعية خالل ذلك العام.

ب- قطاع االت�شاالت وتكن�ل�جيا املعل�مات
املجال  يف  مب�شاهماتها  التجارية  عالماتها  والكربى  الرئي�شة  االت�شاالت  �شركات  ربطت 

امل�ش�ؤولية  العاملة يف االأردن لديها براجمها اخلا�شة يف  ال�شركات  االجتماعي. فجميع هذه 

الجتماعية، وتعّد م�ساهماتها هذه من اأبرز عنا�سرها الت�س�يقية واأدواتها التناف�سية.

ت�زعت  فقد  الك�يتية،  لالت�سالت  زين  ملجم�عة  اململ�كة  لالت�سالت،  »زين«  يخ�ص  ما  ويف 

اأن�شطتها يف امل�ش�ؤولية االجتماعية بني التكافل االجتماعي ودعم املجتمعات والبيئة، ودعم 

القطاعات التعليمية وال�شحية والريا�شة وال�شباب والتنمية. ويف جمال التكافل االجتماعي 

ودعم املجتمعات، اأطلقت ال�شركة �شناديق عدة با�شمها، مثل: »زين اخلري«، و»زين لالإغاثة«، 

و»�شندوق زين للتعليم اجلامعي«، واملبادرة امللكية »�شكن عفيف«، وحملة طرود اخلري، و»قرى 

بال�شم،  خا�ص  خدمات  ومركز  حمروقات،  بـ)ك�ب�نات(  الفقرية  العائالت  ودعم  االأطفال«، 

وم�شروع االت�شال باالإنرتنت لعالج الالجئني يف االأردن.

الها�سمية  الهيئة  الأردن،  نهر  م�ؤ�س�سة  التالية:  امللكية  امل�ؤ�س�سات  من  كاّلً  »زين«  تدعم  كما 

�شندوق  احلركية،  التحديات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  احل�شني  جمعية  الع�شكريني،  للم�شابني 

االأمان مل�شتقبل االأيتام، جائزة امللكة رانيا للمعلم املتميز، وم�ؤ�ش�شة احل�شني لل�شرطان.

 21 خالل  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  برامج  على  اإنفاقها  جمم�ع  فاإن  ال�شركة؛  بيانات  وبح�شب 

عامًا )منذ تاأ�شي�شها( و�شل اإلى 40 ملي�ن دينار اأردين. وقد ح�شلت ال�شركة على و�شام العطاء 

االجتماعية،  التنمية  يف  جله�دها  تقديرًا  الثاين؛  اهلل  عبد  امللك  من  االأولى  الدرجة  من 

�شركة  اأول  كانت  »زين«  اأن  اإلى  هنا  وُي�شار  االجتماعية.  امل�ش�ؤولية  جماالت  يف  ولريادتها 

ات�شاالت اأردنية تبا�شر يف اإ�شدار تقرير ا�شتدامة �شن�ي، اعتبارًا من عام 2010.

اأما �شركة »اأوراجن«، التي تدير يف االأردن ح�ايل 4 ملي�ن ا�سرتاك يف خط�ط ه�اتف اخللي�ي 

والثابت و�شبكة االإنرتنت، فقد تاأ�ش�شت عام 1999. واأطلقت اإ�شرتاتيجيتها اخلا�شة للم�ش�ؤولية 

االجتماعية يف اأواخر عام 2010، حيث خ�ش�شت 5.3 ملي�ن دينار للعامني الالحقني لتنفيذ 

هذه االإ�شرتاتيجية؛ بهدف حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، وتنمية املجتمعات املحلية، 
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و»�شندوق  اأوراجن«،  »قرى  هما:  م�شروعني  االإ�شرتاتيجية  وت�شمنت  فيها.  االإنرتنت  ون�شر 

اأوراجن لدعم الإنرتنت«، وهما يعّدان من امل�ساريع الرتويجية لن�سر الإنرتنت يف املحافظات.

واأعلنت »اأوراجن« عن خطة اإ�شرتاتيجية حتت ا�شم )Essentials 2020(، من اأبرز اأول�ياتها 

االجتماعية  والتنمية  والتعليم،  ال�شحة،  جماالت  �شم�ل   ،)2020-2017( ال�شن�ات  خالل 

واالقت�شادية، باالإ�شافة اإلى فئات الالجئني، والن�شاء، وال�شباب.

اأم علي، وال�شندوق االأردين الها�شمي،  اإ�شرتاتيجية مع كل من تكية  وتقيم »اأوراجن« �شراكة 

امل�ش�ؤولية  لربامج  اأوراجن  متط�عي  »نادي  ال�شركة  واأطلقت  اآخرين.  �شركاء  اإلى  باالإ�شافة 

التغيري  اأن  اعتقادها  من  انطالقًا  م�ظفيها؛  ي�شم  والذي   ،2011 عام  نهاية  يف  االجتماعية« 

يبداأ من الداخل، حيث بلغ عدد املتط�عني يف النادي عند اإطالقه 220 من اجلن�شني، يتعاون�ن 

مع �شركاء »اأوراجن« يف ترجمة برامج امل�ش�ؤولية االجتماعية.

يف  الذهبية  التميز  ميدالية  على  الثانية،  ولل�شنة   ،2017 عام  اأواخر  يف  »اأوراجن«  وح�شلت 

مة من املنظمة العربية  جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات على امل�شت�ى االإقليمي، واملقدَّ

للم�ش�ؤولية االجتماعية، ومقرها دبي.

�شمن  ال�شركة  تاأ�شي�ص  منذ  دينار  ملي�ن   22 اأنفقت  اأنها  اأعلنت  قد  »اأوراجن«  اإدارة  وكانت 

م�ش�ؤوليتها االجتماعية.

وبا�شرت   ،2004 عام  اآب  يف  رخ�شتها  على  ح�شلت  فقد  املتنقلة،  لله�اتف  »اأمنية«  �شركة  اأما 

يف  جنحت  وقد  البحرين«.  »بتلك�  ل�شركة  ممل�كة  وهي   ،2005 عام  حزيران  يف  فعاًل  عملها 

حتقيق ح�شة �ش�قية كبرية، ب�شرعة قيا�شية، اإذ تتجاوز ح�شتها من م�شرتكي خدمات اخلل�ي 

اإلى 30%، كما ت��شعت خدماتها يف جمال االإنرتنت عن طريق اإطالق ال�شبكات ذات ال�شرعة 

الفائقة.

»اأمنية« بدعم برامج ومبادرات امل�س�ؤولية الجتماعية التي مت�ّص قطاعات و�سرائح  وقامت 

الفقرية  االأ�شر  وم�شاعدة  والبيئة،  وال�شحة،  وال�شباب،  والريا�شة،  التعليم،  ت�شمل  خمتلفة 

واالبتكار  والثقافة،  الفن  دعم  على   2012 عام  منذ  ز  َتركَّ االإنفاق  اأن  على  رم�شان.  �شهر  يف 

واالإبداع. 

اأن »اأمنية« التي ت�شع مبادراتها االجتماعية حتت عن�ان »اإنتمي«، دعمت جملة من  وُيذكر 

اإلى  اإ�سافة  اأردنية،  م��سيقية  وفرق  لفنانني  عرو�سًا  وتبّنت  املميزة،  الثقافية  الن�ساطات 

اأيام عّمان امل�سرحية »ف�اني�ص«. وتدعم ال�سركة التعليَم احلا�س�بي، ومبادرة  دعم مهرجان 

مدر�شتي، واأن�شطة ريا�شية اأخرى، ف�شاًل عن م�شاعدة االأ�شر الفقرية واملحتاجة.

ورغم عدم ت�فر اأرقام حمددة عن اإنفاق »اأمنية« على م�شاريعها االجتماعية، اإال اأن ال�شركة 
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اأ�شارت يف عام 2013، اإلى اأنها اأنفقت ما يعادل 5% من اأرباحها خالل العام ال�شابق على م�شاريع 

واأن�شطة امل�ش�ؤولية االجتماعية.

ت- القطاعات االقت�شادية االأخرى
ال�سلة  ذات  الأن�سطة  ممار�سة  اأن  يت�سح  الأخرى،  القت�سادية  القطاعات  يخ�ص  ما  يف 

عددها  مع  يتنا�شب  ال  ال�شركات  من  حمدود  عدد  على  تقت�شر  االجتماعية،  بامل�ش�ؤولية 

االإجمايل. وينطبق هذا ب�ش�رة خا�شة على قطاَعي التجارة العامة وال�شناعة والتعدين.

ففي قطاع التجارة، ال يزيد عدد ال�شركات ذات االأن�شطة االجتماعية عن 32 �شركة )2014(، 

تت�سدرها املخازن )امل�لت( التجارية الكبرية، و�سركات ت�زيع املحروقات، وال�كالت الكبرية 

لل�شيارات.

وينطبق ذلك على قطاع ال�شناعة والتعدين، الذي اقت�شرت امل�شاهمات االجتماعية فيه على 

والتعدين،  الغازية،  امل�شروبات  �شناعة  يف  العاملة  تلك  ن�شاطًا  اأكرثها  �شناعية،  �شركة   14

واالأدوية. 

الجتماعية،  امل�س�ؤولية  يف  وال�سناعة  العامة  التجارة  قطاَعي  �سركات  م�ساهمة  �سعف  اإّن 

يتطلب جهدًا م�ؤ�ش�شيًا ا�شتثنائيًا من جانب غرف التجارة وال�شناعة، لتبني ثقافة امل�ش�ؤولية 

االجتماعية والتعلم من املمار�شات الف�شلى ملنظمات االأعمال يف هذا املجال.

قطاع  يف  ال�شركات  بقية  مع  باملقارنة  مميزة  حالة  �شكلت  العربية  الب�تا�ص  �شركة  اأن  غري 

ال�شناعة والتعدين، بل وحالة متقدمة على بقية �شركات القطاع اخلا�ص عم�مًا. فقد بلغ 

�شن�يًا.  دينار  ماليني  ت�شعة  من  اأكرث  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  برامج  على  اإنفاقها  مت��شط 

واملياه،  الر�شمية،  واملنظمات  االجتماعية،  والتنمية  التعليم،  جماالت  الربامج  هذه  و�شملت 

والبيئة، وال�شحة، والريا�شة، وبي�ت العبادة، والثقافة، والنقابات املهنية. وبح�شب التقرير 

ال�شن�ي لل�شركة )2016(، جتاوزت مدف�عات امل�ش�ؤولية االجتماعية 45.7 ملي�ن دينار خالل 

ال�شن�ات 2016-2012.

على  تقت�سر  القت�سادية  القطاعات  بقية  يف  لل�سركات  الجتماعية  امل�ساهمات  اأن  واحلّق 

بع�ص امل�ؤ�س�سات الكربى، والتي تكاد ُتَعّد على اأ�سابع اليد ال�احدة يف ال�سنة، مع وج�د حالت 

لثقافة  غالبًا  تع�د  الأ�شباب  نظرياتها،  على  تتف�ق  مب�شاهمات  تتمتع  مل�ؤ�ش�شات  ا�شتثنائية 

اإدارتها التنفيذية اأكرث من اأي �شيء اآخر.
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سابعاً: تقييم ختامّي 

يف �س�ء هذه املراجعة، وبا�ستح�سار الت��سيات التي انبثقت عن الدرا�سات التي اأُعّدت وال�ر�ص 

التي ُعقدت خالل ال�سن�ات ال�سابقة، ميكن ا�ستخال�ص ما يلي:

متثل املمار�شات احلالية للم�ش�ؤولية االجتماعية من جانب القطاع اخلا�ص االأردين، املرحلة   .1

الرئي�ص ملمار�شات  ال�شكل  اأن  املعا�شر، ذلك  للم�ش�ؤولية االجتماعية مبفه�مها  التاأ�شي�شية 

ال�شركات امل�ش�ؤولة اجتماعيًا ما زال �شمن دائرة اأعمال اخلري والعطاء والتربعات.

عن  امل�شحية  الدرا�شة  ت�ؤكد  كما  الكبرية،  والبن�ك  ال�شركات  على  حتى  ينطبق  االأمر  وهذا 

االأردين  االإ�شرتاتيجيات  منتدى  يف  االأع�شاء  ال�شركات  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  ممار�شة 

والدعاية  ال�شعبية  على  واحل�ش�ل  التنفيذ  �شه�لة  اأن  اإلى  مقدمتها  ت�شري  حيث   .)2016(

بقية  على  االجتماعي  والعطاء  اخلري  اأعمال  ملمار�شة  ال�شركات  تف�شيل  وراء  هي  املبا�شرة 

ج�انب امل�ش�ؤولية االجتماعية. واقرتحت الدرا�شة دمج العطاء االجتماعي باإ�شرتاتيجيات 

ال�شركات ليك�ن اأحد اأعمدة امل�ش�ؤولية االجتماعية ولي�ص العن�شر ال�حيد فيها.

ما زالت ال�شركات االأردنية تنظر اإلى امل�ش�ؤوليات االجتماعية التي متار�شها ب��شفها جزءًا   .2

من اأن�شطة العالقات العامة فيها، حيث يرتبط دعمها للن�شاطات غري الربحية، بجه�دها 

للت�ش�يق وحت�شني �ش�رتها اأمام اجلمه�ر والزبائن وامل�شتهلكني.

اأبرز احل�افز التي تدفعها ملمار�سة امل�س�ؤولية  اأحد  اأن  اأن ال�سركات والبن�ك ل تنكر  واحلّق 

االجتماعية، ه� ت�ش�يق نف�شها للمجتمع وجذب مزيد من الزبائن والعمالء. وهذا ما يك�شفه 

ا�شتطالع اأجرته جمعية البن�ك يف االأردن )2015(، اأو�سح اأن البن�ك ت�ؤمن باأهمية وتاأثري 

اأي ما يعادل  5 نقاط،  اأ�شل  4.3 نقطة من  البنك بن�شبة  امل�ش�ؤولية االجتماعية على �شمعة 

85.6%. واأفادت الدرا�شة اال�شتطالعية باأن البن�ك تعتقد بن�شبة 62% اأن ممار�شة امل�ش�ؤولية 
االجتماعية ت�شكل واجهة ت�ش�يقية للبنك وتعك�ص دوره االجتماعي، كما اإن هذه املمار�شة 

ت�شاهم يف جذب العمالء بن�شبة تاأييد قدرها %30.4.

وت�ؤكد النتائج ال�شابقة ما خل�شت اإليه الدرا�شة امل�شحية عن ممار�شة امل�ش�ؤولية االجتماعية 

يف ال�شركات االأع�شاء يف منتدى االإ�شرتاتيجيات االأردين )2016(، وهي �شركات تنتمي اإلى 

قطاعات اقت�شادية عدة. فمع اأن الدوافع االأخالقية جاءت يف مقدمة احل�افز امل�شجعة على 

ممار�شة امل�ش�ؤولية االجتماعية، اإال اأن »حت�شني �ش�رة امل�ؤ�ش�شة«، كان من بني احل�افز الق�ية 

5 نقاط، ويتم لك من خالل الرعاية  3.8 نقطة من اأ�شل  لدى امل�شتطَلعني، حيث ح�شل على 

وتقدمي امل�شاهمات املالية املبا�شرة يف االأن�شطة االجتماعية ب��شفها املمار�شة االأ�شهل للدور 

االجتماعي.



1262

املالية  وامل�ساهمة  الرعاية  تقدمي  الأردنية  ال�سركات  تف�سيل  تف�ّسر  املعطيات  هذه  ولعل 

تلك  تت�قع  اإذ  املالكة،  العائلة  يف  اأفراد  يق�دها  م�ؤ�ش�شات  تنظمها  التي  لالأن�شطة  املبا�شرة 

ال�سركات مردودًا اأكرب على �سعيد اإبراز �س�رتها مقارنة باأّي اأن�سطة اأخرى، وغالبًا ما حتظى 

هذه االأن�شطة بتغطية اإعالمية وا�شعة.

اأو  فل�شفة  وج�د  من  االجتماعية  مل�ش�ؤولياتها  االأردنية  ال�شركات  ممار�شات  تنبثق  ال   .3

اإ�سرتاتيجية حمددة لديها، واإمنا تتبع غالبًا اجتهادات الإدارة التنفيذية العليا، لذلك 

امللّحة  احلاجات  اأو  التنمية  اأول�يات  بالعتبار  تاأخذ  ل  املقدمة  التربعات  معظم  فاإن 

اأ�سكال الهدر لأم�ال امل�ساهمني، حيث  اإلى �سكل من  للمجتمع، وُيخ�سى بالتايل اأن تتح�ل 

تذهب اإلى الفئات الأق�ى يف املجتمع اأو الأو�ساط القريبة من م�ؤ�س�سات احلكم، بدًل من 

اأن ت�جيهها مبا�شرًة اإلى تنمية املجتمع نف�شه. 

وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  وج�د  عن  اأعلنت  فقط،  البن�ك  من   %19 اأن  اإلى  اأ�شري  اأن  و�شبق 

للم�ش�ؤولية االجتماعية لديها، فيما الغالبية ال�شاحقة لي�ص لديها مثل هذه االإ�شرتاتيجية.

بامل�ش�ؤولية االجتماعية  القرارات اخلا�شة  باأن  الدرا�شات اال�شتطالعية  اأفادت غالبية  كما 

ال�سركات  هذه  غالبية  تفتقر  حيث  ال�سركات،  معظم  يف  العليا  الإدارة  م�ست�ى  على  ُتتََّخذ 

ممار�شة  عن  امل�شحية  الدرا�شة  بينت  وقد  االجتماعية.  بامل�ش�ؤولية  خا�شة  دوائر  ل�ج�د 

 )2016( االأردين  االإ�شرتاتيجيات  منتدى  يف  االأع�شاء  ال�شركات  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية 

اأن القرارات اخلا�سة مبنح امل�س�ؤولية الجتماعية ُتتََّخذ بن�سبة 72% على م�شت�ى املديرين 

اأن  نف�شها  الدرا�شة  اأو�شحت  كما  التنفيذيني.  املديرين  م�شت�ى  على   %60 وبن�شبة  العامني، 

مع  اأو  العامة  العالقات  مع   %47 بن�شبة  ترتبط  االجتماعية  بامل�ش�ؤولية  املتعلقة  امل�شائل 

دائرة الت�ش�يق بن�شبة تاأييد %40.6.

ما زالت الثقافة ال�شائدة يف قطاع االأعمال ترى اأن ممار�شة امل�ش�ؤولية االجتماعية مطل�بة   .4

ح�شرًا من امل�ؤ�ش�شات اأو ال�شركات كبرية احلجم، واأن امل�ؤ�ش�شات املت��شطة وال�شغرية معفاة، 

بحكم االإمكانات، من لعب اأدوار اجتماعية.

للم�ؤ�س�سات،  املالية  بالإمكانات  فقط  تتعلق  ل  الجتماعية  امل�س�ؤولية  ممار�سة  اأن  واحلّق 

امل�س�ؤولية  عليها  تق�م  التي  واملبادئ  القيم  مبمار�سة  اأوًل  تتعلق  واإمنا  بحجمها،  وبالتايل 

على  واحلفاظ  العاملني،  حق�ق  باحرتام  االلتزام  مثل  ال�شركات،  م�اطنية  اأو  االجتماعية 

املقدمة، واالإ�شهام يف خدمة املجتمع  اأو اخلدمة  ال�شلعة  امل�شطرد جل�دة  البيئة، والتح�شني 

املحلي.

اإلى  اإ�شافية بقدر حاجتها  اأم�ال  اإنفاق  اإلى  واملبادئ ال حتتاج دائمًا  القيم  اإن ترجمة هذه 
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جعل اأداء امل�ؤ�ش�شة ح�شا�شًا جتاه العاملني والزبائن واملجتمع املحلي. وعليه، فاإن هناك دورًا 

بهدف  وال�شغرية  املت��شطة  وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  مع  للعمل  اخلربة  وُدور  االأعمال  ملنظمات 

وممار�شاتها  ثقافتها  من  ع�ش�يًا  جزءًا  ذلك  ب��شف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  لتحمل  تاأهليها 

الي�مية.

ذ حتى االآن درا�شات لتقييم اأثر الربامج املطبَّقة يف جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية  مل تنفَّ  .5

من جانب القطاع اخلا�ص، وما اإذا كانت�مدى حتقيق النتائج املرج�ة منها، وحتديد وما هي 

القطاعات الأجنح يف جمال ممار�سة امل�س�ؤولية الجتماعية، وكذلك ال�سركات التي حققت 

نتائج اإيجابية على املدى الط�يل يف جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية.

نطاق  لل�شركات  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  درا�شة  حقل  يتجاوز  اأن  يجبينبغي  فاإنه  وعليه، 

الفئات  �شعيد  على  �ش�اء  االأثر،  وتقييم  الفاعلية  درا�شة  اإلى  والكمية  ال��شفية  الدرا�شات 

ال�شركة  �شمعة  �شعيد  على  وكذلك  اإلخ(،  العامل�ن..  املحلي،  املجتمع  )الزبائن،  امل�شتهَدفة 

ونظرة املجتمع اإليها. هذا اإ�شافة اإالى احلاجة اإالى و�شع »درا�شات حالة« لعدد من التجارب 

العريقة اأو املميزة يف جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية.

ثامناً: اتجاهات تطوير مامرسة 

املسؤولية االجتامعية من جانب القطاع الخاص

لديه  اأكرب  ا�شتعداد  وج�د  االأخرية،  ال�شن�ات  خالل  االأردين  اخلا�ص  القطاع  جتربة  ُتظهر 

َكّميًا املبادرات الجتماعية لهذه ال�سركات،  للنه��ص مب�س�ؤولياته الجتماعية، حيث تزداد 

كما تتن�ع من حيث طبيعتها، وتنم� من حيث حجم الأر�سدة املالية املخ�س�سة لرتجمة م�ساريع 

امل�ش�ؤولية االجتماعية �شنة بعد اأخرى. غري اأن الدرا�شات اال�شتطالعية اأظهرت اأن تط�ير 

هذه املمار�سات الجتماعية، َكّميًا ون�عيا، يعتمد على ت�فر عدد من ال�سروط واملحددات، لعل 

اأبرزها:

الدخل  �سريبة  قان�ن  �سيما  ل  الجتماعية،  للم�س�ؤولية  املحّفزة  القان�نية  اأُُطر  تط�ير   .1

املعامالت  اإجناز  وت�شهيل  ال�شريبية  احل�افز  اأن  فمع  واجلمعيات.  ال�شركات  وقان�ن 

واالإجراءات احلك�مية مل تكن يف مقدمة املكا�شب التي تت�قعها ال�شركات جراء ممار�شتها 

للم�ش�ؤولية االجتماعية، اإال اأن اإدارات ال�شركات عندما ُطلب اإليها حتديد �شبل االرتقاء 

ملنح  الأول�ية  باأن  منها   %47 اأفاد  االجتماعية  مل�ش�ؤولياته  اخلا�ص  القطاع  مبمار�شات 

اإعفاءات �شريبية لل�شركات النا�شطة يف هذا املجال، كما اقرتح 41% من ال�شركات ت�فري 

ح�افز قان�نية وت�شهيالت حك�مية لل�شركات امل�ش�ؤولة اجتماعيًا. 
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2. بل�رة مظّلة اأو اإطار تن�سيقي ر�سمي متخ�س�ص برعاية وت�جيه وتن�سيق الن�ساطات اخلا�سة 

بامل�ش�ؤولية االجتماعية. وذلك ااإنطالقًا من:

ونقل  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية  ثقافة  ح�ل  منهجية  واأطر  مقاربات  تط�ير  اإلى  احلاجة   -

وقدرات  حاجات  مع  يتنا�شب  ومبا  تطبيقية،  اأطر  اإلى  واملجرد  العام  اإطاره  من  املفه�م 

وال�شغرية  املت��شطة  ال�شركات  �شي�شجع  ما  وه�  وال�شغرية،  واملت��شطة  الكبرية  امل�ؤ�ش�شات 

على لعب دورها االجتماعي.

امل�ش�ؤولية  ح�ل  التدريب  وور�ص  والندوات  الدرا�شات  مثل  داعمة  واأدوات  فر�ص  ت�فري   -

االجتماعية.

- بناء ك�ادر متخ�س�سة وم�ؤهلة لبناء القدرات يف جمالت امل�س�ؤولية الجتماعية، واإدماج 

الكت�شاب  وكذلك  الي�مية.  وممار�شاتها  ال�شركة  اإ�شرتاتيجية  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية 

امل�شاريع  وربط  االجتماعية،  بامل�ش�ؤولية  خا�شة  م�ازنات  وو�شع  التقارير  اإعداد  مهارات 

به�ية ال�شركات.

- العمل على بناء �شراكات على �شعيد املجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين، وكذلك 

)وزارة  احلك�مة  مثل  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية  جمال  يف  االآخرين  الالعبني  مع  التن�شيق 

 UNDP( الدولية  واملنظمات  البلديات(،  التخطيط،  وزارة  الجتماعية،  التنمية 

والرعائية  التنم�ية  واملنظمات  اإلخ(،  املانحة...  املنظمات   ،Global Compact
)ال�شندوق االأردين الها�شمي، م�ؤ�ش�شة نهر االأردن، واملنظمات وامل�ؤ�ش�شات املماثلة(.

امل�س�ؤولية  ن�ساطات  وتن�سيق  بت�جيه  متخ�س�ص  ر�سمي  تن�سيقي  اإطار  اإن�ساء  يخ�ص  ما  ويف 

اإدارات  من  ال�شاحقة  الغالبية  اأن   ،2014 عام  اأجري  ا�شتطالع  يف  جاء  فقد  االجتماعية، 

)مظلة  م�ستقلة  حك�مية  غري  م�ؤ�س�سٌة  والت�جيه  التن�سيق  مبهمة  تق�م  اأن  لت  ف�سّ ال�سركات 

خا�شة م�شتقلة( بن�شبة 41%، يف حني اأّيد 25% من امل�شتطلعني اأن تك�ن هذه امل�ؤ�ش�شة جهًة 

حك�مية. وذلك بح�شب ما جاء يف تقرير »واقع واآفاق امل�ش�ؤولية االجتماعية« امل�شار اإليه يف 

هذه املراجعة.

3. انخراط اأكرب للهيئات التنظيمية امل�سرفة على قطاعات الأعمال )البنك املركزي، هيئة 

االأوراق املالية... اإلخ( يف ت�شجيع املمار�شات امل�ش�ؤولة لل�شركات وحتفيزها على االإف�شاح 

عن هذه الن�شاطات يف تقاريرها ال�شن�ية، ويف و�شائل الن�شر االأخرى.

ولي�ص  اختيارّي  الجتماعية  بامل�س�ؤولية  العالقة  ذات  املخ�س�سات  عن  احلايل  الإف�ساح  اإّن 

الذي  رة«  امل�شدِّ لل�شركات  ال�شن�ي  التقرير  اإعداد  »دليل  اإن  كما  امل�شريف،  القطاع  يف  اإلزاميًا 

اأرقام عامة عن التربعات التي تقدمها ال�سركات،  اأعّدته هيئة الأوراق املالية يكتفي بذكر 



تقرير حالة البالد: املسؤولية االجتامعية للرشكات

1265

دون اإلزامها بالتفا�شيل املتعلقة بتلك التربعات.

وعليه، فاإن الهيئات التنظيمية، مثل البنك املركزي االأردين، وهيئة االأوراق املالية، وهيئة 

التاأمني، وهيئة الت�سالت، مدعّ�ة للعب دور اأكرب يف ن�سر ال�سفافية والإف�ساح ح�ل اأن�سطة 

امل�ش�ؤولية االجتماعية، بل وت�شجيع ن�شر املعل�مات عن االأداء االجتماعي لل�شركات، واالإف�شاح 

اأكرث عن وجهة التربعات وامل�شتفيدين منها، ف�شاًل عن عر�ص �شيا�شاتها اخلا�شة بامل�شاهمني 

وامل�ستفيدين، اأو اأ�سحاب امل�سالح )مثل العاملني والعمالء والزبائن واملجتمعات املحلية(.

ويف ظل هذه املرحلة من ن�ش�ج �ش�ق االأوراق املالية وات�شاع قاعدة التداول باالأ�شهم، فمن املهم 

م بتقارير عن اأدائها غري املايل، وخا�سة جتاه املجتمع واأ�سحاب امل�سالح.  حّث ال�سركات على التقدُّ

ويت�شمن ذلك اإعالنها عن املبادرات الط�عية لتحفيز العاملني وحت�شني اأو�شاعهم مبا يتعدى نطاق 

االجتماعية  للم�ش�ؤولية  روؤيتها  وبل�رة  العمل؛  قان�ن  يف  عليها  املن�ش��ص  القان�نية  التزاماتها 

قيمة  ح�ل  وا�شحة  فقرات  واإفراد  الروؤية؛  هذه  لرتجمة  ال�شركة  من  املعتمدة  وال�شيا�شات 

التربعات واملَِنح ون�سبتها لراأ�ص املال والأرباح ال�سافية، وتبيان الفئات والقطاعات امل�ستفيدة.

جمال  يف  الكربى  لل�شركات  الف�شلى  واملمار�شات  االأخرى،  الدول  جتارب  من  اال�شتفادة   .4

»ال�شركات  ح�ل  حديثة  اأوروبية  جتارب  من  التعلم  ذلك  ومن  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية 

االجتماعية«، اأي اجلمع ما بني االأعمال الربحية والغايات االجتماعية، وكذلك اجلمع 

ما بني العمل التط�عي والعمل الربحي. هذا باالإ�شافة اإالى العمل على ا�شتقدام اخلرباء 

للتعريف بالتجارب الريادية واحلل�ل االإبداعية للم�شائل االإ�شكالية على هذا ال�شعيد، 

مثل ط�عية امل�ش�ؤولية االجتماعية اأو اإلزاميتها، وو�شائل واأدوات تن�شيق اجله�د ال�طنية 

يف جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية، ودور الهيئات االإ�شرافية )البنك املركزي، هيئة االأوراق 

املالية... اإلخ( يف اإلزام امل�ؤ�س�سات بالإف�ساح عن خم�س�سات الن�ساط غري املالية.

5. العمل على بناء �شراكة اجتماعية ما بني كلٍّ من م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع 

املدين، وت�شجيع ال�شراكات الثنائية اأو الت�اأمة بني �شركة ربحية ومنظمة تط�عية غري 

الالزمة  القان�نية  االأطر  تط�ير  االجتماعية  التنمية  وزارة  من  يتطلب  ما  وه�  ربحية. 

مة تق�م على مبداأ ال�شراكة االجتماعية واالئتالفات بني منظمات عدة.  لتاأ�شي�ص اأطر منظَّ

اإّن ال�سراكة بني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين متثل اإطارًا متقدمًا ملمار�سة 

امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات، فاجلمعيات واملنظمات االأهلية متتلك املعرفة الالزمة عن 

االت�شال  على  االأقدر  اإنها  كما  بالدعم،  امل�شتهَدفة  والفئات  املحلية  املجتمعات  احتياجات 

بالفئات امل�شتفيدة.

ومن ناحية اأخرى، فاإن ال�شراكة مع منظمات املجتمع املدين ت�شهم يف تعزيز دورها يف جماالت 
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جمال  من  مكت�شبة  مهارات  املنظمات  هذه  اإلى  وتنقل  الب�شرية،  القدرات  وبناء  التنمية 

االأعمال، مثل املهارات االإدارية واملحا�شبية، ومهارات املتابعة واإعداد التقارير. وباخت�شار، 

فاإن ال�شراكة االجتماعية مع منظمات املجتمع املدين )وكذلك البلديات واجلامعات( ت�فر 

املجتمعات  مع  العامة  العالقات  لتعزيز  فّعالة  وج�س�ر  التنم�ية،  لال�ستدامة  �سلبة  قاعدة 

املحلية.

املدين،  واملجتمع  واحلك�مة  اخلا�ص  القطاع  مب�شاركة  �شن�ي  ملتقى  تنظيم  على  العمل   .6

لعر�ص وتقييم ممار�شات ال�شركات امل�ش�ؤولة اجتماعيًا، والت�شاور وتبادل االآراء ب�شاأنها.

االجتماعية  والربامج  املبادرات  فعالية  وتقييم  لقيا�ص  دة  م�حَّ اآلية  بل�رة  على  العمل   .7

تت�شم  اأن  على   ،)GRI( �شممتها  التي  اال�شتدامة  تقارير  غرار  على  اخلا�شة،  لل�شركات 

بالب�ساطة واملالءمة ملختلف اأن�اع ال�سركات وحج�مها.

امل�ش�ؤولية االجتماعية،  »درا�شات حالة« على جتارب مميزة يف جمال  العمل على تنفيذ   .8

�ش�مان،  م�ؤ�ش�شة عبد احلميد  لال�شتفادة من خرباتها والعمل على تعميمها، مثل جتربة 

االأردن،  جن�ب  يف  الب�تا�ص  �شركة  وجتربة  الك�رة،  منطقة  يف  »نقل«  �شركة  وجتربة 

وجتربة »اأرامك�ص« )رواد التنمية-جبل النظيف(... اإلخ.

التي  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  لربامج  واالجتماعي  االقت�شادي  االأثر  ت��شيع  على  العمل   .9

ت�شعها ال�شركات، بحيث ي�شمل جميع املحافظات وال يرتكز يف العا�شمة.

10. �شرورة تعزيز دور ال�شركات غري الربحية من خالل احت�شانها من ِقبل ال�شركات الكربى، 

كم�شاهمة منها يف امل�ش�ؤولية االجتماعية.

11. العمل على تعزيز الإف�ساح وال�سفافية لدى ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الربحية يف ما يخ�ص 

ال�سركات  اأداء  املقارنات على �سعيد  اإجراء  ي�سّهل  للم�س�ؤولية الجتماعية، مما  براجمها 

والقطاعات القت�سادية املختلفة.

ال�سركات  ما بني  العالقة  وينّظم  اإلى عقد اجتماعي جديد يحّدد  ال��س�ل  العمل على   .12

ومنظمات املجتمع املدين، لي�شمل عقد �شراكات ثنائية ما بني ال�شركات ومنظمات املجتمع 

املدين.

 2030-2016 لالأع�ام  امل�شتدامة  التنمية  باأهداف  االلتزام  اإالى  اخلا�ص  القطاع  دع�ة   .13

يف  لالنخراط  ه  م�جَّ عام  كاإطار   )Sustainable Development Goals SDGs(

حتقيق التنمية امل�شتدامة، باعتبار اأن امل�ش�ؤولية االجتماعية اأحد جماالت م�شاهمة القطاع 

اخلا�ص يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
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ملحق

مجاالت مختارة ملامرسة مسؤولية الرشكات االجتامعية

خالل  من  الط�يل،  املدى  على  الجتماعية  مل�س�ؤولياتها  ال�سركات  ممار�سة  اأثر  معاينة  ميكن 

والبيئة،  التعليم،  وهي  اخلا�ص،  القطاع  لدعم  املتلّقية  املجالت  من  حي�ية  جمالت  ثالثة 

واملجتمع املدين. 

وقد خل�شت هذه املراجعة اإلى النتائج التالية:

اأ- التعليم
ُتظهر اآخر الدرا�شات اال�شتطالعية الجتاهات الراأي يف ال�شركات االأردنية ح�ل واقع واآفاق 

امل�ش�ؤولية االجتماعية )معهد ب�شر لدرا�شات املجتمع املدين، 2014(، اأن التعليم يقع يف راأ�ص 

التعليم  جاء  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية  جماالت  من  جمااًل   17 بني  فمن  ال�شركات،  اهتمامات 

واملدار�ص يف املرتبة الثانية يف املجاالت التي اختارتها اإدارات ال�شركات وبن�شبة تاأييد عالية، 

قدرها  تاأييد  بن�شبة  االأولى  املرتبة  يف  جاء  الذي  الفقر  بعد  ومبا�شرًة   ،%50.4 اإلى  و�شلت 

.%56.5

ويف درا�شة اأحدث )2016(، قام بها منتدى االإ�شرتاتيجيات االأردين على ال�شركات االأع�شاء 

فيه، جاء دعم التعليم مبثابة اخليار االأول الإدارات هذه ال�شركات وبن�شبة تاأييد ت�شل اإلى 

91%، يليها دعم الربامج البيئية ثم متكني املراأة ثم ال�شباب.

املتزايد لدى  ال�عي  القطاع اخلا�ص مع  اإدارات  النتائج على �شعيد تف�شيالت  وتن�شجم هذه 

البنية  تط�ير  على  االإنفاق  وزيادة  التعليم،  اإ�شالح  الأول�ية  احلك�مية  وال�شلطات  املجتمع 

التحتية واملناهج الدرا�شية.

خم�س�سات  ت�جيه  اأول�يات  يخ�ص  ما  يف  اخلا�ص  القطاع  اإدارات  تف�سيالت  اأن  املفارقة  لكن 

امل�ش�ؤولية االجتماعية ال تت�افق مع املمار�شات الفعلية لل�شركات، حيث ُتظهر درا�شة منتدى 

ال�سركات  يف  الجتماعية  امل�س�ؤولية  ملخ�س�سات  الفعلي  الإنفاق  اأن  الأردين  الإ�سرتاتيجيات 

 ،%25 اإلى  ت�شل  بن�شبة  االإن�شانية  امل�شاعدات  مل�شاريع  االأول�ية  اأعطى  املنتدى  يف  االأع�شاء 

م�شاريع  مت�يل  ذلك  يلي   ،%19 بن�شبة  الثانية،  املرتبة  يف  التعليم  على  االإنفاق  جاء  فيما 

ال�شحة والريادية وال�شباب بن�شبة 9% لكل منها.



1268

اأما درا�شة معهد ب�شر )2015( امل�شحية لن�شاطات امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات، واملعتمدة 

على ر�شد ال�شحف وامل�اقع االإلكرتونية يف عام 2014، فتك�شف اأن دعم التعليم مل َيِرد �شمن 

جماالت االأن�شطة املدع�مة الرئي�شة وعددها ثمانية، وال حتى �شمن االأن�شطة االأقل حظ�ة 

باالهتمام من ال�شركات، با�شتثناء ورود بند بعن�ان »�شيانة املدار�ص« �شمن االأن�شطة اخلا�شة 

بتح�شني البيئة التحتية.

بني  ما  تراوح  قد  التعليم  على  البن�ك  اإنفاق  اأن  يتبني  القطاعية،  امل�شادر  اإلى  وبالع�دة 

لعام  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  يف  البن�ك  م�شاهمات  اإجمايل  من   %3.81( دينار   1,235.243

2010(، و1,890.736 دينار )4.4% من اإجمايل م�شاهمات البن�ك يف امل�ش�ؤولية االجتماعية 

لعام 2014(. وقد حظي التعليم باملرتبة الثالثة اأو الرابعة بني جماالت االإنفاق االجتماعي 

للبن�ك خالل ال�شن�ات 2009 و2014. 

على اأن م�ساهمة البن�ك يف دعم التعليم تتجّلى ب�س�رة اأكرب يف ما ي�سمى »امل�ساريع امل�سرتكة« 

بيئة  تط�ير  اإلى  يهدف  الذي  والتف�ق«،  لالإبداع  احل�سني  »�سندوق  متّ�ل  والتي  للبن�ك، 

الذي  الك�شا�شبة«،  معاذ  الطيار  ال�شهيد  »�شندوق  وكذلك  االأردنية،  اجلامعات  يف  اإبداعية 

اإذ يح�سل كّل من ال�سندوقني  يقدم منحًا درا�سية للطلبة املحتاجني يف اجلامعات الأردنية، 

على مت�يل دائم من القطاع امل�شريف. غري اأن امل�شادر البنكية ال ت�فر معل�مات عن قيمة هذه 

امل�شاهمات.

فيه  الرئي�شة  الثالث  ال�شركات  اأظهرت  فقد  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا  االت�شاالت  قطاع  اأما 

»زين«  �شركة  اأن�شاأت  فقد  االجتماعية.  امل�ش�ؤولية  دعم  جماالت  كاأحد  بالتعليم  اهتمامًا 

 50 2004، وه� يقدم  للتعليم اجلامعي« عام  زين  »�شندوق  با�شم  لالت�شاالت �شندوقًا خا�شًا 

و22  املحدود،  الدخل  ذوي  من  املتف�قني  للطلبة  منحة   26 بينها  من  �شن�يًا،  درا�شية  منحة 

لطلبة مناطق جي�ب الفقر، باالإ�شافة اإلى منحَتني الأبناء امل�شابني الع�شكريني، وقد بلغ عدد 

2013. وقد تخرج من ه�ؤلء  325 �سخ�سًا لغاية عام  ِمنح ال�سندوق  امل�ستفيدين من  الطلبة 

192 طالبًا وطالبة حتى العام الدرا�شي 2015/2014، بعد اأن ح�شل�ا على م�ؤهالت جامعية يف 

تخ�س�سات خمتلفة. كما رعت ال�سركة »مبادرة التعليم الأردنية« التي تعنى بح��سبة مناهج 

التعليم املدر�شية، وال �شيما منهاج العل�م واإعادة �شياغته واإنتاجه اإلكرتونيًا من ال�شف االأول 

االبتدائي وحتى الت�جيهي. ومن ناحية اأخرى جهزت »زين« خمتربًا لالت�شاالت اخللي�ية يف 

جامعة العل�م والتكن�ل�جيا لغايات التدريب، كما جهزت 5 مراكز تدريب على �شيانة االأجهزة 

اخللي�ية بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة التدريب املهني، لغايات تاأهيل الطلبة لدخ�ل �ش�ق العمل، وقد 

ال�سري/ عّمان  الزرقاء )2008(، والطفيلة )2012(، ووادي  املراكز يف كّل من  افُتتحت هذه 

)2013(، وَحَكما/ اإربد )2016(، واملرج/ الكرك )2017(.
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كما  اجلديدة،  االإ�شرتاتيجية  خطتها  �شمن  التعليم  دعم  اأدرجت  فقد  »اأوراجن«  �شركة  اأما 

الداعمني  من  ال�شركة  هذه  وتعد   .)2020-2017( لالأع�ام  اأول�ياتها  �شمن  التعليم  اأدرجت 

املراحَل  دعمت  قد  وكانت  العبداهلل.  رانيا  امللكة  ترعاها  التي  »مدر�شتي«  ملبادرة  الرئي�شني 

الثالث من املبادرة اخلا�شة ببناء مائة مدر�شة حك�مية يف حمافظات اجلن�ب.

اإ�شرتاتيجية مع وزارة الرتبية  2016، اتفاقية  اإطار املبادرة نف�شها وقعت »اأوراجن« عام  ويف 

 )e-Learnment( االإلكرتوين  للتدريب  تط�ير  و�شركة  الي�ني�شف  ومنظمة  والتعليم 

التعليم  م�شروع الإر�شاء  »منهاجي«، وه�  امل�شمى  التفاعلي  الكتاب  م�شروع  اإطالق  مت مب�جبها 

االإلكرتوين يف 20 مدر�سة حك�مية، بهدف تزويد الطلبة باأن�سطة تفاعلية ليتم ا�ستخدامها 

لل�شفني  والعل�م  الريا�شيات  ملادَتي  ال�رقية، وذلك بت�فري حمت�ى تفاعلي  الكتب  بدياًل عن 

اخلام�ص وال�شاد�ص. وتت�زع هذه املدار�ص على حمافظات العا�شمة والكرك واإربد والزرقاء 

وال�سلط والرمثا، اإ�سافة اإلى خميم الزعرتي. كما مت جتهيز غرفة �سّفية يف مركز امللكة رانيا 

لتكن�ل�جيا املعل�مات. 

عام  ففي  التعليم،  م�ساريع  من  العديد  دعم  اأو  تنفيذ  يف  »اأمنية«  �سركة  انخرطت  وبدورها، 

تربية  ومديرية  مدر�شة   2764 لتزويد  االإلكرتوين  الربط  نظام  م�شروع  اأطلقت   2015

اخلا�سة  الت�سالت  هيئة  مع  بالتعاون  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ل�سالح  الإنرتنت  بخدمات 

من  والتعليم  الرتبية  وزارة  �سيمّكن  الذي  امل�سروع  وه�  العربي.  اجلي�ص  امل�سلحة/  بالق�ات 

تفعيل م�شاريع احل��شبة التي مت تنفيذها لتط�ير اأربعة م�شاقات اإلكرتونية لطلبة الثان�ية 

العامة، وهي الريا�شيات والفيزياء والكيمياء واللغة االإجنليزية. وهذه امل�شاقات كان قد مت 

تنفيذها مع م�ؤ�ش�شة امللكة رانيا للتنمية والتعليم )اإدراك(. 

ومن ناحية اأخرى، ت�شاهم �شركتا التعدين الُكرَبيان )الب�تا�ص العربية والف��شفات( يف دعم 

العملية التعليمية ب�ش�رة ملم��شة. ففي عام 2017، د�ّسنت �سركة الب�تا�ص ثالث مدار�ص يف 

غ�ر ال�شايف بقيمة تتجاوز خم�شة ماليني دينار. وتتاألف كل مدر�شة من ط�ابق عدة وحتت�ي 

يت�شع  وم�شرح  ومر�شم  ومكتبة  واحلا�ش�ب  االأر�ص  وعل�م  والكيمياء  للفيزياء  خمتربات  على 

يف  ريا�سية  مدر�سة  اأول  بناء  الب�تا�ص  �سركة  دعمت  كما  ريا�سية.  ومالعب  �سخ�ص  لـ200 

الأغ�ار اجلن�بية، متخ�س�سة بريا�سة الدراجات اله�ائية. ومّ�لت �سركة حليفة لـ»الب�تا�ص« 

بناَء مدر�سة من�ذجية اأ�سا�سية خمتلطة يف غ�ر املزرعة ت�ست�عب 900 من االأطفال بقيمة 2 

ملي�ن دينار.

ويحتّل دعم التعليم املكانة الأولى من بني املجالت املتعددة التي تدعمها �سركة الب�تا�ص يف 

اإطار تنفيذها مل�ش�ؤولياتها االجتماعية. فقد بلغ حجم دعمها للتعليم خالل ال�شن�ات 2012-

دينار،   2,146.842 �شن�ي قدره  اأي مبت��شط  اأردين،  دينار   10,734.209 2016 ما جمم�عه 
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اأو ما يعادل 24% من اإنفاق ال�شركة على امل�ش�ؤولية االجتماعية، وه� ما ي�شع »الب�تا�ص« يف 

طليعة �شركات القطاع اخلا�ص الداعمة للتعليم.

اأما �شركة الف��شفات، فقد �شبق لها اأن تربعت بتقدمي مدينة �شكنية يف معان جلامعة احل�شني 

جمم�عة  ترميم  يف  �ساهمت  كما  التدري�سية،  الهيئة  اأع�ساء  ِقبل  من  ل�ستخدامها  طالل  بن 

مدار�ص يف منطقة احل�شا.

ب- البيئة
رغم اأن البيئة مل تكن من �شمن املجاالت التقليدية للعطاء االجتماعي، حيث كانت االأول�ية 

ُتعطى ملجاالت اأخرى اأبرزها مكافحة الفقر ودعم التعليم واملدار�ص وتنمية املجتمع املحلي 

ب�شر  معهد  درا�شة  اأظهرت  كما  نف�شها،  ال�شركات  داخل  العمل  بيئة  ودعم  ال�شحة  ودعم 

حظيت  البيئة  اأن  امللفت  اأن  اإال  لل�شركات،  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  واآفاق  واقع  عن   )2014(

باملرتبة ال�شاد�شة كاأحد جماالت الدعم املرغ�بة من ِقبل اإدارات ال�شركات يف هذ الدرا�شة، 

املنتج/ اخلدمة، ورعاية  البطالة، وتط�ير  اأخرى، مثل احلد من  بل و�شبقت جماالت مهمة 

امل�ؤمترات والريا�شة والثقافة والفن�ن. وعلى �شبيل املثال حظيت البيئة بن�شبة تاأييد و�شلت 

اإلى 42%، بينما ح�سلت جه�د احلّد من البطالة على ن�سبة تاأييد اأقل، بلغت %40.1.

ووفقًا لـ»خارطة امل�ش�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص يف االأردن« التي اأ�شدرها معهد ب�شر 

التي  الن�شاطات  الثانية من حيث عدد  باملرتبة  معًا  والبيئة« حظيا  »ال�شحة  فاإن   ،)2015(

ُنفذت خالل عام 2014، اإذ ُنفذ 84 ن�شاطًا، اأو 18.9% من اإجمايل االأن�شطة البالغ عددها 444. 

وامللفت اأن عدد ال�شركات الداعمة لهذه الن�شاطات بلغ 51 �شركة، اأي العدد نف�شه لل�شركات 

الداعمة للمجال الرئي�ص امل�شتهَدف من ال�شركات، وه� تنمية املجتمع املحلي.

اأما درا�شة منتدى االإ�شرتاتيجيات االأردين عن اجتاهات ال�شركات االأع�شاء فيه وممار�شاتها يف 

امل�ش�ؤولية االجتماعية، فقد اأظهرت ب�نًا �شا�شعًا ما بني رغبة اإدارات ال�شركات بدعم الربامج 

البيئية بن�شبة ت�شل اإلى 72% )ما ي�شع البيئة يف املرتبة الثانية، بعد التعليم، قيا�شًا ببقية 

جماالت الدعم االأخرى(، وما بني واقع الدعم املقدم للم�شاريع واملبادرات البيئية، حيث مل 

تتجاوز ح�شة االأخرية 6% فقط، ما ي�شعها يف املرتبة ال�شاد�شة، جنبًا اإلى جنب مع امل�شاريع 

الثقافية، وبعد جماالت: امل�شاعدات االإن�شانية، والتعليم، وال�شحة، والريادية، وال�شباب.

وعند النظر اإلى ت�جهات ال�شركات نح� دعم البيئة من زاوية التحليل القطاعي، فاإن تقارير 

جمعية البن�ك يف االأردن ت�شع م�شاهمة القطاع امل�شريف يف دعم البيئة �شمن حزمة جماالت 

هي »املجاالت البيئية وال�شياحية والرتاثية والدينية«. وهذه معًا حتظى باملرتبة الثامنة 

من حيث ح�شتها من خم�ش�شات امل�ش�ؤولية االجتماعية كما هي احلال يف عام 2014، اإذ بلغت 
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على  االإنفاق  اإجمايل  من   %15.4 يعادل  ما  اأو  دينار،  ملي�ن   6.6 املجاالت  هذه  خم�ش�شات 

ال�شن�ات  خالل  املجاالت  هذه  به  حظيت  مبلغ  اأعلى  وه�  االجتماعية.  امل�ش�ؤولية  مبادرات 

2009-2014، اإذ كانت خم�ش�شاتها ترتاوح ما بني 103.6 األف دينار كما يف عام 2009، و447.4 

األف دينار عام 2011.

ومبعيار الن�شاطات املدع�مة من القطاع امل�شريف، فاإن »ال�شحة والبيئة« جاءت باملرتبة الثالثة 

من حيث عدد االأن�شطة املدع�مة، ب�اقع 16 ن�شاطًا، من اإجمايل 140 ن�شاطًا اأو 11.4%، كما 

هي احلال يف عام 2014، وفق معهد ب�سر. وحّلت كّل من ال�سحة والبيئة يف املرتبة اخلام�سة 

اأي ما  ن�شاطًا،   60 اأ�شل  اأن�شطة من   6 الدعم لدى قطاع االت�شاالت، ب�اقع دعم  من جماالت 

يعادل %10. 

ملفتة، فقد  وال�شحة  بالبيئة  ال�شلة  لالأن�شطة ذات  ال�شياحي  القطاع  �شركات  وكانت رعاية 

َل لدعم الفنادق وامل�ؤ�ش�شات ال�شياحية، فمن اأ�شل 45 ن�شاطًا  �شكلت هذه االأن�شطة املجاَل املف�شَّ

دعمها القطاع ال�شياحي، كانت ح�شة البيئة وال�شحة 12 ن�شاطًا اأو 26.7%، يف عام 2014.

وقد اأولت م�ؤ�ش�شات التعليم اخلا�ص اهتمامًا مماثاًل باالأن�شطة اخلا�شة بال�شحة والبيئة، اإذ 

م من هذا القطاع، ما ي�شعها يف املرتبة الثانية من حيث  حظيت هذه بـ 30.4% من الدعم املقدَّ

عدد االأن�شطة بعد تنمية املجتمع املحلي الذي حل اأواًل.

وظلت �شركة الب�تا�ص العربية يف طليعة �شركات القطاع اخلا�ص، من حيث م�شاهمتها يف دعم 

2012-2016 ما جمم�عه  م�شاريع البيئة، فبح�شب بيانات ال�شركة، ُخ�ش�ص خالل ال�شن�ات 

3,621.567 دينار مل�شاريع املياه والبيئة، اأي ما معدله 724.313 دينارًا �شن�يًا، وه� ما ي�شكل 

8% من اإجمايل ميزانية امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركة.

ت- املجتمع املدين وال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
ال ت�شعى منظمات املجتمع املدين اإلى احل�ش�ل على دعم القطاع اخلا�ص لذاتها، بقدر ما ت�شعى 

اإلى بناء �شراكة معه من اأجل تنفيذ م�شاريع م�شرتكة يف خدمة املجتمعات املحلية، اأو من اأجل 

حتقيق اأهداف عامة، مثل حماية البيئة واحلفاظ على الرتاث وخدمة الثقافة.

لكن هناك اإ�شكاالت عملية خا�شة بال�شراكة ما بني املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص، رغم اأن 

هذه ال�شراكة من �شاأنها اأن ت�شكل اإطارًا متقدمًا ملمار�شة ال�شركات مل�ش�ؤولياتها االجتماعية.

اإّن ال�سركات مهما تعاظمت قدراتها املالية والب�سرية، ومهما ت�فرت لديها ك�ادر كف�ؤة وم�ؤهلة، 

اإلى �سركاء لها لتنفيذ امل�ساريع امل�جهة ل�سالح املجتمع، وه�ؤلء ال�سركاء هم،  تظل بحاجة 

اأ�شا�شًا، منظمات املجتمع املدين اأو املنظمات غري احلك�مية.
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والفئات  املحلية  املجتمعات  احتياجات  عن  الالزمة  املعرفة  متتلك  التي  هي  فاجلمعيات 

والفئات  املحلية  املجتمعات  ممثلي  مع  االت�شال  على  االأقدر  اإنها  كما  بالدعم،  امل�شتهَدفة 

عم�مًا،  واملجتمع  ال�شركات  بني  ما  ق�ية  ج�ش�ر  مبثابة  اأي�شًا  فهي  املعنى  وبهذا  امل�شتفيدة. 

ت�شاهم ب�ش�رة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، يف تقدمي �ش�رة اإيجابية عن ال�شركات الداعمة يف 

الأو�ساط امل�ستهَدفة، بل ويف تعزيز �سمعة ال�سركات على النطاق ال�طني.

كما تكمن اأهمية ال�شراكة مع منظمات املجتمع املدين، يف اأنها تعزز دور املجتمعات املدنية عم�مًا 

الب�شرية، وت�شاعد على تكامل االأدوار ما بني االأطراف  القدرات  التنمية وبناء  يف جماالت 

يف  كبرية  م�ش�ؤوليات  تتحمل  االأهلية  فاملنظمات  امل�شتدامة.  التنمية  باإجناز  املعنية  الثالثة 

تعبئة طاقات االأفراد يف مبادرات وبرامج تط�عية الإجناز اأعمال مفيدة للمجتمع، مثل حم� 

االأمية والتعليم والتاأهيل املهني، وم�شاعدة الفئات ال�شعيفة للقيام بدورها يف جماالت االإنتاج 

والعمل. كما تلعب دورًا بّناًء يف تعزيز القيم الإيجابية يف املجتمع واحلفاظ على ال�ستقرار 

والت�ازن االجتماعي، وهي بذلك ت�شاهم يف مكافحة الغل� والتطرف واملمار�شات ال�شلبية.

دون  من  الجتماعي،  للراأ�سمال  كخّزان  بدورها،  تق�م  اأن  املدين  املجتمع  ملنظمات  ميكن  ول 

�شراكة القطاع اخلا�ص واحلك�مة وتعاونهما معها. ومن هنا فاإن اعتماد ال�شركات على �شركائها 

يف املجتمع املدين لتطبيق براجمها الجتماعية، يعّد اأحد املعايري املهمة للممار�سات الف�سلى 

يف جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية، ولقيا�ص ن�شج التزامها بامل�ش�ؤولية االجتماعية. 

ورغم اأن العالقة بني م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين ما زالت ت�ش�بها بع�ص 

مظاهر عدم الثقة، كما اأظهرت ذلك درا�شات خمتلفة، اإال اأن ال�شركات االأردنية قطعت �ش�طًا 

من التعاون مع منظمات املجتمع املدين وبنت �شراكات ناجحة معها.

عام  ُنفذ  املدين«  املجتمع  مع  لل�شراكة  االأردين  اخلا�ص  القطاع  »نظرة  عن  ا�شتطالع  واأظهر 

ومنظمات  اخلا�ص  القطاع  بني  ما  لل�شراكة  اأكرب  ا�شتعدادًا  اأردنية،  �شركة   270 على   2014

املجتمع املدين. ففي �ش�ؤال ح�ل مدى ثقة ال�شركات باجلمعيات واملنظمات االأهلية ك��شيط 

الهيئات  بهذه  تثق  باأنها   )%64( ال�شركات  ثلَثا  اأفادت  املحتاجة،  للجهات  الدعم  الإي�شال 

بدرجة مت��شطة، يف حني اأعربت 17% عن درجة كبرية من الثقة، فيما اأبدت 20% تقريبًا 

عدم ثقتها بهذه اجلمعيات واملنظمات ك��شيط بينها وبني الفئات املحتاجة. وبهذا املعنى، فاإن 

ال�شركات باأغلبيتها تثق مبنظمات املجتمع املدين ك��شيط الإي�شال الدعم للجهات املحتاجة، 

بدرجات من الثقة ترتاوح ما بني املت��شطة والكبرية.

اأهلية،  اأو منظمات  م�ساريع م�سرتكة مع جمعيات  نفذت  اإذا كانت قد  ال�سركات عّما  وب�س�ؤال 

اأفادت �شركات متثل نح� ن�شف العينة )49%( اأنها نفذت م�شاريع م�شرتكة، فيما اأفادت �شركات 
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الن�شف االآخر باأنها مل ي�شبق لها اأن نفذت م�شاريع م�شرتكة مع هذه الهيئات.

وي�شار هنا اإلى اأن ال�شركات االأكرث م�شاركة يف م�شاريع مع منظمات املجتمع املدين كانت البن�ك، 

واخلدمات  التاأمني  يف  العاملة  ال�شركات  ثم   ،)%83( ال�شحية  ال�شركات  ثم   ،%92 بن�شبة 

املالية والنقل بن�شبة 63% لكل منها.

وح�ل تقييم ال�شركات ملدى جناح ال�شراكة مع منظمات املجتمع املدين، اأفادت اأكرث من ن�شف 

ذة بال�شراكة مع جمعيات ومنظمات اأهلية كانت ناجحة اإلى  ال�شركات )52%( اأن امل�شاريع املنفَّ

حد كبري، فيما راأى 45% من هذه ال�شركات اأن تلك امل�شاريع كانت ناجحة بدرجة مت��شطة، 

واأعطت بقية ال�شركات )4%( تقييمًا �شلبيًا لتلك امل�شاريع وو�شفتها باأنها غري ناجحة.

الرتتيب  بح�سب  جاءت  فقد  املدين،  املجتمع  منظمات  مع  ال�سراكة  جمالت  يخ�ص  ما  ويف 

التنازيل التايل: التربعات النقدية والعينية، االأن�شطة الثقافية والفنية والريا�شية، تنفيذ 

مبادرات وم�شاريع م�شرتكة، رعاية االأيتام وكفالتهم، تنفيذ اأيام طبية جمانية، ت�زيع طرود 

اخلري، عقد دورات تدريب م�شرتكة، القيام بحمالت ت�عية اجتماعية.

مدين،  جمتمع  منظمات  مع  �شراكة  يف  الدخ�ل  على  لل�شركات  املحفزة  االأ�شباب  وب�شاأن 

اأُعطيت اأعلى ن�شبة من التاأييد )61%( لالعتقاد اأن امل�شروع املقدم لل�شراكة يحظى بجدوى 

اجتماعية مقنعة. واأيدت 56% من ال�شركات االعتقاد بتمتع اجلمعية/ املنظمة بامل�شداقية 

وال�شمعة احل�شنة، واأعطت 40% من ال�شركات تاأييدها لعامل اخلربة الط�يلة لدى اجلمعية/ 

املنظمة يف جمال امل�شروع م��شع ال�شراكة، وعللت 32% قيامها بال�شراكة مع منظمة ما لتمتع 

هذه املنظمة بقدرات ات�شال جماهريي وا�شعة يف العا�شمة واملحافظات. واعتربت 30% من 

ال�شركات اأن �شراكتها مع منظمٍة ما ه� جزء من الدعاية لل�شركات وهدفها تعزيز عالقاتها 

العامة، فيما اأقرت 14% من ال�شركات اأن احل�ش�ل على تغطية اإعالمية جيدة ه� ال�شبب وراء 

�شراكتها مع اجلمعيات اأو منظمات املجتمع املدين.

وعندما ُطلب اإلى ال�سركات ت�سخي�ص نقاط ال�سعف امل�ستنَبطة من جتربة العمل مع اجلمعيات 

بينها  من  لالختيار  حمتمَلة  �شعف  نقطة   11 من  قائمة  اأمامها  ُو�شع  االأهلية،  واملنظمات 

ال�شلبيات التي تراها ال�شركات يف منظمات املجتمع املدين. فكان راأي اأكرث من ن�شف ال�شركات 

59% اأن وج�د ك�ادر غري م�ؤهلة ه� نقطة ال�شعف االأبرز يف اجلمعيات اخلريية وم�ؤ�ش�شات 

املجتمع املدين، يف حني اعتربت 51% من ال�شركات اأن غياب الكفاءة املالية هي نقطة ال�شعف، 

�شعفها.  نقطة  هي  امل�شاريع  اإدارة  على  اجلمعيات  قدرة  تدين  اأن  اعتربت   %48 ن�شبة  تليها 

اأما 43% من ال�سركات فاعتربت اأن ك�ن اجلمعيات م�ؤ�س�سات تط�عية فهي تخل� من الك�ادر 

الثابتة، يف حني �سخ�ست 42% من ال�شركات اأن �شعف منظمات املجتمع املدين يكمن يف غياب 
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امل�ؤ�ش�شية لديها.

قطاع  مع  للتخاطب  املنا�سب  الأ�سل�ب  تدرك  ل  اجلمعيات  باأن  ال�سركات  من   %39 واأفادت 

ال�شركات، يف حني اأن 36% اأفادت باأن اجلمعيات تعاين من �شعف قدرتها على كتابة مقرتحات 

م�ساريع مقنعة لل�سركات. و�سخ�ست 30% من ال�شركات اأن اجلمعيات تنق�شها البنى التحتية 

الكافية، مثل املقر واملكاتب واأجهزة الكمبي�تر، يف حني اعتربت 28% من ال�شركات اأن �شعف 

اجلمعيات ناجم عن حمدودية قدرتها على ال��ش�ل اإلى و�شائل االإعالم.

واعتربت اأكرث من ربع ال�شركات )27%( اأن اجلمعيات اخلريية تبقى يف م�اقع ثان�ية مقارنة 

مع اجلمعيات املَلكية، يف حني راأت 18% من ال�شركات اأن ال�شك�ك التي حتيط مب�شادر مت�يل 

منظمات املجتمع املدين هي ما ُي�شعف دورها.

وح�ل الع�امل االأهم الإجناح ال�شراكة ما بني القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين، افرت�ص 

اأن اأكرثية  اال�شتطالع �شتة ع�امل/ خيارات لالنتقاء من بينها. وقد اأظهر حتليل االأج�بة 

ال�شركات )60%( تبحث عن امل�شاريع التي ت�شتحق الدعم لتنفذها بال�شراكة مع اجلمعيات، 

وارتاأى 56% من ال�شركات �شرورة وج�د �شفافية مالية اأكرب داخل اجلمعيات واملنظمات لكي 

مهنية  واملنظمات  اجلمعيات  تتبع  اأن  ال�شركات  من   %54 واقرتح  ال�شراكة.  هذه  اإجناح  يتم 

اأعلى يف اأ�شاليب عملها، بينما اعتقدت 53% من ال�شركات باأهمية زيادة الثقة املتبادلة بني 

الطرفني قبل اإمتام ال�شراكة. يف حني اعتربت 49% من ال�شركات اأن املتابعة الف�شلى من ِقبل 

ال�شركات  من   %30 اأما  ال�شراكة.  م�شاريع  الإجناح  مطل�ب  واجلمعية(  )ال�شركة  الفريقني 

فطالبت باإ�سدار ق�انني وت�سريعات حمّفزة على بناء ال�سراكات بني القطاع اخلا�ص واملجتمع 

املدين.

وعم�مًا، يتطلب جناح منظمات املجتمع املدين يف ا�شتدراج دعم القطاع اخلا�ص، وبناء �شيغ 

من ال�شراكة معه، العمل على تاأهيل هذه املنظمات ومتكينها من امتالك ميزات تناف�شية، ولعل 

اأبرز اجتاهات التط�ير املطل�بة هي:

احلاكمية  مبادئ  اعتماد  خالل  من  احلك�مية،  غري  للمنظمة  امل�ؤ�ش�شي  االإطار  تط�ير   -

اجليدة والدميقراطية الداخلية وامل�ساءلة وال�سفافية املالية.

غري  املنظمة  وم�ث�قية  ب�شدقية  امل�شتفيدين،  اأو  املحلي  املجتمع  باعرتاف  التمتع   -

واملتابعة  التنفيذ  على  ت�شاعدها  ومهنية  تنظيمية  قدرات  المتالك  وال�شعي  احلك�مية، 

وال�فاء باأهداف امل�شروع.

للمم�لني  مْقنعة  تك�ن  واأن  املحلي،  املجتمع  اأو  للم�شتفيدين  جدوى  ذات  مب�شاريع  التقدم   -

)ال�سركاء( وقابلة للتنفيذ، وميكن قيا�ص مردودها مب�ؤ�سرات ملم��سة.
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بناء �شراكات بني منظمات املجتمع املدين لتنفيذ م�شاريع م�شرتكة، واال�شتفادة من املزايا   -

مة اإلى ال�شركاء من القطاع اخلا�ص. التفا�شلية لكل منها لتعظيم جدوى امل�شاريع املقدَّ

تعزيز امل�قف التفاو�شي للمجتمع املدين عن طريق اإجراء درا�شات الأثر م�شاريع املنظمات   -

االأهلية، اإ�شافة اإلى القيام مب�ش�ح ميدانية حل�شاب م�شاهمته يف الناجت املحلي االإجمايل، 

ويف جماالت حمددة مثل: التنمية امل�شتدامة، وتعزيز التنمية الب�شرية، ومتكني الن�شاء 

والفقراء وال�شباب واملناطق االأقل حظًا.
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جزءًا  وميثل  والنوع،  الكم  ميثل  كونه  جمتمع،  اأّي  يف  القطاعات  اأهم  من  ال�شباب  قطاع  يعّد 

الوطنية  ال�شيا�شات  ر�شم  عند  القطاع  هذا  جتاوز  ميكن  ل  لذا  امل�شتقبل،  وكل  احلا�شر  من 

والإقليمية وبناء خطط التنمية امل�شتدامة، فال�شباب عن�شر اأ�شا�شي يف التنمية، ومن خاللهم 

ميكن امل�شّي قدمًا نحو امل�شتقبل.

والوطنية،  والإقليمية  العاملية  والأحداث  العوملة  وتداعيات  املت�شارعة  املتغريات  وت�شّكل 

باآثارها الجتماعية والقت�شادية والأمنية، وموجات التطرف والإرهاب ل �شيما يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط، حتدياٍت �شاغطة ت�شتوجب اإيالء ال�شباب العناية الالزمة وو�شعهم على �شّلم 

الأولويات، لي�س فقط لتجنيبهم اأن يكونوا �شحية لهذه التحديات املتفاقمة واملعّقدة، واإمنا 

والتنفيذ  التخطيط  عمليات  يف  واإ�شراكهم  لها،  للت�شدي  واملعرفة  الوعي  من  لتمكينهم  اأي�شًا 

ُعد كافة، بو�شفهم فر�شًة ينبغي ال�شتثمار بها. على ال�شّ

تقدمي
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أوالً: اإلسرتاتيجيات الوطنية للشباب

اأ. الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2009-2005(
امل�شتوى  على  ال�شباب  متكني  يف  اإ�شرتاتيجيًا  نهجًا   2004 عام  يف  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  بداأ 

الإ�شرتاتيجية  عنه  نتج  والذي  ال�شبابي  التمكني  يف  حتّول  نقطة  �شّكل  ما  وهو  الوطني، 

الفئة  ال�شبابي من اجلن�شني �شمن  القطاع  ا�شتهدفت  التي  لل�شباب )2009-2005(  الوطنية 

العمرية 12-30 �شنة.

منظمات  فيها  تعاونت  ت�شاركية،  علمية  منهجية  الإ�شرتاتيجية  هذه  اإعداد  يف  وا�شُتخدمت 

حكومية وغري حكومية، ومنظمات دولية معنية بال�شباب )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 

اأنف�شهم  ال�شباب  م�شاركة  اإلى  بالإ�شافة  يوني�شيف(،  للطفولة/  املتحدة  الأمم  ومنظمة 

)حوايل 90 األف �شاب و�شابة(. 

ف هذه الإ�شرتاتيجية باأنها »وثيقة وطنية مكتوبة تلتزم بها موؤ�ش�شات الدولة«، وتت�شمن  وتعرَّ

ومفاهيمها  ومربراتها  واأهميتها  الأردن،  يف  الب�شرية  للتنمية  كمحور  ال�شباب  لواقع  عر�شًا 

الإ�شرتاتيجية  واأهدافها  و�شيا�شاتها  ور�شالتها  وروؤيتها  ومبادئها  ومرتكزاتها  ومنطلقاتها 

والإجرائية �شمن حماورها الت�شعة: ال�شباب وامل�شاركة، ال�شباب والتعليم والتدريب، وال�شباب 

ال�شباب والثقافة  الفراغ،  ال�شباب والأن�شطة الرتويحية ووقت  املدنية واملواطنة،  واحلقوق 

والإعالم، ال�شباب وتكنولوجيا املعلومات والعوملة، ال�شباب والعمل، وال�شباب والبيئة. 

»تن�شئة  يف  روؤيتها  لبلوغ  حمور  لكل  املطلوبة  العمل  وخطط  الآلياِت  الإ�شرتاتيجيُة  وتبنّي 

وتنمية �شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه وم�شارك يف تنميته وتطوره م�شاركًة حقيقية 

وفاعلة، ومتمكن من التعامل مع متغريات الع�شر وم�شتجداته بوعٍي وثقة واقتدار �شمن بيئة 

داعمة واآمنة«. 
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- اخلطة التنفيذية
جاءت اخلطة التنفيذية موزعة على حماور الإ�شرتاتيجية الت�شع، حيث مت اإدماج كل جزء 

القيا�س،  �شعبة  قيا�س  ومبوؤ�شرات  بالعمومية  اخلطة  وات�شفت  حدة.  على  حمور  بكل  منها 

امل�شتهدفة بو�شوح، ومل ت�شتمل على تقديرات مالية تف�شيلية  ال�شرائح  اأعداَد  ومل تت�شمن 

لالأن�شطة واملحاور. لهذا كانت هذه اخلطة من اأبرز التحديات التي اأ�شار اإليها تقرير التقييم 

 .)2009(

- التقييم
يف  املت�شّمَنة  التنفيذية  اخلطة  حتليل  يف  اأ�شا�شية  وثيقة   )2009( التقييم  تقرير  ميثل 

قات  الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب، بخا�شة اأنه ُاعّد وفق منهجية علمية، رغم وجود معوِّ

جوهرية اأخذها بعني العتبار. 

ومما خل�س اإليه التقرير:

�شعف اخلطة التنفيذية، وات�شامها بالعمومية.  .1

الفعلي  التنفيذ بال�شتناد لالأثر  الدوري خالل عملية  املتابعة والتقومي والتقييم  غياب   .2

اإجراء  اإمكانية  دون  حال  مما  الإ�شرتاتيجية،  وثيقة  يف  املعتمدة  الأداء  ملوؤ�شرات  وفقًا 

اأو  الو�شائل  اأو  املحاور  م�شتوى  على  �شواًء   )2009-2005( التنفيذ  فرتة  اأثناء  تعديالت 

اآليات التنفيذ.

�شعف اآليات التوثيق، ول �شيما املحو�شبة، والفتقار لنمطية موّحدة للتقارير واملنجزات   .3

مبا ميّكن من التعامل مع البيانات بي�شر و�شهولة.

اأثناء  املنا�شبة  الزمنية  الفرتات  خالل  املعلومات  وجمع  العلمي  البحث  اأدوات  بناء  عدم   .4

امل�شتفيدة ومعرفة  ال�شريحة  التاأثري على  التنفيذ، الأمر الذي حال دون معاينة  عملية 

نوعية هذا التاأثري ودرجته.

- اجلانب الكّمي
ب�شورة  الت�شعة  حماورها  يف  الإ�شرتاتيجية  اقرتحتها  التي  والفعاليات  الأن�شطة  تنفيذ  مت 

تفوق ما كان متوّقعًا، وتوزعت هذه الأن�شطة والفعاليات على حمافظات اململكة، بتنظيٍم من 

واملراكز  ال�شباب  مديريات  يف  املتمثلة  اأدواته  عرب  لل�شباب،  الأعلى  املجل�س  من  اأو  ال�شركاء 

ال�شبابية والأندية ومع�شكرات احل�شني للعمل والبناء، بالإ�شافة اإلى املبادرات.
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- التو�ضيات التي ت�ضّمنها التقرير
اأهمية ا�شتمرار النهج الإ�شرتاتيجي يف بناء اإ�شرتاتيجية جديدة للمرحلة الالحقة.  .1

اإعادة النظر يف املحاور املوجودة، وتطوير حماور اأخرى وفقًا لآراء ال�شباب اأنف�شهم.  .2

�شرورة ت�شكيل وحدة التقييم واملتابعة والتوثيق، بهدف املتابعة الدورية اأثناء التنفيذ.  .3

اعتماد �شكل موّحد لأدوات جمع املعلومات ومناذج التوثيق، من اأجل التعرف على م�شتوى   .4

التطور ومدى حتقيق الأهداف، والتمكن من اإجراء املراجعة الدورية.

الت�شكيلي  والفن  وامل�شرح  العمل  وور�س  احلوار  على  والرتكيز  التنفيذ،  اآليات  تطوير   .5

واملع�شكرات وغريها، والبتعاد عن ال�شكل التقليدي للمحا�شرات قدر الإمكان.

تطوير خطة تنفيذية وا�شحة تعتمد على موؤ�شرات الأداء القابلة للقيا�س وعلى اآليات   .6

التوثيق املرحلية.

ب. الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2015-2011(
لل�شباب )2005-2009(، �ُشرع ببناء  التقييم لالإ�شرتاتيجية الوطنية  نتائج تقرير  يف �شوء 

املجل�س  بالتعاون بني  لل�شباب )2015-2011(،  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  من  الثانية  املرحلة 

امل�شاركة  الدولية  واملنظمات  واخلرباء  الدولة  موؤ�ش�شات  من  وال�شركاء  لل�شباب  الأعلى 

والداعمة، واأجُنز تقرير امل�شح ال�شبابي بالت�شارك مع دائرة الإح�شاءات العامة عام 2010، 

ثم مت اإعداد وثيقة املرحلة الثانية من الإ�شرتاتيجية.

نهج  يف  ال�شتمرار  حول  الإ�شرتاتيجية  من  الثانية  للمرحلة  الإ�شرتاتيجي  املحور  يدور 

اإلى  تهدف  والتي  ال�شبابية  احلركة  ر�شالة  يحقق  الذي  الوطني  الإ�شرتاتيجي  التخطيط 

حتقيق دور �شبابي فاعل داعم لالأمن الوطني مبفهومه ال�شامل ومرتكز على ثنائية الها�شمية 

والإ�شالمي،  العربي  الإ�شرتاتيجي  العمق  اإطار  يف  وال�شعب(،  )الأر�س  والأردن  )القيادة( 

وقبول الآخر والتحاور معه، على اعتبار اأن الأردنيني �شركاء يف احل�شارة الإن�شانية الواحدة.

اأما روؤية الإ�شرتاتيجية، فتقوم على تن�شئة وتنمية �شباب اأردين واٍع لذاته وقدراته، منتٍم 

مع  التعامل  من  ومتمكن  فاعلة،  حقيقية  م�شاركة  وتطوره  تنميته  يف  م�شارك  وطنه،  اإلى 

متغريات الع�شر وم�شتجداته بوعي وثقة واقتدار �شمن بيئة داعمة واآمنة.

مت اعتماد ع�شرة حماور تنفيذية ُوزعت الربامج والأن�شطة عليها. وهذه املحاور هي: ال�شباب 

واحلقوق املدنية واملواطنة، ال�شباب وامل�شاركة املجتمعية، ال�شباب والنموذج الأردين اخلا�س 

الر�شيدة،  واحلاكمية  ال�شباب  واحلداثة،  والأ�شالة  ال�شباب  ال�شبابية،  ال�شخ�شية  بناء  يف 
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ال�شباب والتنمية ال�شاملة امل�شتدامة، ال�شباب والتغيري احلقيقي وحمركات التغيري، ال�شباب 

وال�شباب  الوطنية،  وال�شالمة  الوطني  والأمن  ال�شباب  الإن�شاين(،  )الأمن  الناعم  والأمن 

والبيئة الآمنة.

- ماآخذ على وثيقة الإ�ضرتاتيجية
الهتمام  يف  بالغت  اأنها   ،)2015-2011( لل�شباب  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  وثيقة  على  اأُخذ 

بالبعد الأمني، وهو ما ربطه خرباء يف منظمات دولية معنية، باخللفية الع�شكرية لرئي�س 

املجل�س يف حينه، مو�شحني اأنه ميثل »ع�شكرة« لل�شباب و»خطوة اإلى الوراء« يف خطاب التمكني 

ال�شبابي يف الأردن. ولكن املو�شوعية تقت�شي القول اإن مرحلة البناء لالإ�شرتاتيجية �شهدت 

تعقيدات خالل ما �شّمي »الربيع العربي«، واإّن هذا الأمر اأُخذ يف احل�شبان بطريقة اأو باأخرى. 

- اخلطة التنفيذية
للربامج  والتقييم  املتابعة  ونظام  التنفيذية  بخطتها  الإ�شرتاتيجية  هذه  وثيقة  متيزت 

ملتابعة  التنفيذية  اخلطة  على  العلمية،  الدرا�شات  اإدراج  اإلى  بالإ�شافة  املعتِمد  والأن�شطة 

اأُعدت  الكّمي للربامج والأن�شطة وفق مناذج دقيقة  التنفيذ وقيا�س الأثر مرحليًا والقيا�س 

لهذه الغاية. 

تقرير  وتو�شيات   )2009-2005( لالإ�شرتاتيجية  الأولى  املرحلة  جتربة  مراجعة  ومتثل 

التقييم )2010( املرتكَزين اللذين ُبنيت عليهما وثيقة الإ�شرتاتيجية يف مرحلتها الثانية. 

الثانية  املرحلة  يف  احلر�س  برز  بالعمومية،  ات�شمت  الأولى  للمرحلة  التنفيذ  خطة  ولأّن 

وبرامج  فرعية  واأهداف  اإ�شرتاتيجية  واأهداف  غايات  حتديد  ومت  الرتاكمي،  الإجناز  على 

ون�شاطات يف اخلطة الإجرائية لتنفيذ ومتابعة وتقومي الربامج يف هذه املرحلة.

فيها  ومت  التنفيذ،  باإمكانية  ات�شمت  الثانية  للمرحلة  التنفيذية  اخلطة  اإن  القول  وميكن 

قابل  وا�شح  علمي  وباأ�شلوب  ونوعًا  كّمًا  والتقييم  املتابعة  واآليات  ال�شركاء،  اأدوار  حتديد 

للقيا�س. 

- تقييم التنفيذ الفعلي
مل يتم تنفيذ ما ت�شّمنته الوثيقة اأو خطتها التنفيذية على اأر�س الواقع على الإطالق.

منذ  تنفيذها  يف  بالبدء  وا�شتئذانها  الإ�شرتاتيجية  لعتماد  الوزراء  رئا�شة  خماطبة  ومتّت 

2011/1/1، ومل يتلقَّ املجل�س الأعلى لل�شباب اأّي رّد اآنذاك.
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ويف 2011/10/24 مت ت�شكيل وزارة ال�شباب والريا�شة خلفًا للمجل�س الأعلى لل�شباب، واأبدى 

الوزير املعنيَّ يف حينه عدم رغبته يف العمل بالإ�شرتاتيجية اأو تعديلها، وا�شعًا خططًا وبرامَج 

مبا�ِشرة وفق روؤيته ال�شخ�شية.

ت. الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2018-2016(
يف 2012/4/26 اأُلغيت وزارة ال�شباب والريا�شة التي �ُشّكلت يوم 2011/10/24، واأعيد املجل�س 

-2016( لل�شباب  الوطنية  لالإ�شرتاتيجية  جديدة  وثيقة  ببناء  �ُشرع  ثم  لل�شباب.  الأعلى 

2018(، وبعد النتهاء من اإعدادها مت اعتمادها من رئا�شة الوزراء بتاريخ 2016/3/14.

وقدراته،  لذاته  واٍع  اأردين  �شباب  وتنمية  تن�شئة  على  الإ�شرتاتيجية  هذه  روؤية  وتقوم 

منتٍم اإلى وطنه، م�شارك يف تنميته وتطوره م�شاركة حقيقية فاعلة، ومتمكن من التعامل مع 

متغريات الع�شر وم�شتجداته بوعٍي وثقة واقتدار �شمن بيئة داعمة واآمنة.

اأهداف الإ�شرتاتيجية على ع�شرة حماور متثل العناوين الرئي�شية اجلامعة لها،  ومت توزيع 

وهي: ال�شباب والتمكني الدميقراطي، ال�شباب والأ�شالة واملعا�شرة والعوملة، ال�شباب والهوية 

الآمنة  والبيئة  ال�شباب  الر�شيدة،  واحلاكمية  ال�شباب  والريادة،  والعمل  ال�شباب  الوطنية، 

وحماربة التطرف، ال�شباب وال�شالمة الوطنية، ال�شباب والأمن الإن�شاين، ال�شباب والتنمية 

ال�شاملة امل�شتدامة، وال�شباب وحمركات التغيري.

- اخلطة التنفيذية
50 م�شروعًا  �شمت وثيقة هذه الإ�شرتاتيجية خطة تنفيذية تف�شيلية. حيث احتوت على 

على مدار ال�شنوات الثالث امل�شتهدفة، وبكلفة تقديرية اإجمالية بلغت 6.192 مليون دينار. 

و�شيغت اخلطة وفق منوذج قابل للتنفيذ والقيا�س اإلى حّد كبري.

 

- تقييم التنفيذ الفعلي
الإطالق رغم  الواقع على  اأر�س  التنفيذية على  اأو خلّطتها  للوثيقة  الفعلي  التنفيذ  يتم  مل 

اإقرارها ر�شميًا من رئا�شة الوزراء.

الوزير  2016/6/1، مل ي�شتجب  ال�شباب بتاريخ  اأعيد ت�شكيل وزارة  اأن  اأنه بعد  وال�شبب هو 

اأو التعديل عليها، و�شرع ببناء وثيقة  اأو مراجعتها  اآنذاك لل�شروع يف تنفيذ الإ�شرتاتيجية 

جديدة مل يت�شنَّ له ا�شتكمالها ب�شبب تعديل وزاري طاله بتاريخ 2017/1/15.
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كما اإن عدم التنفيذ مرّده غياب الرقابة اأو املتابعة والتقييم من طرف رئا�شة الوزراء جتاه 

ر الفرتة الزمنية التي يق�شيها  ة منها. ف�شاًل عن امل�شكلة املتمثلة يف ِق�شَ الوثائق الوطنية املقرَّ

الوزير يف من�شبه بالعادة، والتي ل تتيح له اإجناز خطط طويلة املدى.

ث- الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2025-2018(
 )2025-2018( لل�شباب  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  وثيقة  اإعداد  من  ال�شباب  وزارة  انتهت 

وخطتها التنفيذية، لتكون على مرحلتني؛ الأولى )2018-2020(، والثانية )2025-2020(. 

ومتت خماطبة رئي�س الوزراء لغايات اعتماد الإ�شرتاتيجية بتاريخ 2017/12/17.

بالتقدم والتغيري«.  »�شباب مبدع متمكن منتج م�شارك  روؤية هذه الإ�شرتاتيجية على  وتقوم 

من  عدد  منها  كلٍّ  من  ينبثق  تنفيذية  برامج  �شبعة  �شكل  على  التنفيذية  حماورها  وجاءت 

امل�شاريع، وعلى النحو التايل:

برنامج ال�شباب والتعليم. وانبثق منه ثمانية م�شاريع.   -

برنامج ال�شباب و�شيادة القانون واحلاكمية الر�شيدة. وانبثق منه اأربعة م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب والأمن وال�شلم املجتمعي. وانبثق منه �شتة م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب واملواطنة الفاعلة. وانبثق منه ثمانية م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب وال�شحة. وانبثق منه �شبعة م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب والتمكني القت�شادي. وانبثق منه �شبعة م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب وريادة الأعمال. وانبثق منه �شتة م�شاريع.  -

عن  الربامج  دللة  �شعف  يالَحظ  منها،  املنبثقة  وامل�شاريع  الربامج  هذه  مطالعة  خالل  ومن 

اإمكانية  امل�شاريع التي تن�شوي حتتها يف كثري من الأحيان، واملبالغة يف الطرح مما قد يعّقد 

لهذه  اأ�شاًل  قائمة  وزارات  مكان  الإحالل  اإلى  ويوؤدي  جهة،  من  الواقع  اأر�س  على  التطبيق 

الغاية من جهة اأخرى. 

وعلى �شبيل املثال، الهدف الإ�شرتاتيجي يف برنامج ال�شباب التعليم هو »تطوير بيئة تعليمية 

وتربوية اآمنة وداعمة وحمفزة«، ومن امل�شاريع املن�شوية حتته: »حت�شني املناهج التعليمية 

يف  والرتبوية  التعليمية  البيئة  و»حت�شني  واإنتاجية«،  ت�شاركية  اأكرث  لت�شبح  والرتبوية 

املدار�س واجلامعات«. وهما م�شروعان يقعان �شمن اخت�شا�شات وزارة الرتبية والتعليم ووزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي ولي�شا من اخت�شا�س وزارة ال�شباب. فكيف ميكن لالإ�شرتاتيجية 

الوطنية لل�شباب ا�شتهداف البنية التحتية للبيئة التعليمية يف املدار�س واجلامعات؟! 
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ومل تتطرق الربامج بالقدر الكايف لثقافة العمل التطوعي وامل�شاريع التطوعية التي حتمل 

ب�شمات ال�شباب اأنف�شهم، كما غابت عنها الن�شاطات الرتويحية والثقافة البدنية وال�شحية 

فل�شفة  من  يتجزاأ  ل  جزء  الأمر  هذا  اأن  رغم  ال�شحة،  اأجل  من  للجميع  الريا�شة  وممار�شة 

قانون رعاية ال�شباب على مر ال�شنني. 

يخ�س  ما  يف  وحتديدًا  وا�شت�شرافه،  امل�شتقبل  نحو  التوّجَه  كبري  حّد  اإلى  الربامج  واأغفلت 

مواكبة متطلبات الثورة ال�شناعية الرابعة والثورة الرقمية.

- اخلطة التنفيذية
�شمت وثيقة هذه الإ�شرتاتيجية خطة تنفيذية، احتوت على 46 م�شروعًا للمرحلة الأولى 

)3 �شنوات( امل�شتهدفة وبكلفة تقديرية اإجمالية بلغت 11 مليون دينار. 

م�شوؤولية ذلك  والتقومي، ومل حتدد  للمتابعة  التنفيذية خطًة وا�شحة  ومل تعتمد اخلطة 

لتنفيذ  ال�شباب  اأن تقوم به وزارة  الذي ميكن  الدور  اإنها بالغت يف  ب�شكل وا�شح وعملّي، كما 

الربامج، مما جعلها اأقرب اإلى الإطار املوؤ�ش�شي منها اإلى اإطار الت�شارك الوطني، وهذا يتناق�س 

برمتها.  الدولة  موؤ�ش�شات  م�شوؤوليَة  ال�شبابي  القطاَع  عّدت  التي  ال�شباب  رعاية  فل�شفة  مع 

ي�شاف اإلى ذلك اأن جممل الربامج ي�شعب تطبيقها ومتابعتها با�شتخدام اأدوات وزارة ال�شباب 

واأذرعها، حيث مل تاأخذ اخلطُة التنفيذية بعني العتبار م�شتويات تنفيذ الأن�شطة التي ُتبنى 

اخلطط ال�شنوية ملديريات ال�شباب واملراكز ال�شبابية على اأ�شا�شها. لذا فاإن اخلطة بحاجة 

ملراجعة كاملة تنطلق من م�شتويات تطبيق الأن�شطة على اأر�س الواقع.

ج- اإ�شرتاتيجية )2018-2025( و»روؤية الأردن 2025« وخطة حتفيز النمو
من خالل مطالعة وثيقة الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2018-2025( يالَحظ اأنها اأخذت 

يف  قوة  ونقطَة  فر�شًة  بو�شفها  اإليها  النظر  خالل  من  العتبار  بعني   »2025 الأردن  »روؤية 

»التحليل الرباعي« ومن خالل بند »الإ�شرتاتيجيات والوثائق الوطنية«. 

فقد متت الإ�شارة بو�شوح اإلى »روؤية الأردن 2025« وخطة حتفيز النمو، الأمر الذي انعك�س 

على الربامج التنفيذية من خالل برنامج »ال�شباب والتمكني القت�شادي«، والذي انبثق منه 

�شبعة م�شاريع هي: تاأهيل ال�شباب ل�شوق العمل، تعزيز مهارات ال�شباب للدخول ل�شوق العمل، 

اإن�شاء  وواجباتهم،  بحقوقهم  ال�شباب  توعية  املهني،  للعمل  واأ�شرهم  ال�شباب  تاأييد  ك�شب 

ال�شغرية،  امل�شاريع  ومتويل  وعربيًا  حمليًا  املتاحة  العمل  لفر�س  موّحدة  اإلكرتونية  نافذة 

تفعيل وحدات الت�شغيل يف الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية، وت�شجيع العمل املنزيل عن طريق 
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ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات. 

كما اأ�شري اإلى »روؤية الأردن 2025« من خالل برنامج »ال�شباب وريادة الأعمال« الذي انبثق منه 

ال�شباب  ال�شباب والعاملني معهم مبفاهيم ومهارات ريادية، ت�شجيع  �شتة م�شاريع هي: متكني 

على الإبداع والتميز، اإيجاد اجتاهات اإيجابية لدى ال�شباب نحو امل�شاريع الإنتاجية، ت�شجيع 

ال�شباب على اإطالق املبادرات ال�شبابية، تاأ�شي�س ودعم احلا�شنات العامة واخلا�شة، وت�شجيع 

ال�شباب من ذوي الإعاقة على التميز والإبداع. 

اإذا مت تطبيقها  الكثري من الإجنازات  املنبثقة عنها كافية لتحقيق  وامل�شاريع  الربامج  وهذه 

بال�شكل الالزم. 

- اجلهات امل�ضاركة يف بناء الإ�ضرتاتيجية
بح�شب وثيقة الإ�شرتاتيجية، فاإن ثماين وزارات معنية �شاركت اإلى جانب وزارة ال�شباب يف 

بناء هذه الإ�شرتاتيجية. وهناك ا�شتمرار للنهج الت�شاركي من خالل متثيل الوزارات مبندوبني، 

املندوبني  هوؤلء  خربات  عن  الكافية  املعلومات  تغيب  حيث  َوريًا«،  »�شُ يبدو  النهج  هذا  لكن 

هذه  اأن  الأرجح  وعلى  يقدمونها.  التي  الآراء  وطبيعة  م�شاركتهم  وحدود  وتخ�ش�شاتهم 

امل�شاركة اقت�شرت على اإبالغ املندوبني بالإجراءات وا�شت�شارتهم ب�شاأنها خالل الجتماعات. 

برامج  وفاعلة، بحيث تربط هذه اجلهات  فعلّية  اأن تكون  املعنية يجب  م�شاركة اجلهات  اإن 

الإ�شرتاتيجية مع م�شاريعها وبراجمها ب�شكل تكاملي َتظهر اآثاره على اأر�س الواقع، كما ينبغي 

د دوُرها فيها بو�شوح، واأن تخ�شع خلطة املتابعة  اأن تتبّنى كلٌّ منها جزءًا من اخلطة واأن يحدَّ

والتقييم، مع �شرورة اإن�شاء مكتب تنفيذي يتولى التن�شيق واملتابعة وحتقيق ترابط ملمو�س 

يف عمل اجلهات املختلفة املعنية بالإ�شرتاتيجية. 

ح- اإ�شرتاتيجية املجل�س الأعلى لل�شباب )2019-2016( 
هذه الإ�شرتاتيجية خا�شة باملجل�س الأعلى لل�شباب، وتختلف اختالفًا كليًا عن الإ�شرتاتيجيات 

الوطنية �شالفة الذكر. وهي ت�شعى اإلى التطوير املوؤ�ش�شي من خالل �شبعة حماور: التنظيم 

الت�شريعات  املجتمعية،  امل�شوؤولية  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  الت�شاركية  واملايل،  الإداري 

والأدّلة، اجلودة والتميز، املوؤ�ش�شات ال�شبابية والريا�شية، والربامج والأن�شطة.
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- اأهداف الإ�ضرتاتيجية على امل�ضتوى الوطني
اأجيال  وتربية  والعمل  للعي�س  ومنا�شب  اآمن  كبلٍد  به  والرتقاء  الأردن  على  املحافظة   -

امل�شتقبل.

تعزيز امل�شاركة يف الأن�شطة ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية )تكافوؤ الفر�س(.  -

- اأهداف الإ�ضرتاتيجية على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي:
تن�شئة �شباب متم�شك بعقيدته، منتٍم لوطنه واأمته واٍع ملوروثها احل�شاري وقيمها، متحلٍّ   -

بروح امل�شوؤولية، قادر على تعزيز النهج الدميقراطي والتعددية الفكرية واحرتام حقوق 

الإن�شان والتعامل مع معطيات الع�شر والتقنية احلديثة.

تعميق انتماء ال�شباب للوطن والولء للقيادة الها�شمية واحرتام الد�شتور و�شيادة القانون   -

ومبادئ الثورة العربية الكربى.

الب�شرية  التنمية  يف  الفاعلة  م�شاركتهم  يكفل  مبا  وا�شتثمارها  ال�شباب  طاقات  تنظيم   -

امل�شتدامة وتر�شيخ قيم العمل اجلماعي والتطوعي.

ت�شجيع ال�شباب على ممار�شة الريا�شة الرتويحية بق�شد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب   -

النف�س.

- التقييم
يف  �ُشرع  اأو  تنفيذها  مت  الإ�شرتاتيجية  هذه  باأن  تفيد  تقارير  اأو  وثائق  اإلى  الو�شول  ر  َتعذَّ

ذ،  تنفَّ مل  الإ�شرتاتيجية  اأن  ال�شباب  وزارة  يف  ومعنيون  مديرون  واأكد  الأقل،  على  تنفيذها 

�شالفة  الوطنية  التي حالت دون تنفيذ الإ�شرتاتيجيات  نف�شها  اإلى الأ�شباب  رّد ذلك  وميكن 

الذكر، واملتمثلة يف عدم تر�شيخ النهج املوؤ�ش�شي يف العمل، وغياب الإجناز الرتاكمي املبني على 

الأ�شلوب العلمي �شواء يف ال�شتمرار اأو التعديل اأو التقييم.

�س • امللخَّ
اأ- فرتة 2009-2005

يريد  »ماذا  عنوان  حتت  ال�شباب  متكني  يف  اإ�شرتاتيجيًا  نهجًا  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  انتهج 

ال�شباب من الدولة؟ وماذا تريد الدولة من ال�شباب؟« بت�شاركية حقيقية وفق الإطار العلمي، 

وقد �شّكل هذا �شابقًة متّثلت يف طرح ملف متكني ال�شباب على امل�شتوى الوطني ولي�س املوؤ�ش�شي 
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فح�شب، الأمر الذي جعل من امللف ال�شبابي يف دائرة اهتمام دولة.

اآنذاك، وتهيئتها وو�شعها حتت ت�شرف برامج  للمجل�س  التابعة  ا�شتثمار الأدوات  وعليه، مت 

الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2005-2009(، مما �شاعد يف تو�شيع نطاق الأن�شطة الهادفة 

وخْف�س الكلف املالية وزيادة ال�شرائح ال�شبابية امل�شتهدفة.

لل�شباب  الوطنية  لالإ�شرتاتيجية  واإ�شافته   )2007( »املبادرات«  حمور  ا�شتحداث  اإن  كما 

)2005-2009( جعل الإ�شرتاتيجية قادرة على مواكبة امل�شتجدات ال�شيا�شية والجتماعية 

واحتياجات ال�شباب، الأمر الذي عّزز من تنوعها وا�شتجابتها للتغريات. 

ب- بعد عام 2010
رغم اأن املجل�س الأعلى لل�شباب خا�س جتربة بناء اأكرث من اإ�شرتاتيجية وطنية، اإّل اأّن اأّيًا من 

وثائق تلك الإ�شرتاتيجيات مل تتمّكن من الدخول اإلى حيز التنفيذ.

ومن الأ�شباب التي تقف وراء ذلك، عدم ا�شتقرار روؤية احلكومات املتعاقبة جتاه �شيغة اجلهة 

احلكومية التي تتولى قطاع ال�شباب )وزارة �شباب وريا�شة، وزارة �شباب، جمل�س اأعلى لل�شباب، 

ب�شكل متالحق وخالل  تغرّي احلكومات  اأو  الوزراء  وتبّدل  والريا�شة(،  لل�شباب  اأعلى  جمل�س 

فرتات زمنية ق�شرية، وهو ما اأظهر غياب املوؤ�ش�شية يف الإجناز الرتاكمي من خالل اإنكار اأّي 

جهد �شابق وجتاهله دون اأّي تقييم حقيقي له.

وما زالت اخلطط ال�شنوية لأدوات الوزارة واأذرعها ت�شري ب�شكل اأو باآخر �شمن الإطار الذي 

ال�شنوية  اخلطط  بناء  حيث  من   )2009-2005( الأولى  الإ�شرتاتيجية  وثيقة  ر�شمته 

ملديريات ال�شباب واملراكز ال�شبابية وال�شتفادة من البنية التحتية للوزارة واأدواتها.

ويالَحظ اأن هناك تراجعًا كبريًا يف عملية ال�شيانة يف البنى التحتية واأدوات الوزارة، ما اأّثر 

على فاعلية هذه الأدوات واأدى اإلى تراجع �شالحياتها ون�شوء حتّديات مرتبطة بالتعليمات 

املالية واحلوافز للعاملني، وحتّول الفر�شة ال�شتثمارية لها اإلى تهديد يف كثري من الأحيان. 

ت- التطور البنائي لوثائق الإ�شرتاتيجيات
والبناء  الرتابط  التي تعك�س  الإ�شارات  الكثري من  الإ�شرتاتيجيات على  ا�شتمال وثائق  رغم 

املوؤ�ش�شي املبني على الأ�شلوب العلمي، اإل اأن ذلك مل يعك�س واقع احلال قدَر تعبريه عن حاجات 

نظرية بحتة.

القناعَة  وروؤاها  م�شامينها  يف  عك�شت   2010 عام  بعد  ما  الإ�شرتاتيجيات  وثائق  اإن  كما 
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ال�شخ�شية للم�شوؤول الأول )رئي�س املجل�س اأو الوزير(، الأمر الذي ت�شبب يف بع�س التناق�س، 

اأثناء  اإ�شعاف الرتابط املفرَت�س بني هذه الوثائق، فلكّل وثيقة ظروف خا�شة بها  وبالتايل 

عملية بنائها.

اأما بخ�شو�س التنفيذ الفعلي، فقد لوحظ اأنه منذ النتهاء من تنفيذ الإ�شرتاتيجية الوطنية 

لل�شباب )2005-2009( وتقييمها )2009( والتمديد لرباجمها ل�شنة اأخرى، مل يتم تنفيذ 

اأّي وثيقة من الإ�شرتاتيجيات الالحقة التي مت بناوؤها على اأر�س الواقع. 

ثانياً: التطور التاريخي لرعاية الشباب

مرت الرعاية ال�شبابية يف الأردن بعدد من املراحل، وكانت لكل مرحلة �شماتها وخ�شائ�شها، 

ورغم التداخل بينها اإل اأن بالإمكان اإيجازها على النحو التايل: 

اأ- مرحلة الرعاية الأولية )�شباب وريا�شة(
ُو�شفت هذه املرحلة بالتلقائية والعفوية، وقامت على التطوع، وبداأت تاريخيًا منذ تاأ�شي�س 

اإمارة �شرق الأردن، ومت خالل تلك الفرتة تاأ�شي�س عدد من الأندية الريا�شية، حتت مظلة 

ال�شبابي  للعمل  املوؤ�ش�شي  للتاأطري  التنمية الجتماعية، ثم بداأت تظهر دعوات  قانون وزارة 

الوزراء  لرئا�شة  تتبع  كانت  والتي   ،1966 عام  ال�شباب  رعاية  موؤ�ش�شة  فاأُن�شئت  والريا�شي، 

مبا�شرة، لت�شبح اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب والريا�شة معًا.

ب- مرحلة الرعاية الثانية )�شباب وريا�شة( 
امتدت هذه املرحلة منذ عام 1968 وحتى عام 2001، وقد �شهدت عددًا من التطورات املهمة، 

اأبرزها اإن�شاء وزارة الثقافة وال�شباب عام 1975، مع وجود موؤ�ش�شة رعاية ال�شباب التي ظلت 

تابعة للوزارة حتى عام 1984، الذي ا�شُتحدثت فيه وزارة خا�شة لل�شباب والريا�شة، وبقي 

1987، عندما �شدر قانون  الوزارة اجلديدة حتى عام  الذي يحكم عمل  املوؤ�ش�شة هو  قانون 

رعاية ال�شباب رقم )8( ل�شنة 1987، والذي ظل معموًل به حتى عام 2001. 

وخالل ذلك، ظلت الوزارة تتولى �شوؤون ال�شباب والريا�شة معًا، مع اإعطاء الأف�شلية للريا�شة 

التي  بال�شورة  ال�شباب  ومتكني  لرعاية  الإ�شرتاتيجي  اجلانب  بروز  ودون  واقعيًا  التناف�شية 

اأخرى  اأولويات  لوجود  رمبا  الوطنية،  الأولويات  �شّلم  على  ال�شباب  احتياجات  و�شع  ت�شمن 

اأكرث اإحلاحًا اآنذاك.
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ت- مرحلة الرعاية ال�شبابية املتخ�ش�شة )فل�شفة الف�شل والتحول( 
بداأت هذه املرحلة ب�شدور الإرادة امللكية، بف�شل م�شوؤوليات ال�شباب عن م�شوؤوليات الريا�شة 

والإداري  والواقعي  القانوين  اخللف  ليكون  لل�شباب،  الأعلى  املجل�س  وت�شكيل  التناف�شية، 

للوزارة، وفق القانون املوؤقت للمجل�س الأعلى لل�شباب رقم )65( ل�شنة 2001، ثم �شدر القانون 

ب�شكله النهائي حتت رقم )13( ل�شنة 2005، فاأ�شبح املجل�س يتمتع ب�شخ�شية اعتبارية ذات 

وو�شع  ال�شباب،  لرعاية  الوطنية  ال�شيا�شة  ر�شم  عن  امل�شوؤوَل  وغدا  واإداري،  مايل  ا�شتقالل 

توحيد  بق�شد  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�شيق  لتنفيذها،  الالزمة  والربامج  اخلطط 

جهودها وتوظيف اإمكانياتها. 

الريا�ضة  م�ض�ؤولية  اللجنة  بهذه  اأناط  الذي  الأوملبية  اللجنة  قان�ن  �ضدر  وبالت�ازي، 

التناف�شية.

وبداأ ال�شروع الفعلي بالتعامل مع امللف ال�شبابي ب�شكل متخ�ش�س على م�شتوى الوطن، وحتقيق 

اأن ُيختزل  اأن هذا امللف ل ميكن  ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية، واإدراك 

اأو جهة ما، كونه ملفًا وطنيًا ُتعنى به جميع موؤ�ش�شات الدولة، وفق روؤية  اأو موؤ�ش�شة  بوزارة 

وطنية جامعة تقودها اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب، �شواء اأكانت وزارة اأم جمل�شًا اأعلى 

اأم مديرية عامة.

ثالثاً: الجهة الحكومية املعنية بالشباب

اأ- الو�شع القانوين
يف عام 2017، اأقّرت احلكومة م�شروع قانون معّدل لقانون املجل�س الأعلى لل�شباب �شّمي«قانون 

رعاية ال�شباب«، وت�شّمن اإلغاء املجل�س، وا�شتبدال كلمة »الوزارة« بـ»املجل�س«، وكلمة »الوزير« 

بـ»الرئي�س«، اأينما وردتا بالقانون الأ�شلي. ومت حتويل امل�شروع اإلى جمل�س النواب الذي ناق�شه 

2018 كما ورد من احلكومة. وبعد النتهاء من املراحل الد�شتورية  بدوره، واأقّره يف �ضباط 

لإقرار م�شروع القانون، �شتتم مراجعة جميع الأنظمة ال�شادرة عن القانون الأ�شلي لإجراء 

التعديالت الالزمة عليها.

2016/6/1، مع الإ�شارة اإلى اأنه  وكانت وزارُة ال�شباب خلفت املجل�َس الأعلى لل�شباب بتاريخ 

�شبق اأن �ُشكلت وزارة لل�شباب والريا�شة يوم 2011/10/24 ثم األغيت يوم 2012/4/26 لتعود 

املجل�ُس اجلهَة  اأ�شحى  تلك،  الوزارة. وبعودته  الذي غاب خالل فرتة عمل  للمجل�س  احلياة 

اإلغاوؤه من جديد مع عودة الوزارة  احلكومية املعنية بال�شيا�شات الوطنية لل�شباب، ثم تقرر 

)2016/6/1(. ومنذ ذلك التاريخ تعاَقب على وزارة ال�شباب ثالثة وزراء، وهذا من املاآخذ 
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عليها، حيث بلغ معّدل مكوث الوزير يف من�شبه ثمانية �شهور فقط، يف حني بلغ معدل مكوث 

رئي�س املجل�س يف من�شبه 3.6 �شنة. 

وهنا ميكن التوقف اأمام عدد من املفارقات:

احلكومية  اجلهة  �شيغة  جتاه  املتعاقبة  للحكومات  احلكومية  ال�شيا�شات  ا�شتقرار  عدم   .1

املعنية بال�شباب )وزارة �شباب وريا�شة، وزارة �شباب، جمل�س اأعلى لل�شباب، جمل�س اأعلى 

لل�شباب والريا�شة(، والنتقال من �شيغة اإلى اأخرى ب�شكل مفاجئ. 

�شهور  ثمانية  تتجاوز  مل  والتي  من�شبه،  يف  الوزير  يق�شيها  التي  الزمنية  الفرتة  ق�شر   .2

باملعدل، وهو ما يحول دون متّكن اأّي وزير من التخطيط واإر�شاء �شيا�شات وا�شحة مبنية 

على درا�شة دقيقة لواقع احلال وامل�شتقبل.

�شعف التوا�شل بني رئا�شة املجل�س الأعلى لل�شباب ورئا�شة الوزراء اأو جمل�س الوزراء، وهو   .3

ما اأ�شعف من قدرة املجل�س الأعلى لل�شباب على تنفيذ براجمه وحال دون ا�شتمراره يف 

تطبيق الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب بال�شورة املثلى. وذلك رغم اأن معدل مكوث رئي�س 

املجل�س يف من�شبه بلغ 3.6 �شنة، وهو اأمٌر اإيجابّي ل�شالح ا�شتقرار املوؤ�ش�شة.

قلة اخلربة وعدم التخ�ش�شية يف بع�س املواقع القيادية يف كثري من الأحيان، يف املجل�س   .4

والوزارة على حّد �شواء، نظرًا للو�شاطة واملح�شوبية والتغيريات املت�شارعة واملتالحقة يف 

املواقع العليا، وهو ما اأ�شعف من اإمكانية امل�شّي ب�شكل اإ�شرتاتيجي موؤ�ش�شي يف حتقيق الروؤى 

والأهداف.

التقييم  املجل�س(، من حيث  اأو  الوزارة  اإطار  املعنية )خارج  غياب دور اجلهات احلكومية   .5

املوؤ�ش�شية،  غياب  اإلى  اأدى  ما  وهو  دوري،  ب�شكل  ال�شباب  لقطاع  والإ�شرتاتيجي  املوؤ�ش�شي 

وغياب الإجناز الرتاكمي، وحتييد ال�شتفادة من التجارب ال�شابقة، وتر�شيخ نهج الروؤية 

الأحادية الآنية اأو املرحلية.

ب- اقرتاحات حول اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب
ت�شكيل جمل�س وطني لرعاية ال�شباب برئا�شة رئي�س الوزراء وع�شوية وزير ال�شباب ووزراء   .1

الوزارات ذات العالقة )الرتبية والتعليم، التنمية ال�شيا�شية وال�شوؤون الربملانية، التنمية 

الجتماعية، التعليم العايل( اإلى جانب ممثلني عن جهات اأخرى كالقوات امل�شلحة والأمن 

العام.
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والو�شطى  العليا  القيادية  املواقع  يف  واملوؤهالت  واخلربة  التخ�ش�شية  مبداأ  على  التاأكيد   .2

والإ�شرافية للجهة احلكومية املعنية بال�شباب، والبعد عن الو�شاطة واملح�شوبية.

بال�شباب،  املعنية  احلكومية  للجهة  املوؤ�ش�شي  للتطوير  حقيقية  اإ�شرتاتيجية  خطة  تبني   .3

لت�شويب اأو�شاعها الإدارية واملالية، وتخفيف وطاأة املمار�شات الرجتالية املرتاكمة.

ت- اأدوات اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب )وزارة ال�شباب حاليًا(
يتبع لوزارة ال�شباب ما يزيد على 640 موؤ�ش�شة �شبابية وريا�شية تتوزع على جميع حمافظات 

اململكة وت�شمل: خم�س مدن ريا�شية �شبابية، و13 مديرية �شباب، و361 ناديًا ثقافيًا ريا�شيًا 

بيتًا  �شبابيًا وريا�شيًا، و16  �شبابيًا، و18 جممعًا  �شبابية، و199 مركزًا  اجتماعيًا، و14 هيئة 

ومع�شكرًا لل�شباب.

وتاليًا عر�س لطبيعة كل مكون من مكونات البنية التحتية للوزارة، وتعريف باأبرز التحديات 

التي تواجهه، واحللول املقرتحة لزيادة فاعليته يف خدمة القطاع:

1. املراكز ال�شبابية

وهي مراكز تابعة للوزارة ر�شميًا، ت�شتقبل ال�شباب �شمن الفئة العمرية 12-24 �شنة، وكوادرها 

الب�شرية من �شمن الكوادر التابعة للوزارة، ولها خم�ش�شات �شنوية تنفق منها على اأن�شطتها 

ال�شبابية.  لالأن�شطة  مالءمتها  مدى  حيث  من  مقراتها  وتتفاوت  اأع�شاوؤها،  بها  ي�شارك  التي 

ويبلغ العدد الإجمايل لهذه املراكز 199 مركزًا )115 للذكور و84 لالإناث(، 107 منها متار�س 

النموذجية )املبنية من خالل  املراكز  اأعمالها يف مباٍن م�شتاأَجرة، و32 مركزًا ت�شّنف �شمن 

الوزارة(، اأما البقية )50 مركزًا( فقد مت بناء مقراتها �شمن برنامج املبادرات امللكية.

والذراع  القوة  عنا�شر  اأحد  ال�شابات(  ومراكز  ال�شباب  )مراكز  ال�شبابية  املراكز  وتعّد 

ولتوّفر  مبا�شرًة،  بها  حتظى  التي  احلكومية  للرعاية  نظرًا  ال�شبابي،  التمكني  يف  الرئي�شية 

يف  �شيما  ول  البالد  اأرجاء  يف  لنت�شارها  بالإ�شافة  ما،  حّد  اإلى  املالية  واملخ�ش�شات  املقرات 

الأطراف واملناطق البعيدة عن مراكز املحافظات. 

- التحديات

هذه  اأبرز  ومن  ملحوظ،  ب�شكل  اأدائها  تراجع  اإلى  اأّدت  حتدياٍت  من  ال�شبابية  املراكز  تعاين 

التحديات: 
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- الع�شوية

تكاد تنح�شر الع�شوية على اأر�س الواقع، يف �شورة واحدة، هي جتميع ال�شباب للم�شاركة يف 

املراكز يف  ال�شباب الذين يرتددون على  املبيت. لكن عدد  اأن�شطة معينة، وخا�شة مع�شكرات 

واقع الأمر قليل جدًا، ما يدفع بع�س اإدارات املراكز اإلى و�شع ك�شوف و�شجالت باأرقام وبيانات 

وهمية لإظهار اأن هناك اإقباًل من ال�شباب على هذه املراكز.

ومن اأ�شباب عزوف ال�شباب: عدم اهتمام املراكز بتطوير اأدائها يف ظل غياب الرقابة عليها، 

وندرة الربامج اجلاذبة التي ت�شجع ال�شباب على ق�شاء جزء من وقتهم داخل املركز، و�شعف 

قدرة القائمني على املراكز على ا�شتقطاب ال�شباب والتعامل معهم ك�شركاء حقيقيني يف اإدارة 

هذه املراكز، وات�شاع الفجوة بني املراكز واملدار�س.

- الكوادر الإدارية والإ�شرافية

تتنوع التحديات التي تواجه املراكز ال�شبابية يف هذا امل�شمار، لت�شمل �شعف املوؤهالت لدى 

املراكز  بع�س  يف  حاد  بنق�ٍس  يت�شبب  الذي  الكوادر  توزيع  و�شوء  الكوادر،  من  كبرية  ن�شبة 

وتخمة معيقة يف بع�شها الآخر. 

الو�شاطة  على  واملبنية  الع�شوائية  �شبه  التعيينات  موجات  اإلى  كبري  ب�شكل  يعود  وهذا 

مداخل  فتح  اإلى  بالإ�شافة  الفعلية،  لالحتياجات  مو�شوعية  درا�شة  دون  من  واملح�شوبية 

نظام  على  اأو  الريا�شية  املدن  اأندية  خالل  من  اأو  الت�شكيالت  جدول  خارج  للتعيني  وا�شعة 

املكافاأة اأو على ح�شاب بيوت ال�شباب، وهو ما يقود يف النهاية اإلى تثبيت هذا »احلمل الثقيل« 

�شمن جدول الت�شكيالت، والنتيجة: مراكز مثقلة وعاجزة متامًا، وكوادر حمبطة، و�شعف يف 

الع�شوية.

- الفعاليات والأن�شطة

حما�شرين  واختيار  التلقني،  اأ�شلوب  واتباع  املراكز،  معظم  يف  التقليدية  الأن�شطة  تكرار  اإن 

دون  عائقًا  ووقف  م�شمونها  الأن�شطة  هذه  من  الأكرب  اجلزء  اأفقَد  »التنفيعة«،  ملبداأ  وفقًا 

الأن�شطة،  الأقارب واملعارف يف هذه  ال�شباب  اإ�شراك  اإن تكرار  اأهدافها، كما  اإمكانية حتقيق 

من دون اعتبار ل�ضرِط الع�ض�ية الفعلّية، ح�ضَر حجم ال�ضريحة امل�ضتفيدة اأو امل�ضتهدفة من 

ال�شباب يف الربامج املختلفة.
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- التعليمات املالية

تكمن امل�شكلة هنا يف ال�شالحيات املمنوحة لروؤ�شاء املراكز، والتفاوت يف الإنفاق بني املركز 

ال�شيافة  خم�ش�شات  واإلغاء  املالية،  الإجراءات  بع�س  ت�شوب  التي  والتعقيدات  وامليدان، 

العوامل  هذه  ت�شّكل  اإذ  التدريب.  ومواد  الأن�شطة  لوازم  من  واحلد  الب�شيطة،  الأن�شطة  يف 

واملمار�شات عائقًا اأمام م�شريف املراكز يحول دون ا�شتقطاب ال�شباب واملدربني الأكفياء. 

واإذا كان هناك خ�شية من الت�شيب املايل والف�شاد، فمن املمكن انتهاج اأ�شاليب حديثة يف املراقبة 

واملتابعة و�شبط الإجراءات بعيدًا عن التقنني غري املربر الذي يوؤثر يف �شلب الأن�شطة ويف 

خمرجاتها.

- املباين امل�شتاأجرة

ذلك  ومع  التجهيزات،  وقلة  وال�شاحات  امل�شاحات  �شيق  حيث  من  حتّديًا  ت�شكل  املباين  هذه 

هناك مراكز ذات اإمكانات متوا�شعة جنحت يف ت�شجيل الكثري من الإجنازات رغم اأن مبانبيها 

م�شتاأجرة .

املراكز  م�شكلة  اأن  اإل  بالكامل،  جتهيزها  مت  مركزًا   50 بناء  امللكية  املبادرات  توّلت  وقد 

امل�شتاأجرة ما تزال ماثلة للعيان، وهي تتفاقم مع تاأ�شي�س كل مركز جديد. 

واجلدير بالذكر اإّن الإقبال على تاأ�شي�س املراكز من ِقَبل الأهايل واأ�شحاب النفوذ ل يتعلق 

بخدمة ال�شباب قدر ارتباطه باإيجاد مداخل للتعيينات.

- املقرات املمنوحة �شمن برنامج املبادرات امللكية

جودة  من  والرفع  املراكز،  عدد  زيادة  حيث  من  للقطاع،  نوعية  اإ�شافة  �شكلت  املقرات  هذه 

البناء، و�شعة ال�شاحات امللحقة باملراكز، واحلر�س على جتهيز املراكز ب�شكل منا�شب. 

عن  ن�شبيًا  بعيدة  مناطق  يف  غالبًا  اأقيمت  اأنها  املقرات،  هذه  تواجهه  الذي  التحدي  لكن 

ز بالكوادر املوؤهلة ومل  التجمعات ال�شكانية، بحكم اأنها مملوكة للدولة، اإلى جانب اأنها مل تعزَّ

حتَظ باملتابعة والرقابة الالزمتني.
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- احللول املقرتحة

- الع�شوية

يكمن احلل يف اإعادة العمل بت�شغيل النا�شطني بالعمل ال�شبابي والطالبي من املعلمني العاملني 

لنظام  وفقًا  امل�شائية  الفرتة  خالل  ال�شبابية  املراكز  يف  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مدار�س  يف 

املكافاأة، على اأن تتم متابعة اأدائهم وتقييمه دوريًا. وقد ُعمل بهذا النهج �شابقًا، و�شهد جناحًا 

ملمو�شًا قبل اأن يقوم وزير ال�شباب باإلغائه يف عام 2012. 

كما ينبغي تكري�س العمل بنظام الع�شوية الفعلي واحلقيقي، من خالل بناء الهيئات العامة 

اإدارة املراكز باإ�شراف  وانتخاب الهيئات الإدارية �شمن برامج، وتفعيل دور هذه الهيئات يف 

وتفعيل  ال�شباب  ل�شتقطاب  الفر�شة  واإعطائها  امل�شاندة  اللجان  وت�شكيل  املراكز،  روؤ�شاء 

اأدوارهم، وفق منظومة �شبابية فاعلة تقدم لهم الت�شهيالت الالزمة.

- الكوادر الإدارية والإ�شرافية

 هذه امل�شكلة ل ميكن حّلها اإّل بعد التخّل�س من تاأثري التدخالت التي تتحّجج ب�شرورة احلفاظ 

على اأرزاق املوظفني، و�شوى ذلك من الأعذار. 

اإّن من �شاأن اإجراء درا�شة حقيقية لواقع هذه الكوادر من جميع النواحي اأن يوؤدي اإلى:

تاأهيل الكوادر التي لديها ال�شتعداد واملبادرة، لتحظى بفر�شة جديدة.  -

»اإْن مل  اإلى مقولة  ا�شتنادًا  ال�شبابي،  العمل  ل�شالح  امليوؤو�س من تطويرها  الكوادر  حتييد   -

ينفعنا يجب اأّل يتمكن من الإ�شرار بنا«.

اعتماد هيكل وظيفي مبنّي على الحتياجات احلقيقية ولي�س على اأ�شا�س ا�شتيعاب الكوادر   -

كما هي يف واقع احلال.

اختيار روؤ�شاء املراكز وفقًا ملعيار الكفاءة، ومنحهم ال�شالحيات املنا�شبة لطبيعة املهمات   -

التي يتولونها، ويف املقابل تقييم الإجناز الذي يحرزونه حتقيقًا لالأهداف املعتمدة م�شبقًا 

لكل مركز على حدة ووفق موؤ�شرات اأداء وا�شحة وقابلة للقيا�س.

بع�س  اأ�شحابها  منح  مع  الإعارة،  بنظام  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  كفاءات  ا�شتقطاب   -

المتيازات واإخ�شاع اأدائهم للتقييم دوريًا.
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- الفعاليات والأن�شطة

اأنف�شهم، وتقدمي  ال�شباب  املراكز من خالل  تبّث احلييوية يف  �شبابية  اأن�شطة  ا�شتحداث   -

الت�شهيالت الالزمة لهم يف هذا امل�شمار.

تعزيز مبداأ الأن�شطة الت�شاركية بني املراكز ال�شبابية؛ داخل املحافظة الواحدة، وعلى   -

م�شتوى الأقاليم )�شمال، و�شط، جنوب(، وعلى م�شتوى اململكة ككل. ومن �شاأن هذا التوّجه 

ف ال�شباب على بع�شهم بع�شًا، ويفتح باب التوا�شل بينهم بعيدًا عن اجلهوية  اأن يعّزز تعرُّ

واملناطقية. كما اإن الأن�شطة الكبرية )املبيت( م�شّجعة لل�شباب، ومن �شاأن دفع التكاليف 

اأخرى  ناحية  ومن  املالية،  العوائق  يذّلل  اأن  بالت�شارك  مركز  من  اأكرث  خم�ش�شات  من 

املخالفات  من  وتقّلل  الرقابة،  وتعّزز  اجلدية،  من  مزيدًا  �شتوّلد  الإ�شراف  ت�شاركية  فاإن 

الإدارية واملالية.

اإعادة العمل باملبادرات ال�شبابية التي كانت تعّد املف�شَل املرن يف اخلطط الإ�شرتاتيجية،   -

كونها تتلم�س الواقع والتوجهات مبا يتنا�شب مع ما تريده الدولة وما يريده ال�شباب.

تعزيز ال�شراكات مع الهيئات ال�شبابية الأهلية وتبادل اخلربات يف الأن�شطة.  -

تفعيل برامج الدرو�س املجانية من خالل معلمني متطوعني، لتقدمي خدمة ملمو�شة لالأع�شاء،   -

ولتح�شني نظرة الأهايل للمراكز ال�شبابية، وبالتايل ا�شتقطاب اأبنائهم للع�شوية.

اإ�شراك ال�شباب اأنف�شهم يف التخطيط لالأن�شطة وتنفيذها وتقييمها.  -

مثل  بال�شتمرارية،  تت�شف  نوعية  فعاليات  تنظيم  خالل  من  املراكز  ح�شور  تعزيز   -

الربملانات ال�شبابية التدريبية، وبرنامج املواطنة احلّقة لطلبة اجلامعات، وموؤمتر الفكر 

التنويري واملبادرات النابعة من ال�شباب.

- التعليمات املالية

التعليمات الإدارية واملالية وعملية  ال�شبابية يف و�شع  املراكز  اإ�شراك م�شريف وم�شرفات   -

التخطيط الإ�شرتاتيجي، وتطبيق ما ينتج عن ذلك على اأر�س الواقع، والبعد عن امل�شاركات 

ال�شكلية.

الأخذ بعني العتبار الن�ضبة املئ�ية امل�ضروفة من الن�ضاط على الهدف الرئي�ضي، والن�ضبة   -

امل�شروفة على اخلدمات اللوج�شتية.
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تطوير اآليات للمراقبة واملتابعة و�شبط املخالفات الإدارية واملالية والأن�شطة الوهمية   -

اأحيانًا، وتفعيل مبداأ �شيادة القانون.

 - املباين امل�شتاأجرة

ج بتح�شني موا�شفات  ي�شتدعي التعامل مع هذا التحدي خطة طويلة املدى تتلّخ�س يف التدرُّ  -

وجتهيزات املقرات امل�شتاأجرة اأو ا�شتبدال اأخرى بها اأو اإقامة اأبنية جديدة وفق اأولويات 

مبنى  �شيتخذ  كان  اإن  مركز  اأّي  تاأ�شي�س  على  املوافقة  عدم  اأخرى  جهة  ومن  حقيقية، 

م�شتاأجرًا مقرًا له.

بناء �شراكات مع املوؤ�ش�شات الأهلية من اأندية وجمعيات وغريها، وا�شتخدام مقراتها عند   -

احلاجة.

- املقرات املمنوحة �شمن برنامج املبادرات امللكية

العمل على ا�شتخدام و�شائل نقل م�شتاأجرة اأو �شرف بدل موا�شالت لل�شباب الأع�شاء وفق   -

اآلية مالية م�شبوطة، لتذليل عقبة ُبعد بع�س املقرات عن التجمعات ال�شكانية.

درا�شة مو�شوع كوادر هذه املراكز وفق املقرتحات �شابقة الذكر.  -

2. مديريات ال�شباب يف املحافظات

ملديرية  بالإ�شافة  حمافظة،  لكل  مديرية  بواقع  �شباب،  مديرية   13 ال�شباب  لوزارة  يتبع 

�شباب لإقليم البرتا.

الريا�شية  واملجمعات  ال�شبابية  واملراكز  ال�شبابية  والهيئات  الأندية  فاإن  لالأنظمة،  ووفقًا 

وبيوت ال�شباب تتبع جميعها اإداريًا ملديرية ال�شباب �شمن املحافظة. 

ويكمن التحدي احلقيقي يف عمل مديريات ال�شباب، يف ال�شالحيات واملحا�شبة. فال�شالحيات 

مقّيدة وقد ل تتعدى الإدارة والت�شغيل، كما اإن التعليمات املالية تتحكم ب�شري العمل يف كثري 

من الأحيان.

- احللول املقرتحة

احلقيقية،  للم�شاءلة  العمل  وُيخ�شع  ال�شالحيات  يعطي  فاعل  تنظيمي  هيكل  تطوير   -

ويتعامل مع النق�س اأو الزيادة اأو الرتهل ب�شكل يدعم حتقيق الأهداف.
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اإعادة العمل بفكرة تعيني م�شاعدين لالأمني العام لالأقاليم، على اأن يكون مقر عمل امل�شاعد   -

يف الإقليم الذي يتولى م�شوؤوليته )�شمال، و�شط، جنوب( ولي�س يف مركز الوزارة بعّمان.

تطوير اأنظمة التحفيز للتمييز بني الن�شيط املبادر و�شواه.  -

3. الهيئات ال�شبابية

تبعًا  واأن�شطتها  اأهدافها  تتنوع  هيئة   14 الوزارة  من  املرخ�شة  ال�شبابية  الهيئات  عدد  بلغ 

لجتاهات ال�شباب املوؤ�ش�شني واحتياجاتهم. وهذه الهيئات اأهلية تطوعية، ولها مقرات خا�شة 

بها، وحتكمها اأنظتمها الداخلية امل�شاَدق عليها من الوزارة، حيث طراأ حتّول على نظام الأندية 

يف عام 2005 عندما اأ�شيفت الهيئات ال�شبابية كحا�شنات اأهلية معنية بالعمل ال�شبابي. 

وت�شاهم الوزارة بدعم الهيئات ال�شبابية وفق تعليمات دعم الأندية والهيئات ال�شبابية من 

مع  التعاطي  التنوع يف  الهيئات من�شة حتّقق  الغاية. ومتثل هذه  لهذه  املر�شودة  املخ�ش�شات 

معها  الهادف  التوا�شل  خالل  من  الوزارة  اأهداف  وحتقيق  ال�شباب،  ومتكني  ال�شبابي،  ال�شاأن 

وتطوير اآلية الدعم التحفيزي.

- احللول املقرتحة

التي  الأطراف  واأحد  الوزارة  اأذرع  من  بو�شفها  ال�شبابية  الهيئات  مع  ال�شراكة  تعزيز   -

ت�شتهدفها الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب.

اإعادة العمل باآلية الدعم املايل املبني على تقييم اخلطط والأن�شطة التي ت�شّب يف اأهداف   -

وتعزيز  ال�شبابية  الهيئات  مبادرات  ودعم  لل�شباب،  الوطنية  والإ�شرتاتيجية  الوزارة 

م�شاركتها يف الفعاليات ال�شبابية للوزارة.

4. الأندية )ريا�شي، ثقايف، اجتماعي(

�س من وزارة ال�شباب  بح�شب نظام الأندية والهيئات ال�شبابية، فاإّن النادي هيئة اأهلية ترخَّ

اأهداف ريا�شية وثقافية واجتماعية، وهو حمكوم بنظامه الداخلي امل�شادق عليه  لتحقيق 

من الوزارة. 

وبلغ عدد الأندية املرخ�شة من الوزارة 361 ناديًا. وميثل هذا العدد الكبري حتّديًا جعل هذا 

م�شراعيه  على  النوادي  تاأ�شي�س  باب  فتح  بعد  وذلك  تهديد،  اإلى  فر�شة  من  يتحول  القطاع 

�شات الدعم وقّلل  ملجرد حتقيق املتطلبات القانونية، الأمر الذي حّولها اإلى عبء على خم�شَّ
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من اإمكانية مراقبتها للتاأكد من �شالمة و�شعها من النواحي كافة. 

�شات الدعم لالأندية حتديًا كبريًا اأّثر على نفقات واأولويات اأخرى، بخا�شة اأن  وت�شكل خم�شَّ

الأندية  اأرهقت  واملح�شوبية،  والو�شاطة  للنفوذ  ر�شوخًا  اأو  احل�ش�س  ملبداأ  وفقًا  الدعم  اآلية 

الن�شيطة التي ُيفرت�س اأنها متثل فر�شة واأذرعًا قوية للوزارة جتاه العمل ال�شبابي يف ثنائية 

اجلغرافيا وال�شكان يف اململكة. لذلك ل بد من ربط الدعم بالإجناز وفق الروؤى الإ�شرتاتيجية.

- احللول املقرتحة

اأو�شاع  اأهدافها، وت�شويب  اأداء الأندية، واإغالق الأندية التي انقلبت على  اإعادة تقييم   -

املتعرثة منها، وتعزيز الأندية التي حتقق اأهدافها. 

اإعادة �شياغة ال�شراكة من جديد مع الأندية على اأ�شا�س الأن�شطة واملبادرات التي ت�شّب   -

يف اأهداف الوزارة.

ر تغطية اململكة  تفعيل الأندية يف الأرياف والبوادي واملخيمات كحوا�شن �شبابية، لتعذُّ  -

من خالل املراكز ال�شبابية، ولأن هذا لي�س مطلوبًا اأي�شًا، فاملطلوب هو تنوع العمل واجلهات 

والفعاليات ال�شبابية.

5. املدن ال�شبابية والريا�شية

تتبع لوزارة ال�شباب خم�س مدن �شبابية وريا�شية، متتلك اإمكانات �شخمة، وحتت�شن الأن�شطة 

للقانون،  وفقًا  الوزارة  بها  املعنية  للجميع،  ال�شحة  اأجل  من  الريا�شة  واأن�شطة  ال�شبابية، 

واأن�شطة الريا�شة التناف�شية اخلا�شة بالحتادات الريا�شية. 

�شة  ومتتلك هذه املدن فر�شًا ا�شتثمارية كبرية، خ�شو�شًا بوجود اأندية املدن الريا�شية املوؤ�شَّ

التي حررتها من  الداخلية  باأنظمتها  ال�شبابية. وهي حمكومة  والهيئات  الأندية  وفق نظام 

اأ�شبحت تعاين من م�شاكل التمويل  الكثري من القيود بغية اإعطائها فر�شة ال�شتثمار، لكنها 

حينًا،  واملح�شوبية  بالو�شاطة  كثرية  مراحل  يف  ال�شلطة  ا�شتغالل  نتيجة  الكوادر  وت�شّخم 

ديوان اخلدمة،  من  بتح�شيلها  الوزارة  تفلح  التي مل  التعيينات  بع�س  الوزارة يف  مل�شاعدة  اأو 

اأو لت�شديد فواتري  فعاليات ل تنطبق عليها الأنظمة والتعليمات املالية حكوميًا، اإلى جانب 

وجود جمال�س اإدارة اأو مواقع قيادية غري موؤهلة لقيادة ال�شتثمار يف هذه املدن مع غياب تام 

لتقييم الأداء. 
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التي  بال�شورة  بال�شتثمار  املدن  هذه  تو�شع  من  احلّد  اإلى  والعوامل  الظروف  هذه  اأدت  وقد 

جتعلها قادرة على رفد الوزارة ب�شكل اأف�شل، بل اإنها اأ�شبحت يف بع�س املواقع عبئًا على الوزارة 

التي ت�شطر اأحيانًا اإلى تغطية نفقاتها من موازنتها.

- احللول املقرتحة

على  ت�شاعدها  خربات  لت�شم  الريا�شية  املدن  اأندية  اإدارات  مبجال�س  النظر  اإعادة   -

ال�شتثمار اأو ا�شتقطاب املنح وامل�شاريع.

احلد من التعيينات على ح�شاب اأندية املدن اإل مبربرات منطقية.  -

املالية  للرقابة  الريا�شية  املدن  اأندية  اإخ�شاع  بخ�شو�س  القانونية  الن�شو�س  تفعيل   -

والإدارية.

اإجراء تقييم دوري لأداء اإدارات املدن الريا�شية مبنّي على موؤ�شرات اأداء علمية وا�شحة   -

يف التقييم.

الف�شل بني كوادر املدن الريا�شية وكوادر اأنديتها الريا�شية ما اأمكن.  -

درا�شة الفر�س ال�شتثمارية ب�شكل اأو�شع لرفد موازنة وزارة ال�شباب وفق الأ�شول املالية.  -

6. ال�شندوق الوطني لدعم احلركة ال�شبابية والريا�شية

ال�شتثمارية  الذراَع  وُيعّد   ،2001 ل�شنة  رقم )88(  النظام  ال�شندوق مبوجب  اإن�شاء هذا  مت 

لوزارة ال�شباب، حيث يقدم الدعَم املايل لقطاع ال�شباب وقطاع الريا�شة والأندية الريا�شية، 

اإلى جانب دعم املبادرات ال�شبابية الريادية وامل�شاريع ال�شتثمارية. كما اإّن ال�شندوق �شريك 

يف م�شاريع بناء الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب. 

- التحديات

تبني بع�س احلكومات تعدياًل للقانون لإلغاء ال�شندوق برمته، دون حوار مع ذوي العالقة   -

اأو تقييم التجربة، ما �شاهم يف �شعف ال�شتقرار املوؤ�ش�شي لل�شندوق.

�شغط متطلبات الأن�شطة �شواء للوزارة مبا يتعلق بالفعاليات ال�شبابية، اأو لّلجنة الأوملبية   -

مبا يتعلق مبخ�ش�شاتها للفعاليات الريا�شية.
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�شعف التوجه ال�شتثماري لدى جمل�س اإدارة ال�شندوق.  -

- احللول املقرتحة

ا�شتثمار الن�شو�س القانونية يف نظام ال�شندوق وتعزيزها ل�شبط عملية ال�شتثمار جلميع   -

مرافق الوزارة ب�شكل متكامل ومتخ�ش�س.

اإعطاء ال�شندوق الفر�شة لإثبات جدارته بال�شتثمار من خالل تطوير خطة متخ�ش�شة   -

�شاملة يف ال�شتثمار بعد درا�شة جميع الفر�س داخل الوزارة وخارجها، واقتطاع جزء من 

املخ�ش�شات والريع لغايات هذه اخلطة.

توفري الدعم املعنوي والبيئة الآمنة لل�شندوق من ِقبل رئا�شة الوزراء.  -

اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة ال�شندوق ورفده بخربات معنية بال�شتثمار من خارج الوزارة.  -

7. مركز اإعداد القيادات ال�شبابية

املتخ�ش�شة  التدريب  برامج  يوفر  وتدريبها،  ال�شبابية  القيادات  لتاأهيل  متخ�ش�س  مركز  هو 

وا�شتقالليته  نظامه  خالل  من  ا�شتثمارية  فر�شة  وي�شكل  والعربي،  الوطني  امل�شتويني  على 

التي مل ُت�شتثمر بال�شورة املثلى �شواء يف اجلانب الريا�شي املعني بت�شنيف املدربني واملنقذين 

وتاأهيلهم، اأو يف اجلانب ال�شبابي املعني بتاأهيل القيادات ال�شبابية. 

- التحديات

�شعف جمال�س الإدارة املتعاقبة، وعدم قدرتها على تطوير روؤية واإ�شرتاتيجية ل�شتثمار   -

الفر�س الكبرية التي يتمتع بها املركز.

ع حجم الإجناز لالإدارات املتعاقبة، وظهور املركز يف دوره واأدائه كما لو اأنه جمرد  توا�شُ  -

مديرية لل�شباب باإمكانات اأكرب.

غياب الفكر ال�شتثماري والأكادميي يف روؤية املركز.  -

غياب ال�شراكات الفنية والأكادميية الدولية واملتخ�ش�شة يف جمال الريا�شة وال�شباب.  -

�شعف بع�س املحا�شرين يف الربامج املختلفة للمركز.  -
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- احللول املقرتحة

ت�شكيل جمل�س اإدارة غري تقليدي، ي�شم خربات اأكادميية وخربات ا�شتثمارية متميزة.  -

ر ريا�شي �شبابي اأكادميي يف اإطار تقدمي اخلدمة وال�شتثمار. اإبراز ت�شوُّ  -

عقد �شراكات دولية يف جمال تاأهيل القيادات الريا�شية وال�شبابية.  -

ا�شتثمار الن�شو�س القانونية الداعمة للتميز وال�شتثمار.  -

عقد �شراكات اإ�شرتاتيجية قوية للم�شاركة يف تاأهيل القيادات الريا�شية يف كليات الرتبية   -

الريا�شية يف اجلامعات الأردنية والعربية وفق برامج قابلة للتناف�س.

ال�شتعانة مبحا�شرين دوليني ذوي خربات وكفاءات، لبناء الربامج املناف�شة.   -

بحث اإمكانية منح �شهادات اأكادميية يف القيادة ال�شبابية والريا�شية.  -

8. بيوت ال�شباب

يبلغ عدد هذه البيوت 16 بيتًا ومع�شكرًا لل�شباب تتوزع على حمافظات اململكة وت�شكل اأماكن 

منا�شبة ل�شتقبال الأن�شطة ال�شبابية القادمة من حمافظة اإلى اأخرى، وخ�شو�شًا املبيت. كما 

اإن احت�شانها لهذه الأن�شطة ي�شهم يف خف�س الكلف املادية. 

رمزية  مبالغ  نظري  ومرافقها  غرفها  بتاأجري  ت�شمح  البيوت  لهذه  الداخلية  التعليمات  ولأن 

اإلى تراُجع املردود املنتَظر من ا�شتثمارها، واأّثر  مع خ�شومات كبرية للعاملني، فقد اأدى ذلك 

بالتايل على �شيانتها ودميومتها.

- احللول املقرتحة

يف  لت�شاعد  �شحيحة،  ب�شورة  ال�شباب  بيوت  عمل  يحكم  رقابي  اإداري  مايل  نظام  تطوير   -

توفري الدخل املادي وتوفري نفقات ال�شيانة والإدامة. بالإ�شافة للرقابة والتقييم لالأداء 

وللدخل املتاأتي من ا�شتثمارها.

ا�شتثمار الن�شو�س القانونية الداعمة يف اإدخال الفكر ال�شتثماري من خالل تطوير بيوت   -

ال�شباب وتوفري اخلدمات املنا�شبة للمناف�شة وال�شتثمار.

تعزيز الرقابة املالية واملتابعة والتقييم بال�شكل ال�شحيح.  -

ا�شتخدام التكنولوجيا يف الت�شويق واحلجوزات وال�شبط الإداري واملايل.  -
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9. جمعية الك�شافة واملر�شدات

تاأ�ش�شت احلركة الك�شفية يف الأردن عام 1954، واأ�شبحت ع�شوًا يف املنظمة العاملية للحركة 

يف  ع�شوًا  واأ�شبحت   ،1938 عام  يف  بداأت  فقد  الإر�شادية  احلركة  اأما   .1955 عام  الك�شفية 

اجلمعية العاملية للمر�شدات وفتيات الك�شافة يف عام 1978.

1987 وتعديالته التي  ومت ت�شكيل جمعية الك�شافة واملر�شدات وفقًا لنظام اجلمعية ل�شنة 

انبثقت من قانون رعاية ال�شباب املعمول به.

وُيقرَتح يف هذا ال�شاأن، تعديل املادة )5( من نظام اجلمعية املتعلقة بت�شكيل الهيئة العامة، 

اإ�شافة »ك�شافة القطاع الأهلي، وك�شافة ومر�شدات وكالة الغوث، وك�شافة قطاع  بحيث يتم 

اجلامعات« لياأخذ هوؤلء مكانتهم يف الهيئة العامة، وبذلك تت�شع الإمكانات ال�شبابية يف رعاية 

ال�شباب بهذا اجلانب، بالإ�شافة اإلى دمج الك�شافة واملر�شدات �شمن ن�شاطات الإ�شرتاتيجية 

الوطنية لل�شباب.

استنتاجات

رغم الدعم امللكي امللحوظ للقطاع ال�شبابي، من خالل الزيارات واللقاءات وكتب التكليف   .1

احلكومات  بني  الروؤى  تباين  اأن  اإل  امللكية،  النقا�شية  والأوراق  املتعاقبة  للحكومات 

التوجيهات  من  الأدنى  احلّد  يحقق  ومبا ل  وا�شحًا،  كان  ال�شبابي  القطاع  جتاه  املتعاقبة 

امللكية. وُيذكر يف هذا ال�شياق ا�شتبدال الوزارة باملجل�س وا�شتبدال املجل�س بالوزارة كجهة 

حكومية معنية بال�شباب، اأكرث من مرة خالل ال�شنوات الأخرية.

غياب ال�شتقرار والروؤية لدى احلكومات املتعاقبة جتاه القطاع ال�شبابي واجلهة احلكومية   .2

املعنية بهذا القطاع، مما اأوجد املزيد من التحديات اأمام هذه اجلهة التي اتخذت �شيغة 

»جمل�س اأعلى« اأحيانًا، و�شيغة »وزارة« اأحيانًا اأخرى.

من�شبه  يف  الوزير  مكوث  معّدل  بلغ  بال�شباب،  املعنية  احلكومية  اجلهة  قيادة  بخ�شو�س   .3

42 �شهرًا.  اأ�شهر فقط، يف حني بلغ معّدل مكوث رئي�س املجل�س الأعلى يف من�شبه  ثمانية 

لكن يف املقابل، بدا وا�شحًا �شعف الت�شال والتوا�شل بني رئا�شة املجل�س ورئا�شة الوزراء 

اأو جمل�س الوزراء.

بخ�شو�س الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب، لوحظ اأنه بعد النتهاء من املرحلة الأولى   .4

من الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2005-2009( واإجراء تقييم لها )2009( والتمديد 

لرباجمها ل�شنة اأخرى، مل تتمكن اأّي وثيقة من الإ�شرتاتيجيات الالحقة التي مت بناوؤها 

من الدخول يف حيز التنفيذ على الإطالق، نظرًا لعدم ا�شتقرار روؤية احلكومات املتعاقبة 
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وزارة  وريا�شة،  �شباب  )وزارة  ال�شباب  قطاع  تتولى  التي  احلكومية  اجلهة  �شيغة  جتاه 

�شباب، جمل�س اأعلى لل�شباب، جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة(. 

ة منها، مما ج�ّشد  غياب الرقابة واملتابعة احلكومية املحايدة ل�شري الإ�شرتاتيجيات املقرَّ  .5

ولروؤ�شاء  الوزراء  لبع�س  لالإجناز  الرتاكمي  البناء  تقدير  عن  بعيدًا  ال�شخ�شية  الب�شمة 

اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب. 

وا�شحة  فل�شفة  دعائم  اأر�شى  ال�شباب  لقطاع  امللكي  والتوجيه  الدعم  اأّن  الوا�شح  من   .6

ومر�شومة )فل�شفة الف�شل والتحول 2001( هياأت الظروف لعملية تخطيط اإ�شرتاتيجي 

تقوم على ال�شتثمار بال�شباب والت�شاركية بني موؤ�ش�شات الدولة وبني ال�شباب اأنف�شهم يف 

اإطار اخلطط الإ�شرتاتيجية، مع الأخذ يف احل�شبان اأن اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب 

)املجل�س الأعلى لل�شباب اآنذاك( متثل ركيزة اأ�شا�شية يف متكني ال�شباب.

اأول   ،)2009-2005( الأولى  مرحلتها  يف  لل�شباب  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  كانت   .7

هذا  يف  العربي  امل�شتوى  على  الثانية  وهي  الأردن،  يف  القطاع  لهذا  موجهة  اإ�شرتاتيجية 

اإ�شرتاتيجيات  اإطالق  �شبقته يف  العامل  40 دولة يف  اإلى  الأردن  ان�شّم  وباإطالقها  املجال، 

ذة على اأر�س الواقع،  متخ�ش�شة بال�شباب. كما اإن هذه الإ�شرتاتيجية هي الوحيدة املنفَّ

يف حني مل تتمّكن الإ�شرتاتيجيات الالحقة من الدخول اإلى حيز التنفيذ.

ُت�شتثمر  اأنها مل  اإّل  ال�شبابي وال�شتثمار،  للعمل  رغم توفر بنية حتتية �شخمة وداعمة   .8

بال�شكل الالزم، وبقيت يف النطاق التقليدي الذي يعتمد على موازنة احلكومة ح�شرًا وعلى 

برامج عمل تفتقر اإلى ال�شتمرارية الالزمة لتحقيق الأهداف املرجّوة.

غياب الربامج احلا�شنة واجلاذبة لل�شباب، وهو ما يت�شح من تكرار الأن�شطة وتكرار اأ�شماء   .9

ال�شباب امل�شاركني فيها، نتيجة �شعف الإقبال على ع�شوية املراكز ال�شبابية، وعدم تفعيل 

ورّية غري واقعية )�شجل  دور ال�شباب يف اختيار الأن�شطة اجلاذبة، وال�شتعانة ببيانات �شُ

د، اخلطط، الهيئات العامة والإدارية والنتخابات يف املراكز(. الرتدُّ

املراكز  يف  الكوادر  توزيع  و�شوء  والإ�شرافية،  الإدارية  للكوادر  التخ�ش�شية  �شعف   .10

وزارات  يف  احلاجة  عن  الزائدين  املوظفني  من  كبرية  اأعداد  نقل  عن  والناجت  ال�شبابية، 

اأخرى، واملبالغة يف التعيينات خارج جدول الت�شكيالت بوترية تراكمية.

11. عدم توفر مقّر منا�شب لوزارة ال�شباب يجمع مديرياته املتناثرة يف مواقع متباعدة، مما 

ُي�شعف الت�شال والتوا�شل يف ما بينها.

12. قّلة متكني الكفاءات املتخ�ش�شة يف املواقع القيادية العليا، و�شيوع الو�شاطة واملح�شوبية 

على ح�شاب الكفاءة.
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الأهمية  من  الكايف  القدر  الوزارة،  اأو  للمجل�س  الإ�شرتاتيجية  ال�شيا�شة  اإيالء  عدم   .13

للن�شاطات الريا�شية الرتويحية من اأجل ال�شحة، رغم تنامي التهديدات ل�شحة ال�شباب 

يف ظل غياب الثقافة البدنية و�شوء التغذية وقلة احلركة. ورغم اأن هذه الن�شاطات تقع 

يف �شلب فل�شفة القانون اخلا�س برعاية ال�شباب.

14. غياب التن�شيق العملي بني الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب والإ�شرتاتيجيات الوطنية 

الأخرى املعنية بال�شباب كمواطنني وطلبة وباحثني عن العمل.. اإلخ.

التوصيات والحلول املقرتحة

ت�شكيل جمل�س وطني لل�شيا�شات ال�شبابية من خالل قانون رعاية ال�شباب، على اأن يراأ�شه   .1

)وزارة  العالقة  ذات  الوزارات  ووزراء  ال�شباب  وزير  ع�شويته  يف  وي�شم  الوزراء،  رئي�س 

العمل،  العايل، وزارة الأوقاف، وزارة  التعليم  الرتبية والتعليم، وزارة الت�شالت، وزارة 

العام،  والأمن  امل�شلحة  كالقوات  اأخرى  هيئات  وممّثلي  اإلخ(  ال�شيا�شية..  التنمية  وزارة 

وذلك لتحقيق التعاون والت�شاركية احلقيقية على امل�شتوى الوطني ولي�س املوؤ�ش�شي فقط 

يف مو�شوع رعاية ال�شباب. 

ا�شتهداف ال�شباب مبوؤ�ش�شة حكومية خا�شة بهم )وزارة ال�شباب( تتمتع بال�شفة التن�شيقية   .2

بني الإدارات والوزارات القطاعية واملنظمات غري احلكومية واخلا�شة والدولية. ويراعى 

اأن ُت�شتوفى الفرتات الزمنية للقيادة ما اأمكن، لر�شم اخلطط وحتقيق الإجناز.

مللء  اأ�شخا�س  اختيار  عند  العتبار،  بعني  ال�شبابي  العمل  يف  واخلربة  التخ�ش�شية  اأخذ   .3

املواقع القيادية يف وزارة ال�شباب.

ق�شايا  تتناول  وطنية  م�شوحات  واإجراء  بهم،  خا�شة  م�شوحات  يف  ال�شباب  ا�شتهداف   .4

لة. ال�شباب وتوفري بيانات حديثة ودورية علمية حمايدة ومف�شّ

الدولة،  اأهداف  وحتقق  طموحاتهم  حتقق  نوعية  ومبادرات  بربامج  ال�شباب  ا�شتهداف   .5

وجتّنب املحا�شرات ب�شكلها التقليدي والتلقني، والرتكيز على امل�شاركة والتطبيق، وبخا�شة 

واحلياة  والإرهاب،  والتطرف  والت�شغيل،  ال�شكانية،  بالفر�شة  املتعلقة  املو�شوعات  يف 

ال�شيا�شية.

خالل  من  و�شيا�شاته،  ال�شبابي  للقطاع  املرجعية  اجلهة  بو�شفها  ال�شباب  وزارة  دور  دعم   .6

تفعيل ن�شو�س الت�شريعات ذات ال�شلة.

التاأكيد على العمل بالنهج الإ�شرتاتيجي العلمي يف بناء الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب   .7
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)التخطيط  كافة  املراحل  الت�شاركية احلقيقية يف  وبتج�شيد  اأنف�شهم  ال�شباب  من خالل 

والتنفيذ والتقييم(.

تعزيز جهود وزارة ال�شباب يف ا�شتكمال مراحل اإقرار املرحلة الثانية )2020-2025( من   .8

الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2018-2025( وذلك بعد مراجعتها ومراجعة اخلطة 

التنفيذية التابعة لها مب�شاركة حقيقية من ال�شباب واجلهات املعنية بهم.

للربامج  الدورّي  والتقييم  والتوثيق  باملتابعة  للقيام  معينة،  حكومية  جهة  حتديد   .9

امل�شتهدفة، ل�شمان �شالمة الإجراءات وحتقيق الأهداف املن�شودة.

امللف  يف  الدولة  موؤ�ش�شات  جلميع  واحلقيقية  الفعلية  الت�شاركية  مبداأ  على  التاأكيد   .10

ال�شبابي، وهو ما ي�شمل عمليات التخطيط والبناء والتنفيذ والتقييم.

11. تطوير خطة موؤ�ش�شية لوزارة ال�شباب تعنى مبعاجلة الأو�شاع الإدارية واملالية والأنظمة 

والتعليمات واإ�شالحات البنية التحتية، وتذليل التحديات الوظيفية والفنية وحتديات 

املجل�س  ِقبل  من  الدورية  واملراجعة  والقيا�س  للتقييم  يخ�شع  ب�شكل  وغريها  ال�شتثمار 

الوطني لل�شيا�شات ال�شبابية.

12. اإيالء الأن�شطة البيئية والعمل التطوعي والريا�شة الرتويحية الأهمية الالزمة، كونها 

جزءًا من فل�شفة رعاية ال�شباب.

املركز،  املديريات يف  يكون قادرًا على احتواء جميع  ال�شباب  لوزارة  منا�شب  13. توفري مقر 

لت�شهيل العمل وحتقيق مزيد من التوا�شل.

14. اإقامة �شراكات جديدة مع القطاع اخلا�س تهدف اإلى بناء عدد اأكرب من حا�شنات الأعمال 

التي توفر الدعم وامل�شاندة لإدماج ال�شباب يف القت�شاد الوطني الفعلي.

امل�شاريع  اإدارة  وتنظيم  الأعمال،  ريادة  جمال  يف  ال�شباب  لتمكني  بنائّي  ب�شكل  العمل   .15

القت�شادية ال�شغرية واملتو�شطة.

برامج  دعم  خالل  من  ال�شباب  قطاع  خلدمة  الجتماعي  ال�شمان  �شندوق  دور  تعزيز   .16

التمويل ودعم الأفكار الريادية لدى ال�شباب بال�شراكة مع وزارة ال�شباب. 



شؤون املرأة 

والنوع االجتامعي
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تقوم هذه املراجعة بتقييم القوانني والإ�سرتاتيجيات اخلا�سة ب�سوؤون املراأة وحتليل واقعها 

بال�ستعانة مب�سادر متنوعة، منها: معلومات ووقائع ُم�سّمنة من بحث مكتبي حول القوانني 

والكتابات   ،1999 عام  منذ  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  واخلطط  والإ�سرتاتيجيات  الأردنية، 

مقابالت  خالل  من  مكت�سبة  معلومات  اإلى  بالإ�سافة  الأردن؛  يف  املراأة  حقوق  حول  املن�سورة 

والنوع  املراأة  ونا�سطني يف منظمات تعمل يف جمال  اأُجريت مع خرباء ممار�سني  واجتماعات 

الجتماعي )اجلندر( وجمال العمل والعمالة. 

املراأة،  ل�سوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  فهي:  معها،  لقاءات  اأُجريت  التي  املنظمات  اأما 

واملعلوماتية، القت�سادية  للدرا�سات  الفينيق  مركز  القانونية،  للم�ساعدة  العدل   مركز 

الوطني  املركز  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  العمل،  وزارة   ،)Takamol USAID(

لتنمية املوارد الب�سرية، �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، واملوؤ�س�سة العامة 

لل�سمان الجتماعي. واأخريًا، ت�ستند املراجعة اإلى اجلل�سات الربملانية املتعلقة بالإ�سالحات 

يف  العمل  وجلنة  القانونية  اللجنة  مع  العمل  وقانون  ال�سخ�سية  الأحوال  بقانون  اخلا�سة 

الربملان. 

تقدمي
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أوالً: الجهات املعنية مبجال شؤون املرأة

ميكن ت�سنيف املنظمات واملجموعات العاملة يف جمال �سوؤون املراأة وحقوقها اإلى �سّت جمموعات 

هي: 

1. جمموعات م�ستقلة اأُ�س�ست للدفاع عن حقوق املراأة

املراأة  »احتاد  ا�سم  حتت  اأُ�س�س  الذي  الأردنية،  املراأة  احتاد  املجموعات:  هذه  اأبرز  ومن 

العربية« يف عام 1954 بجهود اأكرث من 100 نا�سطة للدفاع عن حقوق املراأة، وخ�سو�سًا حقها 

يف النتخاب، واملطالبة بت�سليح املراأة وان�سمامها اإلى القوات امل�سّلحة، بالإ�سافة اإلى الدعوة 

على  املجموعة  هذه  اأُجربت  وقد  الدويل.  امل�ستوى  على  واجلزائر  فل�سطني  دولتي  لتحرير 

وقف عملها وتعر�ست للمنع والإغالق اأكرث من مرة، اإلى اأن اأعيد تاأ�سي�سها يف 1990 حتت ا�سم 

»احتاد املراأة الأردنية«.

2. جمموعات ن�سائية حكومية

ومن اأبرز هذه املجموعات: الحتاد الن�سائي الأردين العام، الذي اأُ�س�س عام 1981 وعمل حتت 

بحقوق  املعنية  املبادرات  جلميع  تنظيمية  مظلة  لي�سكل  الجتماعية،  التنمية  وزارة  مظلة 

الأردنية،  املراأة  احتاد  ملحاربة  اأُ�س�س  اأنه  لالعتقاد  النتقادات  من  الكثري  تلّقى  لكنه  املراأة. 

الذي كان حتت ا�سم »جمعية الحتاد الن�سائي يف الأردن« يف ذلك الوقت. 

3. الآليات الوطنية للمراأة

تعّد اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة من اأن�سط الآليات الوطنية للمراأة. وقد �ُسّكلت 

التي  للدول  املتحدة  الأمم  منظمة  تو�سيات  على  بناء   1992 عام  الوزراء  جمل�س  من  بقرار 

ترغب بامل�ساركة يف موؤمتر الأمم املتحدة ببكني عام 1995. 

4. منظمات غري حكومية برعاية ملكية 

اأُ�س�ست جمموعة من املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا املجال حتت رعاية ملكية وقامت 

الأمرية ب�سمةبرعاية عد كبري من املنظمات املعنية بق�سايا الن�ساء، ومن هذه املنظمات: جتمع 

للتنمية  الها�سمي  الأردين  وال�سندوق   ،1995 عام  اأُ�س�س  الذي  الأردين  الوطني  املراأة  جلان 

الب�سرية )جهد(، ومعهد درا�سات امللكة زين ال�سرف الذي يعمل على تقدمي معلومات اأ�سا�سية 

اإلى املنظمات  للم�ساريع التي تقوم بها املنظمات غري احلكومية حتت رعاية ملكية. وُي�ساف 

غري احلكومية: موؤ�س�سة امللك احل�سني )موؤ�س�سة امللكة نور احل�سني �سابقًا( ومركز املعلومات 
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والبحوث التابع لها، واملبادرات التي ترعاها امللكة رانيا العبداهلل )مثل »مدر�ستي«(، واملجل�س 

الوطني ل�سوؤون الأ�سرة. 

وتت�سم هذه املنظمات بالن�ساط والفاعلية، وهو ما يربطه ن�سطاء م�ستقّلون يف جمال حقوق 

على  احل�سول  جمال  يف  خا�سة  عليها،  حت�سل  التي  العادلة«  غري  »املزايا  ي�سّمونه  مبا  املراأة، 

التمويل والدعم املادي. 

5. جمموعات ن�سائية تابعة لأحزاب �سيا�سية

منذ  لة  )م�سجَّ الأردن  يف  العربيات  الن�ساء  جمعية  ر�سميًا:  امل�سّجلة  املجموعات  هذه  من   

1970( والتي �سّمت ن�ساء اأع�ساء يف احلزب ال�سيوعي الأردين. اأما املجموعات غري امل�سّجلة 

ر�سميًا فمنها: رابطة املراأة الدميقراطية )رند( التابعة حلزب ال�سعب الدميقراطي الأردين 

�سة من ِقبل ف�سائل فل�سطينية، كالحتاد  )ح�سد(، بالإ�سافة اإلى املجموعات الن�سائية املوؤ�سَّ

العام للمراأة الفل�سطينية التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية.

6. منظمات غري حكومية حمّلية معنية بحقوق املراأة

ومن الأمثلة على هذه املنظمات: جمموعة امليزان، وجمعية نادي �ساحبات الأعمال واملهن- 

لت�سامن  الدويل  املعهد  وجمعية  الإن�سان،  وحقوق  القانونية  للم�ساعدة  متكني  ومركز  عّمان، 

الن�ساء )SIGI(، ومركز العدل للم�ساعدة القانونية، ومنظمة النه�سة العربية للدميقراطية 

.)ARDD( والتنمية

7. جمموعات وحتالفات ومبادرات:

ومن اأبرزها: ائتالف جن�سيتي حق لعائلتي، حملة �سداقة، حملة اأمي اأردنية وجن�سيتها حّق 

يل. 

 8. منظمات دولية عاملة يف جمال �سوؤون املراأة
 UN( املراأة  ومتكني  اجلن�سني  بني  للم�ساواة  املتحدة  الأمم  هيئة  املنظمات:  هذه  اأبرز  ومن 

 .)Women
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9. منظمات تابعة حلكومات واأحزاب �سيا�سية اأجنبية

�ساحة  يف  والن�سطة  العاملة  املنظمات  اأبرز  من  الأجنبية  للحكومات  التابعة  املنظمات  تعّد 

 Takamol( حقوق املراأة، ومنها: برنامج تكامل التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

USAID(، املعهد اجلمهوري الدويل )IRA(، املعهد الدميقراطي الوطني )NDI(، الوكالة 
الدمناركية للتنمية الدولية )DANIDA(، الوكالة الأملانية للتعاون الدويل )GIZ(. اإلى 

اأديناور«،  »كونراد  موؤ�س�سات  مثل،  الأملانية  ال�سيا�سية  الأحزاب  من  �سة  املوؤ�سَّ املراكز  جانب 

فاإّن  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  لوك�سمبورغ«.  و»روزا  ناومان«،  و»فريدري�س  اإيربت«،  و»فريدري�س 

العديد من ال�سفارات الأجنبية يف الأردن تبدي اهتمامًا يف جمال �سوؤون املراأة وحقوقها، ومن 

اأبرزها ال�سفارتان الهولندية والأ�سرتالية.

ثانياً: اإلسرتاتيجيات الوطنية املعنية بشؤون املرأة

اأ. اخلطة الإ�سرتاتيجية لتمكني املراأة يف الأردن، الإ�سرتاتيجية الوطنية للمراأة 
الأردنية )2017-2013(

اأطلقت اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة، اخلطَة الإ�سرتاتيجية لتمكني املراأة يف الأردن 

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  من  بدًل   )2017-2013( الأردنية  للمراأة  الوطنية  والإ�سرتاتيجية 

للمراأة يف الأردن )2012-2015( التي كانت تنوي اإطالقها. 

وتتناول الإ�سرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية ثالثة حماور متعلقة باملراأة، هي: 

الأمن الإن�ساين واحلماية الجتماعية/ التمكني الجتماعي. وي�سمل هذا املحور: املراأة   .1

والتعليم، املراأة وال�سحة، العنف �سد املراأة، املراأة والبيئة والتغري املناخي.

التمكني ال�سيا�سي للمراأة وامل�ساركة يف احلياة العامة.   .2

التمكني القت�سادي للمراأة.   .3

اإ�سافة اإلى ذلك، تتناول الإ�سرتاتيجية حماور متقاطعة بني هذه املحاور الثالثة وهي: 

الثقافة املجتمعية الداعمة لتمكني املراأة.  .1

الإعالم وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت.  .2

واملوازنات  والربامج  وال�سيا�سات واخلطط  بالت�سريعات  النوع الجتماعي )اجلندر(  دمج   .3

الوطنية.

التطوير املوؤ�س�سي للمنظمات العاملة يف اإطار متكني املراأة.   .4
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لذلك، تهدف الإ�سرتاتيجية اإلى توفري منظور �سامل يغطي جميع جمالت حياة املراأة. 

ولقد مت اإقرار هذه الإ�سرتاتيجية من ِقبل رئا�سة الوزراء وجمل�س الوزراء.

اأكرث  عمل  خطة  مبثابة  فهي  الأردن،  يف  املراأة  لتمكني  الإ�سرتاتيجية  للخطة  بالن�سبة  اأما 

نة يف كل حمور  تف�سياًل وطوًل من الإ�سرتاتيجية، اإذ تركز على كيفية حتقيق الأهداف املت�سمَّ

من املحاور الثالثة يف الإ�سرتاتيجية. وقد اأُعدت هذه اخلطة بجانب الإ�سرتاتيجية لت�ساعد 

اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة و�سركاءها يف عملية تطبيق الإ�سرتاتيجية؛ بحيث 

الالزمة  واملعايري  لتحقيقه،  الالزمة  النتائج  تو�سح  فرعية  اأهدافًا  رئي�س  هدف  لكل  و�سعت 

لقيا�س ذلك، واملنظمة امل�سوؤولة عن التنفيذ، واملنظمة امل�سوؤولة عن جمع البيانات )لقيا�س ما 

اإذا مت حتقيق الهدف اأم ل(، والإطار الزمني واملوؤ�سرات القت�سادية.  

ت�سري الإ�سرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية يف حمورها الأول )الأمن الإن�ساين واحلماية 

توفري  يخ�س  ما  يف  الأردن  حققه  الذي  النجاح  اإلى  الجتماعي(،  التمكني  الجتماعية/ 

التعليم وامل�ستويات العالية من التعليم املحققة بالن�سبة لالإناث. وعلى خالف اإ�سرتاتيجيات 

تلتها )مثل »روؤية الأردن 2025«(، ل حتّذر هذه الإ�سرتاتيجية من انخفا�س م�ستوى التعليم 

اإّنها ل ت�سري  العام والتعليم العايل، بعد اأن كان الأردن يتبواأ مركزًا مرموقًا يف التعليم. كما 

احلكومية،  واملدار�س  اخلا�سة  املدار�س  بني  التعليم  م�ستويات  يف  ال�سا�سعة  الفروقات  اإلى 

والفروقات يف م�ستويات التعليم بني العا�سمة واملحافظات امل�سار اإليها يف »روؤية الأردن ٢٠٢٥«. 

فهي ل توفر حتلياًل دقيقًا متعدد اجلوانب يعري النتباه للفروقات بني الن�ساء تبعًا للموقع 

م�ستويات  الأردن  يف  الإناث  تعليم  حقق  املثال،  �سبيل  وعلى  الجتماعية.  والفئة  اجلغرايف 

مرتفعة فعليًا، لكن الفر�س املتاحة للن�ساء يف املجتمعات الريفية والبادية ما زالت اأقّل من 

تلك املتاحة للن�ساء يف املناطق احل�سرية. 

وتناق�س  ومواطنة،  مواطن  لكّل  حقٌّ  ال�سحية  الرعاية  اأّن  على  الإ�سرتاتيجية  وتن�س 

وحت�سني  والأطفال  الأمهات  وفيات  معدل  خف�س  يف  الأردن  قطعها  التي  الكبرية  اخلطوات 

الكثري  يزال  ما  اأنه  على  الإ�سرتاتيجية  ت�سدد  ذلك،  مع  الولدة.  بعد  ما  ال�سحية  الرعاية 

الكتئاب  مكافحة  مثل  باملراأة؛  اخلا�سة  ال�سحية  الرعاية  ملعاجلة  به  القيام  يجب  الذي 

تناق�س  ول  متقاربة.  فرتات  يف  واحلمل  اخل�سوبة  ومعدلت  الثدي،  و�سرطان  الولدة،  بعد 

الإ�سرتاتيجية اأهمية اإ�سالح التاأمني ال�سحي، فاإْن كانت الرعاية ال�سحية حّقًا لكل مواطن 

كما تن�س الإ�سرتاتيجية، فاإّن العمل على توفري الرعاية ال�سحية ال�ساملة جلميع الأردنيني 

يجب اأن يكون حّقًا من حقوق املراأة واأولوية وطنية.

وتناق�س الإ�سرتاتيجية حقوق املراأة ذات الإعاقة، وت�سدد على اأهمية مفهوم الأمن الن�ساين، 
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والذي ي�سمل ح�سول املراأة على الحتياجات الأ�سا�سية، مثل الأمن الغذائي، واملاأوى، وامل�سكن 

الكرمي، والرعاية ال�سحية، ل �سيما يف �سن ال�سيخوخة اأو عند الفقر. اإل اأّن الإ�سرتاتيجية ل 

تو�سح كيفية منح هذه احلقوق ل�ساحبتها. اأي�سًا، ل تو�سح الإ�سرتاتيجية اأهمية اإن�ساء بنية 

حتتية ونوعية متّكن الن�ساء ذوات الإعاقة من امل�ساركة الكاملة يف احلياة العامة واخلا�سة.

احلياة  يف  وامل�ساركة  للمراأة  ال�سيا�سي  )التمكني  الثاين  املحور  يف  الإ�سرتاتيجية  وتوؤكد 

العامة(، اأن من املمكن قيا�س الدميقراطية من خالل م�ستوى متكني جميع املواطنني -الذكور 

اأو الدين- يف ما يتعلق بحكم �سوؤونهم وحياتهم  اأو اللغة  والإناث، وب�سرف النظر عن العرق 

العامة وقدرتهم على امل�ساركة يف �سنع القرار. وتوفر الإ�سرتاتيجية ن�سَب الن�ساء يف املنا�سب 

ع�سوية  يف  وكذلك  بالتعيني،  اأو  بالنتخاب  كانت  �سواء  القرار،  �سنع  ومنا�سب  ال�سيا�سية 

الق�سائية. وتك�سف  ال�سيا�سية، والقطاع اخلا�س، واملوؤ�س�سات احلكومية، وال�سلطة  الأحزاب 

الأرقام اأن اأعلى متثيل للن�ساء هو يف ع�سوية الأحزاب ال�سيا�سية )29.1%(، يليه يف املجال�س 

البلدية )25%(. بينما تهدف الإ�سرتاتيجية اإلى زيادة متثيل املراأة يف جميع جوانب احلياة 

العامة، اإلى ما ل يقل عن %30. 

ويالَحظ اأّن الإ�سرتاتيجية تتجاوز اجلهود الأخرى يف جمال �سوؤون املراأة وحقوقها، حا�سرًة 

قيا�س ح�سور املراأة مبدى متثيلها يف جمل�س النواب.

بطالة  ن�سبة  اأّن  اإلى  للمراأة(  القت�سادي  )التمكني  الثالث  املحور  يف  الإ�سرتاتيجية  ت�سري 

الإناث ت�سكل �سعَف ن�سبة بطالة الذكور، وحتدد الإ�سرتاتيجية خم�سة اأهداف فرعية �سمن 

هذا املحور: 

متكني املراأة لكي ت�سهم يف احلياة القت�سادية.  .1

رفع ن�سبة م�ساركة املراأة يف ريادة الأعمال.  .2

ح�سابات  يف  واإدماجه  املنظم  غري  العمل  يف  اأو  املنزل  يف  العاملة  املراأة  طاقات  تفعيل   .3

القت�ساد الوطني.

والبادية  الريف  ويف  بعامة،  الفقرية  للمراأة  والقت�سادي  الجتماعي  ال�ستقرار  تاأمني   .4

بخا�سة. 

تخفي�س  يف  لالإ�سهام  لالأ�سرة،  املعيلة  للمراأة  والقت�سادي  الجتماعي  ال�ستقرار  تاأمني   .5

الأردن،  يف  املراأة  لتمكني  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  من  املحور  هذا  مناق�سة  ويتم  اأعبائها. 

بتف�سيٍل اأكرث مع وجود خطة عمل وا�سحة لتحقيق الأهداف الرئي�سية لالإ�سرتاتيجية.

املراأة  املراأة يف الأردن، ين�ّس على متكني  الهدف الأول من اخلطة الإ�سرتاتيجية لتمكني  اإّن 
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لكي ت�سهم يف احلياة القت�سادية. وتقوم اخلطة بتحديد اأهداف متعددة، منها زيادة م�ساركة 

املراأة يف �سوق العمل، وحتّدد م�ساريع معينة لتحقيق هذا الهدف، من بينها: م�ساريع توظيف 

للن�ساء يف املناطق القت�سادية املهم�سة، م�ساريع توظيف وطنية، م�ساريع �سناعية، بالإ�سافة 

اإلى م�ساريع لتدريب الن�ساء الباحثات والعاطالت عن العمل من ذوات الحتياجات اخلا�سة. 

واأخريًا، تقرتح اخلطة الإ�سرتاتيجية حمالت وطنية لتوعية املجتمع حول اأهمية م�ساركة 

وتهيئتها  املراأة  اإعداد  على  تركز  امل�ساريع  هذه  معظم  فاإّن  وبالتايل،  العمل.  �سوق  يف  املراأة 

لت�سارك بفاعلية يف �سوق العمل، وذلك بدًل من التطرق ملعاجلة ق�سايا احلقوق القت�سادية، 

مثل احلق يف احل�سول على وظيفة لئقة، والأجر املعي�سي، واإعانات البطالة.

�سمن  »الوكيل«(  )العامل/  على  الغالب  يف  تركز  الإ�سرتاتيجية  اأّن  على  يدّل  �سابقًا  ورد  ما 

على  القائم  الرتكيز  هذا  وَيفرت�س   .)Agent ، Structure( والوكيل«  البنية   « نظرية 

العامل/ »الوكيل« )Agent Based Solutions( يف جهود متكني املراأة، اأن م�سكلة الفقر تكمن 

يف العامل ولي�س يف البنية، لذلك ُيعتقد اأن متكني العامل هو الطريقة ملحاربة الفقر. وعندما 

الن�ساء  اأن تكون  للن�ساء، فهذا يعني  الفر�س  اإلى �سمان تكافوؤ  الإ�سرتاتيجية  تدعو اخلطة 

مت�ساويات مع الرجال يف القت�ساد، وهذا يختلف عن الدعوة اإلى العدالة القت�سادية )نظام 

اقت�سادي يوفر للنا�س حقوقًا اقت�سادية معينة(. ويدّل ذلك على اأّن الإ�سرتاتيجية تهدف 

اإلى متكني املراأة يف البنية كما هي، بدًل من تغيري البنية ل�سمان املزيد من الأمن القت�سادي.

اخلا�س  القطاع  يف  الأردنيني  والذكور  الإناث  توظيف  م�ستوى  زيادة  الأخرى:  املعايري  ومن 

وتغيري  املهنية،  القطاعات  يف  العمل  على  الن�ساء  وت�سجيع  والتجارة،  الزراعة  قطاَعي  ويف 

تف�سيالتهن، لتلبية احتياجات �سوق العمل، ولي�ستمر امل�ستثمرون يف هذا الجتاه املبني على 

احللول القائمة على العامل/ »الوكيل«. 

اخلطة  تقرتح  للمراأة،  القت�سادية  امل�ساركة  تغيري  على  الأهداف  غالبية  تركز  وبينما 

الإ�سرتاتيجية لتمكني املراأة يف الأردن �سيا�سات وتغريات يف بيئة العمل، مثل �ساعات العمل 

املرنة، وتطبيق قانون احل�سانة )الذي يتطلب من كل �ساحب عمل تعمل لديه 20 اأمًا اأو اأكرث، 

توفري ح�سانة لأطفالهن(، وتوفري حق املراأة ل�ساعة ر�ساعة واحدة يوميًا. والأهم من ذلك، 

اأن الإ�سرتاتيجية تعمل على توفري حقوق املراأة يف الأجور املت�ساوية.
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- التقييم
اأكرث من  اإذ حتتوي على  �ساملة،  اإ�سرتاتيجيًة  الأردنية  للمراأة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  تعّد 

لة حول كيفية املتابعة وماهية الربامج التي يجب  500 موؤ�سر، وتقدم جداول وخططاً مف�سَّ

ت�سغيلها وكيفية تقييم الإ�سرتاتيجية. ولكن الهيكل املحدد لكيفية القيام بذلك عمليًا غري 

وا�سح. ويبقى التحدي الأكرب لالإ�سرتاتيجية، اأّن اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة ل 

متتلك القدرة على الإ�سراف على تنفيذ الإ�سرتاتيجية، ل من الناحية املالية ول من ناحية 

توفر الكوادر. 

من  تت�سّمنه  ملا  العملي  والتطبيق  التنفيذ  يف  لالإ�سرتاتيجية  الرئي�سية  امل�سكلة  وتكمن 

اأو منظمة  اأن تقوم به كل وزارة  مقرتحات. فبدًل من كونها خطة تف�سيلية حتدد ما يجب 

اأو مركز اأبحاث، تعتقد اخلبريات اأنها يجب اأن تكون اإ�سرتاتيجية وا�سعة تف�سح املجال اأمام 

الوزارات واجلهات املعنية لختيار اجلوانب املتعلقة بهم، ثم القيام بتنفيذ ما ورد فيها.

اإلى  املراأة،  امل�ستقبلية، تهدف اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون  ويف اخلطط الإ�سرتاتيجية 

العمل على تطوير اآلية عمل بدًل من الرتكيز على نتائج ملمو�سة. فبهذه الطريقة، ميكن لكل 

جهةٍ العمُل على تنفيذ اآلية عمل بحيث تكون م�سوؤولة عن تنفيذ اإ�سرتاتيجيتها اخلا�سة بها 

على  العمل  للحكومة  ميكن  ثم  املراأة.  ل�سوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  اإر�سادات  على  بناًء 

تطوير الهيكل واملعرفة واخلربة املنا�سبة لتنفيذ الإ�سرتاتيجية. وبهذه الطريقة، ميكن لكل 

وزارة اأن تدر�س وحتدد الإ�سرتاتيجيات املرتبطة بها والتي تتقاطع مع عملها. 

ويف ما يتعلق بالر�سد والتقييم لالإ�سرتاتيجية، فاإن اأكرب م�سكلة، كما بينت اللجنة الوطنية 

مت  وتقييمها  الإ�سرتاتيجية  لر�سد  و�سعه  مت  الذي  امل�سروع  اأن  هي  املراأة،  ل�سوؤون  الأردنية 

اإن�ساوؤه من ِقبل �سركة مت حلُّها بعد فرتة ق�سرية من و�سع امل�سروع. فبقيت اللجنة الوطنية 

ما  وتقييمها،  املعّقدة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  لر�سد  برنامج  دون  من  املراأة  ل�سوؤون  الأردنية 

ا�سطر اللجنَة اإلى تقييم اخلطة باأثر رجعي. وهذا ميثل تقييم اآلية العمل، اإذا مت الو�سول 

اإلى النتائج املرغوبة، بدًل من تقييم الأثر يف حال كانت التغيريات يف النتائج احلا�سلة ميكن 

اأن ُتن�َسب اإلى الإ�سرتاتيجية نف�سها ولي�س اإلى �سيء اآخر.

ح لّلجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة، اأنه من اأجل مراقبة جناح الإ�سرتاتيجيات  وقد َتو�سَّ

الوطنية  لالإ�سرتاتيجية  ي�ستجيب  م  املقدَّ التمويل  كان  اإذا  ما  درا�سة  املهم  فمن  امل�ستقبلية، 

الأمر كذلك فيجب تو�سيح كيفية حتقيق ذلك. ففي ظل وجود  واإذا كان  الأردنية،  للمراأة 

ا�ستخدام  ال�سروري  من  )اجلندر(،  الجتماعي  والنوع  املراأة  لق�سايا  �س  خم�سَّ كبري  متويل 

التمويل جلوانب معينة من الإ�سرتاتيجية. كما ينطبق  ا�ستجابة هذا  لوحة لقيا�س كيفية 

الأمر نف�سه على تنظيم م�ساريع املجتمع املدين. بهذه الطريقة ت�ستطيع الدولة مراقبة ما 
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مت اإجنازه بالفعل وتقييمه.

ومن امل�ساكل الرئي�سية الأخرى لالإ�سرتاتيجية، وجود مقاومة كبرية ل�سمول الن�ساء ال�سوريات 

اإ�سراك  منها  الهدف  كان  الأولى،  للمرة  الإ�سرتاتيجية  هذه  اللجنة  اقرتحت  عندما  فيها. 

جميع الن�ساء يف الأردن، ليكون ا�سمها »الإ�سرتاتيجية الوطنية للمراأة يف الأردن«. لكن، بعد 

اأن رف�ست احلكومة اإدراج الن�ساء غري الأردنيات، فقد اأ�سبح ا�سمها »الإ�سرتاتيجية الوطنية 

للمراأة الأردنية«.

ما  يف  للحكومة  توجيهية  مرجعية  وثيقة  ت�سبح  مل  الإ�سرتاتيجية  اأّن  هي  الكربى  امل�سكلة 

يتعلق بالنوع الجتماعي )اجلندر(، وكان بالإمكان ا�ستخدامها كخطة رئي�سية حتدد �سيا�سة 

احلكومة، حتى اإذا ما اأرادت اأيّ جهة مانحة اأو مموِّلة العملَ يف ما يخ�س النوع الجتماعي 

)اجلندر(، ت�ستطيع احلكومة حتديد ما يجب عمله بناًء على اأولويات الإ�سرتاتيجية. فهذه 

لي�ست الطريقة التي يتم بها حتديد الأمور حاليًا، وبدًل من ذلك، فاإّن اأي وزارة تعمل مع جهة 

لة تعمل على ما تقرتحه اجلهُة املانحة دون الرجوع اإلى الإ�سرتاتيجية. وهذا  مانحة اأو مموِّ

يتعار�س مع هدف الإ�سرتاتيجية كقوة توجيهية لل�سيا�سة املتعلقة باملراأة.

ولكي يتم التطبيق الفعلي لالإ�سرتاتيجية، يجب على الدولة اأن تنظر اإليها كاأولوية وطنية. 

توجيه  م�سدر  الإ�سرتاتيجية  نكون  اأن  فيجب  الإ�سرتاتيجية،  اعتمدت  احلكومة  اأن  ومبا 

جلميع �سيا�سات احلكومة املتعلقة باملراأة والنوع الجتماعي )اجلندر(.

ب. الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل )2011 - 2020(
الأكرث تكرارًا  الإجابة  كانت  الأردن،  التي تواجه  امل�ساكل  الأردنية عن  املراأة  �ُسئلت  عندما 

التي تواجهها  الق�سايا املختلفة  اإلى  اإح�سائيات ت�سري  الفقر والبطالة. يف ما يلي  وانت�سارًا: 

الإ�سرتاتيجية،  الدرا�سات  )مركز  احلكومة  اأداء  تقييم  لتقرير  وفقًا  اليوم،  الأردنية  املراأة 

:)2017
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اإجابات الن�ضاء الأردنيات حول اأبرز امل�ضاكل التي تواجه الأردن يف الوقت احلا�ضر )%(

23.8البطالة
20.0الفقر

24.5ارتفاع الأ�ضعار وغالء املعي�ضة

17.3الو�ضع القت�ضادي العام

3.7الف�ضاد ب�ضكل عام )الوا�ضطة واملح�ضوبية(

1.8الأمن الداخلي واخلارجي والتحديات ال�ضيا�ضية

4.3م�ضاكل اخلدمة الجتماعية

3.6اأزمة الالجئني والعمال الأجانب

0.7ل توجد م�ضاكل

0.3اأخرى

100%املجموع

 )2017 الثاين،  الربع  والبطالة  العمالة  )م�ضح  العامة  الإح�ضاءات  دائرة  اأرقام  وتوؤكد 

17.3%. وكان  انخفا�َض م�ضاركة املراأة يف القطاع القت�ضادي الر�ضمي، اإذ ل تتجاوز ن�ضبتها 

ترتيب الأردن 142 من اأ�ضل 144 من حيث امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة وفقًا لدرا�ضة اأ�ضدرها 

للمراأة  القت�ضادية  »امل�ضاركة  بعنوان  واملعلوماتية،  القت�ضادية  للدرا�ضات  الفينيق  مركز 

البطالة بني الإناث يف  ن�ضبة  القطاع اخلا�ض« )2016(. وبلغت  يف الأردن.. واقع وحتديات 

الإح�ضاءات  )دائرة   )%14.7( الرجال  ن�ضبة  �ضعف  من  اأكرث  وهي   ،%31.2 حوايل  الأردن 

تغطية  ت�ضمن  ول  الفقر  خط  من  اأقل  الرواتب  فاإّن  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة   .)2017 العامة 

تكاليف املعي�ضة. اإذ يح�ضل ثلث العمال الأردنيني العاملني يف القطاع اخلا�ض على 270 دينارًا 

�ضهريًا، وهذا يعني اأن القوة العاملة يف القطاع اخلا�ض فقرية.

وقد جاءت الإ�ضرتاتيجية الوطنية للت�ضغيل )2011-2020( لتوؤكد اأن خلق فر�ض عمل يعّد 

من اأهم اأولويات الأردن. وتوّفر الإ�ضرتاتيجية حتلياًل ل�ضوق العمل الأردين من اأجل تخطيط 

كيفية مكافحة البطالة وخلق فر�ض العمل.

اأن القت�ضاد الأردين منا  اأن م�ضتويات البطالة مل تنخف�ض، مع  وتن�ض الإ�ضرتاتيجية على 

بن�ضبة 6.7% بني عامي 2000 و2008. ويرجع ذلك اإلى اأّن معظم الوظائف التي ن�ضاأت خالل 

اإن�ضاوؤها يف القطاع اخلا�ض  هذه الفرتة كانت يف القطاع العام، واأن معظم الوظائف التي مت 

من  املزيد  خلق  هو  املطلوب  اأن  الإ�ضرتاتيجية  وت�ضتنتج  الأجنبية.  بالعمالة  م�ضغولة  كانت 

فر�ض العمل بالتزامن مع رفع معدل الأجور وحت�ضني ظروف العمل لالأردنيني. وللقيام بذلك، 

الأردين.  القت�ضاد  وطبيعة  الأردنيني  العمال  حول  لة  مف�ضَّ درا�ضة  الإ�ضرتاتيجية  ري  تجُ
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ويتم تناول النوع الجتماعي )اجلندر( كوحدة حتليل ثابتة يف الإ�سرتاتيجية، ومن خالل 

الجتماعي  للنوع  تبعًا  البطالة  طبيعة  اأن  الإ�سرتاتيجية  ت�سمن  حوله،  اإح�ساءات  توفري 

ت�سبح وا�سحة ومرئية.

لون العمل يف القطاع العام لأنهم  وتدح�س الإ�سرتاتيجية املقولة ال�سائعة اإّن الأردنيني يف�سّ

و الإ�سرتاتيجية اأن تف�سيل العمل يف  يعتقدون اأنه اأف�سل من القطاعات الأخرى. اإذ يوؤكد معدُّ

القطاع العام »خياٌر عقالين« بالنظر اإلى الفوائد وظروف العمل التي يوفرها القطاع العام، 

فاملوظفون يف هذا القطاع يحظون بال�ستقرار وال�سمان الجتماعي. ويتوافق هذا التحليل مع 

الأدبيات املن�سورة حول توظيف الن�ساء والتي ت�سدد على اأهمية �سمان حقوق العمل من اأجل 

زيادة القوى العاملة الن�سائية. 

على  احل�سول  مثل  مزايا،  يوفر  لأنه  العام،  القطاع  يف  للعمل  تف�سياًل  اأكرث  املراأة  اأن  ويت�سح 

اإجازة اأمومة اأطول، و�ساعات عمل اأق�سر، ومزايا م�سمونة مثل ال�سمان الجتماعي والتاأمني 

فعلى  لالنتهاكات.  عر�سة  اأكرث  اخلا�س  القطاع  يف  العمل  قانون  اأن  اإلى  بالإ�سافة  ال�سحي. 

عك�س الإ�سرتاتيجيات الأخرى؛ مثل اخلطة الإ�سرتاتيجية لتمكني املراأة يف الأردن، ل توؤيد 

�سوق  احتياجات  لتلبية  ويتكيفون  يتغريون  العاملني  اأن  للت�سغيل  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 

العمل. وبدًل من ذلك، توؤكد هذه الإ�سرتاتيجية اأن اأف�سل طريقة خلف�س البطالة هي �سمان 

اأن تكون ظروف العمل كرمية واآمنة. وتتوافق هذه التو�سية مع الكثري من حتليالت نظرية 

امل�ساواة بني اجلن�سني. وتقرتح الإ�سرتاتيجية، بدًل من اأن تخف�س املراأة الباحثة عن العمل 

اجتذاب  اأجل  من  للن�ساء  اأف�سل  عمل  ظروَف  اخلا�س  القطاع  يوّفر  اأن  وجوب  توّقعاتها،  من 

مزيد منهن للعمل فيه. وت�سمل هذه التح�سينات منح اإجازات اأمومة اأطول، وتوفري دور ح�سانة 

مي�سورة التكلفة ومفيدة للموظفني الذين لديهم اأطفال. 

وامل�سكلة الثانية التي ت�سري اليها الإ�سرتاتيجية، هي اأن فر�س العمل التي ُتن�ساأ تكون غالبًا 

لغري الأردنيني. اإذ يدخل 45 األف اأردين اإلى اجلامعات الأردنية �سنويًا، يف حني ين�سم 6 اآلف 

اأّنه  اإل  األف طالب جامعي يتخرجون كل عام،   40 املتو�سط، هناك    املجتمع. ويف  اإلى كليات 

الوطنية  الإ�سرتاتيجية  وبح�سب  اجلامعات.  خلريجي  عمل  فر�سة  األف   24 �سوى  يوجد  ل 

الثانوية  �سهادة  يحملون  للذين  وظيفة(  األف   46( الوظائف  غالبية  اإن�ساء  يتم  للت�سغيل، 

العمل.  �سوق  يف  والطلب  العر�س  جانَبي  بني  كبري  فرق  هناك  وبالتايل،  دونها.  ما  اأو  العامة 

اإلى العمالة غري  ويزداد الأمر تعقيدًا ب�سبب العمالة الوافدة التي ُت�ستوَرد لتلبية احلاجة 

املاهرة. فينما ي�سّدر �سوق العمل الأردين عمالة ذات مهارة عالية فاإنه ي�ستورد العمالة غري 

املاهرة. وهناك ُبعد جندري لطبيعة �سوق العمل الأردين؛ لأّن معظم الن�ساء العاطالت عن 

يوظفان  اللذين  القطاَعني  وال�سحة  التعليم  ويعّد  عالية.  مبهارات  ويتمتعن  متعلمات  العمل 
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الن�سبة الأكرب من الن�ساء العامالت. فـ ٪41.8 من الن�ساء العامالت يعملن يف التعليم، بينما 

تعمل ٪15.3 منهن يف القطاع ال�سحي. وي�سار هنا اإلى اأّن العديد من املحللني يرون اأن ارتفاع 

ن�سبة الن�ساء العامالت يف هذين القطاعني هو نتيجة ل�سيا�سات الدولة الن�سطة وال�ستثمارات 

احلكومية فيهما.

اأهم تو�سيات  العمل. فمن  وتراعي الإ�سرتاتيجية الختالَف والتناق�س اجلغرايف يف فر�س 

الإ�سرتاتيجية العمل على توفري و�سائل نقل عامة اآمنة وبكلف مقبولة على ال�سعيد الوطني، 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ودعم  املحافظات  اإلى  النتقال  على  ال�سناعة  ت�سجيع  جانب  اإلى  وذلك 

تو�سيات  تراعي  اأخرى،  مرة  هنا  اأخرى.  جمالت  ويف  الت�سويق  جمال  يف  فيها  واملتو�سطة 

نقل  و�سائل  توفري  اأن  ُتظهر  التي  الن�سوية  الأكادميية  املطالب  مع  وتتوافق  الإ�سرتاتيجية 

عامة اآمنة وبكلف مقبولة اأمر �سروري لزيادة القوة العاملة الن�سائية.

وتن�س الإ�سرتاتيجية على اأن اأّي �سيا�سة يجب اأن ت�سمن اأن ُتكمل العمالُة الأجنبية العمالَة 

الأردنية ل اأن تاأخذ مكانها. ول تعرج الإ�سرتاتيجية على هذا مبا فيه الكفاية، يف الوقت الذي 

يجب فيه جعل الهدف الرئي�س لأي اإ�سرتاتيجية ا�ستثمارية اأو اتفاقية جتارية، خلق فر�س 

التوقيع  وقبل  فيها.  يعملون  الذين  والعاملني  الأردنية  ال�سناعات  وحماية  لالأردنيني  عمل 

العمل  فر�س  خلق  منظور  من  التفاقية  هذه  تاأثري  درا�سة  يجب  جتارية،  اتفاقية  اأّي  على 

وحماية ال�سناعة املحلية. كان من املمكن جتنب تدمري قطاع �سناعة الأحذية الأردنية )واإن 

اأولويات احلكومة عند توقيع اتفاقية  كان قطاعًا �سغريًا( لو كانت حماية هذا القطاع من 

التجارة مع ال�سني. وباملثل، يجب النظر اإلى الأزمة احلالية يف �سناعة الألبان كنتيجة لغياب 

حماية ال�سناعات املحلية.

امل�ساكل  �سيما  العمال حني توظيفهم، ل  اإلى م�سكلة �سمان حقوق  الإ�سرتاتيجية  ل تتطرق 

وعامليًا(.  حمليًا  �سيوعًا،  واأكرث  متزايد  )اجتاه  بعقود  ُيَعيَّنون  الذين  اأولئك  ت�ساحب  التي 

وبالنظر اإلى الدور اجليو-�سيا�سي لالأردن، فقد تو�ّسع العمل التنموي وازدادت املنظمات غري 

احلكومية ب�سكل هائل يف ال�سنوات الأخرية - بدءًا من احلرب الأهلية يف لبنان وال�ستمرار 

يف اإعادة توزيع العديد من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية اإلى الأردن يف اأعقاب 

العديد من الفر�س  العربي«. وجلب قطاع املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية  »الربيع 

والوظائف ذات الأجور املرتفعة، والتي ا�سُتِغلَّت من ِقبل الكثري من الن�ساء. ومع ذلك، ي�ستخدم 

حم�سورة  لي�ست  امل�سكلة  هذه  بعقود.  التوظيف  هو  للتوظيف،  جديدًا  �سكاًل  القطاع  هذا 

بالأردن، بل هي ظاهرة عاملية، اإل اأّن هذا ل يقلل من �ساأنها وتداعياتها. فالتوظيف مبوجب 

عقد يجلب معه و�سعًا غري م�ستقر وغري م�سمون، لعدم توفر الأمان الوظيفي، ولأن الوظيفة 

لي�ست دائمة، اإذ تتوقف بعد فرتة زمنية حمددة، ويف كثري من الأحيان دون وجود اأّي �سكل 
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من اأ�سكال ال�سمان الجتماعي اأو الراتب التقاعدي اأو التاأمني ال�سحي. ويف حني اأّن الرواتب 

�س يف الغالب عن هذا النق�س يف املزايا والأمن الوظيفي،  ال�سخّية ملوظفي امل�ستوى الأعلى تعوِّ

وجود  وعدم  متدنية  اأجور  مب�ستويات  تبقى  الأدنى  اأو  املتو�سط  امل�ستوى  ذات  الوظائف  فاإّن 

فائدة م�سافة واأمان وظيفي. وي�سار اإلى اأن التوظيف بطريقة العقود ل يقت�سر على املنا�سب 

العليا، اإذ تلجاأ املزيد من القطاعات اإلى التوظيف التعاقدي، كما هي احلال يف قطاع الكهرباء.

تناق�س الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل الآثار ال�سارة التي ت�سببها القوانني ال�سارمة يف ما 

يتعلق بالقطاع غري املنظم. ومع اأن البعد اجلن�ساين لهذا ل يتم تف�سيله يف الإ�سرتاتيجية، 

تبقى اأهميته موجودة. ومبا اأن العديد من الن�ساء يعملن يف القطاع غري املنظم، فاإنهن يعانني 

الجتماعي.  ال�سمان  مظلة  حتت  الن�سواء  وعدم  عمل  عقود  وجود  عدم  من  كبري  ب�سكل 

وترى الإ�سرتاتيجية اأن احلل ل ميكن اأن يكون بب�ساطة حتويل القطاع غري املنظم اإلى قطاع 

العمل  فر�س  تدمري  اإلى  توؤدي  قد  النتقال  بهذا  املرتبطة  التكاليف  لأن  منظم،  اقت�سادي 

املوجودة.

ويف حني اأّن الإ�سرتاتيجية هي وثيقة عملية تقوم على حتليل امل�ساكل القائمة واإيجاد حلول 

تن�س  وبالتايل،  اأ�سا�سية.  حقوق  لهم  املواطنني  اأن  التاأكيد  عن  تتوقف  ل  اأّنها  اإل  عملية، 

الإ�سرتاتيجية على اأّن من حق جميع العاملني احل�سول على حماية اجتماعية وتاأمني �سحي 

ب�سرف النظر عّما اإذا كان العامل يعمل يف القطاع اخلا�س اأو يف القطاع العام وب�سرف النظر 

اأي�سًا عن حجم املنظمة التي يعمل لديها.

كلما  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  منخف�س.  العمل  �سوق  يف  املراأة  م�ساركة  م�ستوى  اإّن  امللخ�س،  ويف 

كانت املراأة اأكرث تعليمًا كانت فر�س العمل لديها اأقل، وهذا عك�س ما يحدث للرجل. وبح�سب 

يحملن  اللواتي  لالإناث  البطالة  م�ستوى  فاإن   ،)2018( العامة  الإح�ساءات  لدائرة  تقرير 

�سهادة البكالوريو�س اأعلى ثالث مرات مقارنة بالذكور حاملي ال�سهادة نف�سها. ونتيجة لذلك، 

ل ت�ستفيد املراأة كثريًا من فر�س العمل التي تن�ساأ يف كل عام، بخا�سة اأن معظم فر�س العمل 

املتوفرة ل ت�ستهدف املتعلمني تعليمًا عاليًا. لهذا فاإن هناك نقطة �سعف على م�ستوى التخطيط 

يف ما يتعلق بطبيعة البطالة والبعد اجلندري لها، فمعظم الوظائف التي يتم اإن�ساوؤها ل تعالج 

بطالة الإناث. وهنا من املهم اأي�سًا التنويه اإلى الن�ساء ذوات الإعاقة. فن�سبة ذوي الإعاقة 

2% فقط من الن�ساء ذوات  13%، معظمها من الن�ساء. وبح�سب البيانات،  من الأردنيني تبلغ 

الإعاقة هن من املتعلمات. وينبغي اأن تكون هذه الفئة م�ستهَدفة يف اأّي اإ�سرتاتيجية للت�سغيل، 

لتهيئة البنية التحتية والقوانني لو�سع الت�سهيالت الالزمة لكي تتعلم الن�ساء ذوات الإعاقة 

ويعملن.
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وتقرتح الإ�سرتاتيجية اأنه يجب ت�سهيل م�ساركة املراأة، من اأجل زيادة م�ساركتها يف �سوق العمل. 

ويتم ذلك من خالل توفري معلومات وا�سحة عن فر�س العمل املتوفرة، وتوفري قوائم للربامج 

القائمة يف القطاع اخلا�س، وتوفري م�ستحقات الأمومة، وتوفري دور ح�سانة ميكن العتماد 

عليها وبكلف مقبولة وجودة عالية للوالدين العاملني. وتوؤكد الإ�سرتاتيجية اأن توفري و�سائل 

نقل عامة ميكن العتماد عليها وبتكلفة مقبولة اأمر اأ�سا�سي لزيادة عمالة الن�ساء. ومع ذلك، 

املواطنني  باأن  املدى )2012(، رغم اعرتافها  الوطنية طويلة  النقل  اإ�سرتاتيجية قطاع  فاإّن 

يجب اأن يكونوا يف �سميم �سيا�سة النقل، ل تاأخذ النوع الجتماعي )اجلندر( والحتياجات 

املختلفة للن�ساء والرجال بعني العتبار. 

واإن�ساء  تفعيل  دعم  م�سروع  وهو  للح�سانات،  اًل  مف�سَّ م�سروعًا  الإ�سرتاتيجية  ت�سمنت  وقد 

�سة وعاملة، وهناك  احل�سانات يف القطاعني العام واخلا�س، حيث مت ت�سغيل 22 ح�سانة مرخَّ

26 ح�سانة حتت الإن�ساء، حيث مت اإحالة عطاءات خا�سة بها، وهي قيد التنفيذ.

- التقييم
الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل )2011-2020( وثيقة مدرو�سة جيدًا، وتقدم حتلياًل هيكليًا 

�ساماًل لالقت�ساد و�سوق العمل الأردين. ورمبا تكون واحدة من اأهم الدرا�سات القيمة يف �سوق 

العمل الأردين، وبالتايل فاإنها توفر م�سدرًا غنيًا للباحثني و�سانعي ال�سيا�سات على حد �سواء. 

وتراعي الإ�سرتاتيجية النوع الجتماعي )اجلندر(، وهو متغري ُيعر�س عرب الإ�سرتاتيجية 

باأكملها.

امل�سكلة الكربى اأّن هذه الإ�سرتاتيجية مل يتم تنفيذها رغم تخ�سي�س اأموال كافية، اإذ كان من 

املفرَت�س اأن يغطي �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني معظم الربامج، اإل اأنه 

مل يتم �سوى دفع رواتب املديرين! وقد اجتمعت جلنة ملقابلة خرباء لتحديد َمن �سرياأ�س كل 

م�سروع، واأو�ست اللجنة مبر�سحني لكلٍّ من �سواغر الإدارة الثمانية. اإل اأنه مل يتم اللتزام 

بذلك ومت تعيني اأ�سخا�س مل يخ�سعوا لإجراءات املقابلة يف هذه املنا�سب..

يعتقد املتخ�س�سون اأن هناك العديد من الأ�سباب لعدم تطبيق الإ�سرتاتيجية، ومنها:

كانت هناك م�ساكل �سوء الإدارة. فلم تتم ماأ�س�سة تنفيذ الإ�سرتاتيجية. وقد اأو�سح اأحد   .1

الذي  الرئي�سي  ال�سخ�س  ترك  عندما  اأنه  الإ�سرتاتيجية  بتطوير  املعنيني  امل�ست�سارين 

عمل على تطوير الإ�سرتاتيجية الفريَق التنفيذي لها، ظل الفريق دون املعرفة واخلربة 

والدراية الكافية، وبالتايل دون ال�سلطة ملتابعة ا�ستمرارية التنفيذ. بالإ�سافة اإلى ذلك، 

مل يكن هناك عملية متابعة وا�سحة ل�سمان تنفيذ الإ�سرتاتيجية. 
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وجود معار�سة كبرية لالإ�سرتاتيجية، من ِقَبل اأ�سحاب نفوذ ي�ستفيدون من وجود عمالة   .2

اأجنبية اأكرث من ا�ستفادتهم من التغيريات املقرتحة فيها بخ�سو�س ت�سغيل اأيٍد اأردنية. 

مثلما جرى يف الإ�سرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية، مل ت�سبح الإ�سرتاتيجية الوطنية   .3

للت�سغيل وثيقة مرجعية توجيهية لأّي م�سروع حول التوظيف؛ اإذ بداأت وزارة العمل، على 

�سبيل املثال، بالعمل على م�ساريع مع جهات مانحة خارج نطاق الإ�سرتاتيجية. 

مع  ذلك  مقارنة  وميكن  وطنية،  اأولوية  للت�سغيل  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  ت�سبح  مل   .4

اإ�سرتاتيجيات اأخرى مثل اإ�سرتاتيجية ت�سجيع ال�ستثمار التي حتّولت اإلى اأولوية وطنية. 

مقدار  تغيري  اإلى  املختلفني،  الوزراء  روؤى  بني  واخلالفات  للحكومات  امل�ستمر  التغيري  اأدى   .5

العمل الذي اأُجنز على الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل.

وثيقتان  للت�سغيل،  الوطنية  والإ�سرتاتيجية  الأردنية  للمراأة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اإّن 

�ساملتان ومدرو�ستان جيدًا، توفران التوجيهات املهمة من حيث النوع الجتماعي )اجلندر( 

والعمالة. ويف حني اأّن الإ�سرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية ل تقدم حلوًل هيكلية على 

نطاق وا�سع، ت�سري الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل اإلى حلول هيكلية ملمو�سة واإلى التغيريات 

مل  الإ�سرتاتيجني  كلتا  اأن  الرئي�سية  امل�سكلة  البطالة.  ملواجهة  الالزمة  الكلي  القت�ساد  يف 

ذا ومل ت�سبحا من الأولويات الوطنية.  ُتنفَّ

لكي تعمل اأّي اإ�سرتاتيجية وطنية بنجاح، يجب اأن ت�سبح اأولوية وطنية ومرجعية توجيهية 

للحكومة ومنظمات املجتمع املدين على حّد �سواء. ورغم اأّنه يتم اإنفاق الكثري من املبالغ على 

اإنتاج هذه الإ�سرتاتيجيات؛ اإل اأّنه يتم تخزينها مبجرد كتابتها ودون ال�ستفادة منها يف كثري 

معرفة  اأقّل  خارجية  م�سادر  من  )غالبًا  جديدة  اأبحاث  اإجراء  تفوي�س  ويتم  الأحيان،  من 

بال�سياق الأردين(. وعليه؛ ل بّد من البدء يف تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجيات ال�ساملة التف�سيلية 

املتوفرة.
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ثالثاً: القضايا القانونية املعنية بشؤون املرأة والنوع االجتامعي 

)الجندر(

اأ. اأبرز التطورات القانونية والتحديات املتعلقة ب�سوؤون املراأة منذ عام 1999 

- الد�ستور

من اأكرب احلواجز القانونية التي تواجه املراأة، اأن الد�ستور الأردين ل ي�سع النوع الجتماعي 

)اجلندر( من �سمن الفئات التي يت�ساوى فيها جميع الأردنيني. اإذ تن�ّس املادة )6( من الد�ستور 

اأمام القانون �سواء، ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات واإن اختلفوا يف  على: »الأردنيون 

التمييز بني  ين�ّس �سراحًة على عدم  الد�ستور ل  اأن  يعني  الدين«. وهذا  اأو  اللغة  اأو  العرق 

ل على امل�ساواة يف املعاملة بني الرجل واملراأة،  اجلن�سني، ول ين�ّس ب�سكل مف�سَّ

- قانون الأحوال ال�سخ�سية

مت اإ�سالح العديد من القوانني يف الأردن خالل الفرتة الأخرية )2000-2018(، ومن اأهمها 

قانون الأحوال ال�سخ�سية عام 2010. و�سملت التغيريات ت�سهيل عملية تقدمي طلب الطالق 

والطالق،  الزواج  يف  املراأة  حقوق  يعّزز  مبا  الزواج  عقود  يف  املرونة  وزيادة  املراأة،  ِقَبل  من 

وت�سهيل  لطفلها،  الأم  ح�سانة  فرتة  ومتديد  الزوجات،  لتعدد  الالزمة  الإجراءات  وتو�سيح 

اإعالة الطفل ومدفوعات النفقة. بالإ�سافة اإلى رفع احلد الأدنى ل�سن الزواج اإلى 18 �سنة، 

مع اإمكانية منح الإذن بالزواج ملن اأكمل خم�س ع�سرة �سنة من عمره ومل يكمل الثامنة ع�سرة 

ق عدد من ال�سروط التي تن�ّص عليها تعليمات منح الإذن بالزواج ملن  قُّ ا�ستثناًء، يف حال تحَ

اأكمل اخلام�سة ع�سرة �سنة �سم�سية من عمره ومل يكمل الثامنة ع�سرة رقم )1( ل�سنة 2017، 

الثامنة  �سن  دون  فتاة  تزوجت  اإذا  فمثاًل  القانون.  من   )10( املادة  اأحكام  مبوجب  ال�سادرة 

ع�سرة، ل ُي�سمح اأن يزيد فرق العمر بينها وبني زوجها امل�ستقبلي اأكرث من 15 عامًا. اإ�سافة اإلى 

ذلك، يف حال زواج �ساب من فتاة مل تبلغ الثامنة ع�سرة بعد، ل يجوز له اأن مينعها من ا�ستكمال 

تعليمها وفقًا للتعليمات.

بالإ�سافة اإلى ذلك، مينح القانون مدة اأطول لالأمهات لرعاية اأطفالهن )لغاية بلوغ الطفل 15 

�سنة، ثم ُي�ساأل الطفل اإن كان يرغب يف العي�س معها اأو مع الأب(. اإل اأن هذا احلق ل ي�سمل 

الأمهات امل�سيحيات اللواتي ل ميكنهن الحتفاظ باأطفالهن بعد بلوغهم ال�سابعة من العمر. 

للزوجة  بها  املحكوم  النفقة  تنفيذ  يف  يعّجل  الذي  النفقة  ت�سليف  �سندوق  نظام  �سدر  كما 
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والأطفال وكبار ال�سن ومل�ستحّقها عند تعّذر تنفيذها، حيث ُر�سد مبلغ مليون دينار من امليزانية 

خدماته  وتقدمي  عمله  ال�سندوق  وبداأ  النظام،  اأحكام  لتفعيل   2016 ل�سنة  للدولة  العامة 

بافتتاح مكتب �سندوق ت�سليف النفقة يف عّمان بعد اإنهاء املتطلبات القانونية والتنظيمية. 

ومبوجب اخلطة التنفيذية �سيتم افتتاح ثالثة مكاتب يف عام 2019.

الرجل  بني  احلقوق  يف  �سا�سعة  فروقات  هناك  تزال  ما  الإ�سالحية،  التغيريات  هذه  ورغم 

واملراأة عند النظر يف قانون الأحوال ال�سخ�سية، خا�سة ما يتعلق بق�سايا الزواج والطالق، 

ورعاية الأطفال، والإرث. ففي ما يخ�س الطالق، على املراأة التي ترغب يف الطالق اأن تقدم 

املالية يف حال  بفقدان حقوقها  فاإّنها تخاطر  واإن مل تفعل  الطالق،  لطلبها  تربيرًا منطقيًا 

لرغبته.  وفقًا  الطالق  باإمكانه  الذي  الرجل،  على  ذلك  ُيفر�س  مل  باملقابل،  الطالق.  مّت 

اأن زوجها  اإبالغ الزوجة الأولى  اأنه يجب  وبخ�سو�س تعدد الزوجات، ن�ست التعديالت على 

قد تزوج بعد الزواج، ول ت�ستطيع املراأة منع زوجها من الزواج باأخرى حتى اإذا ا�سرتطت ذلك 

يف عقد الزواج. وهذه خطوة اإلى الوراء، ففي الزمن العثماين مثاًل، اإذا ا�سرتطت الزوجة يف 

عقد الزواج، اأّل يتزوج زوجها بامراأة اأخرى، يعّد الزواج الثاين باطاًل. ويف ما يتعلق باملرياث، 

رئي�سني:  ب�سكلني  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  والرجل يف  املراأة  امل�ساواة هذا بني  َيظهر عدم 

عدم م�ساواة الزوجة بزوجها، وعدم م�ساواتها كاأم باملقارنة بالأب يف ما يتعلق بالأطفال. ويف 

اأح�سن احلالت، ترث املراأة ح�سة ن�سف ما يرثه الرجل �سمن اأفراد الأ�سرة. وينطبق هذا 

القانون على امل�سلمني وعلى غري امل�سلمني على حد �سواء.

يف  والرجل  املراأة  بني  املعاملة  يف  امل�ساواة  عدم  �سلب  يف  والقوامة  الو�ساية  مفاهيم  وتظهر 

الأب  وبني  وزوجته  الزوج  بني  امل�ساواة  عدم  يف  تنعك�س  والتي  ال�سخ�سية،  الأحوال  قانون 

والأم. فاملراأة، على عك�س الرجل، ل تعّد ولية نف�سها يف الزواج، فال ميكنها اأن تزّوج نف�سها دون 

ولّيها. والولية هي العامل الرئي�س يف عدم امل�ساواة بني املراأة والرجل اأمام القانون. يكمن 

الأ�سا�س والتربير لهذا القانون، يف اعتبار اأّن الرجل هو املعيل للمراأة، وبالتايل لديه احلق يف 

اأن يكون وليًا لأمرها. اإل اأّن الواقع يك�سف اأنه يف ظل تزايد عدد الأ�سر التي تراأ�سها ن�ساء يف 

الأردن، مل يعد الرجل هو املعيل الوحيد لالأ�سرة. 

اإّن احلقوق املالية للمراأة يف الزواج غري م�سمونة. ورغم التاأكيد على حق  اإ�سافة اإلى ذلك، 

املراأة امل�سلمة يف النفقة، ورغم اأن ال�سرع �سَمح لها بامتالك اأمالك خا�سة بها )على عك�س ما 

لة  حدث يف اأوروبا تاريخيًا(، اإل اأّن قانون الأحوال ال�سخ�سية يجعل جميع الأموال املتح�سّ

لت با�سمه )وي�سمل هذا ملكية الأرا�سي واملركبات(، ما  خالل الزواج مْلكًا لل�سخ�س الذي �ُسجِّ

مل يتم ت�سجيلها ب�سكل خا�س با�سم الزوجة. ول توجد ن�سو�س يف القانون حتمي حقوق املراأة 

يف الأموال املتح�سلة اأثناء احلياة الزوجية.
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فالن�ساء  الن�سب.  مفهوم  يف  تكمن  والأطفال،  الن�ساء  تواجه  اأخرى  رئي�سية  م�سكلة  وهناك 

اعرتف  اإذا  اإل  باأطفالهن  الحتفاظ  ميكنهن  ل  الزواج،  اإطار  خارج  اأطفاًل  يحملن  اللواتي 

الأب على اأن الطفل طفله. وهذا يعني اأن املراأة ل متلك اأّي حّق لطفلها اإذا كان مولودًا خارج 

اإطار الزواج. ويطالب الن�سطاء اأن ُت�ستخدم اختبارات احلم�س النووي لتاأكيد الأبّوة. ورغم 

جناحهم يف ت�سمني اختبار احلم�س النووي يف بع�س احلالت، ما يزال ذلك متعّذرًا يف احلالت 

الناجتة عن الغت�ساب. ويعّد هذا انتهاكًا حلقوق املراأة كفرد وحلقوقها كاأم. ففي حني ي�سمح 

القانون للرجل باأن يكون والدًا، �سواء كان متزوجًا من اأّم طفله اأم ل، ل ُي�سمح للمراأة اأن تكون 

اأمًا واأن حتافظ على طفلها اإل اإذا �سمح لها الأب بذلك. اإ�سافة اإلى ذلك، ما يزال القانون مينع 

الن�ساء من الإجها�س، حتى يف حالت الغت�ساب.

اإّن الزعم باأّن قانون الأحوال ال�سخ�سية مبنّي على الفقه الإ�سالمي وم�ستق من القراآن ولي�س 

من القانون الإن�ساين، ي�سع عقبات كبرية اأمام كّل َمن يحاول انتقاد القانون. فمع اأّن ال�سريعة 

ومل  القانون.  لهذا  الأ�سا�سي  امل�سدر  ول  الوحيد  امل�سدر  لي�ست  اأنها  اإل  الإلهي،  القانون  تعّد 

ُيْخِف املوؤلفون العثمانيون الذين كتبوا قانون الأ�سرة الأول الذي ي�ستند اإليه قانون الأحوال 

ال�سخ�سية الأردين، اأّن م�سادرهم كانت مدار�س خمتلفة من الفقه الإ�سالمي املكتوبة من ِقبل 

الرجال، ولي�س الت�سريع الإلهي )القراآن( والقوانني الأوروبية. ويف الواقع، لقد كانوا مرنني 

جدًا وهم يختارون من الفقه ما يجب اّتباعه وما يجب جتّنبه. 

تكون  عندما  فحّتى  القوانني؛  تطبيق  يف  م�ساكل  هناك  القانونية،  امل�ساكل  اإلى  وبالإ�سافة 

للن�ساء حقوق معينة، فاإنهن ل يح�سلن عليها غالبًا، ومثال على ذلك حق املراأة يف احل�سول 

على النفقة. فمن حق املراأة احل�سول على النفقة كون ذلك من الأ�سباب الرئي�سية التي تعطي 

الزوج حقه يف احل�سول على طاعة زوجته. ومع ذلك، عندما تذهب املراأة اإلى املحكمة، فاإن 

املبلغ الذي تتلقاه هو مبلغ قليل جدًا.

اإلى  اأّنهن ما زلن بحاجة  اإل  اأطفالهن الآن،  اأّن الن�ساء لهن احلق يف ال�سفر مع  اأي�سًا، يف حني 

ت�سريح من املحكمة وكفيٍل من الذكور يكفل الأم وطفلها حتى عودتهما. بالإ�سافة اإلى ذلك، 

ومما يجدر ذكره، اأّن هناك العديد من الأمثلة لأمهات كّن اأولياء اأمور لأطفالهن خالل الفرتة 

العثمانية، لذلك فاإّن عدم قدرة املراأة الآن اأن تكون ويّل اأمر لأطفالها متثل م�سكلة حديثة 

ولي�ست ق�سية تعود اإلى »ال�سريعة« اأو التاريخ الإ�سالمي كما يّدعي بع�سهم.
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- قانون اجلن�سية 

يف ما يتعلق باجلن�سية واملواطنة، تن�ّس املادة )3( من قانون اجلن�سية الأردنية وتعديالته 

رقم )6( ل�سنة 1954، اأّنه ُيعترَب اأردين اجلن�سية َمن ُولد لأب متمتع باجلن�سية الأردنية. اأما 

اأن يكون البن  الفقرة )4(، وهي  بينتها  اإل يف حالت  اأردنيًا  ابنها  ُيعترب  الأردنية فال  الأم 

مولودًا يف اململكة الأردنية الها�سمية من اأّم حتمل اجلن�سية الأردنية واأب جمهول اجلن�سية 

القانون بعد، ول  اإ�سالح هذا  اأبيه قانونًا. ومل يتم  اإلى  ن�سبته  اأو مل تثبت  له  اأو ل جن�سية 

ت�ستطيع املراأة الأردنية نقل جن�سيتها اإلى اأبنائها خارج هذه احلالت، اأو اإلى زوجها اإن كان 

غري اأردين، رغم اأّن الرجل الأردين يتمتع بهذه احلقوق. اإّن هذا القانون يعك�س عدم امل�ساواة 

بني املراأة الأردنية والرجل الأردين، وينتهك حق الأم الأردنية وقدرتها على اأن تكون اأمًا. 

ومما يجدر ذكره اأّن هذا القانون ماأخوذ من قانون اجلن�سية الربيطاين.

ورغم اأّن قانون الإقامة و�سوؤون الأجانب ي�سّهل اإقامة الزوجة الأجنبية للرجل الأردين اإذا 

َطلب ذلك، فاإّنه ل يوفر املعاملة نف�سها للزوج الأجنبي للمراأة الأردنية واأبنائها. 

اإّل اأّن احلكومة وعدت يف عام 2014 -وبعد الكثري من املفاو�سات- بالعرتاف باأبناء الأردنيات 

كمجموعة تتميز عن بقية غري الأردنيني مبزايا معينة. وقد ُوعد اأبناء الأردنيات مبنحهم 

حقوقًا مدنية )مزايا( يف ما يتعلق بفر�س العمل وفتح املهن املغلقة لهم والتعليم احلكومي العام 

والرعاية ال�سحية احلكومية ومْلكية العقارات وال�ستثمار واحل�سول على رخ�سة القيادة. 

نظريًا، تهدف هذه املزايا ملنح اأبناء الأردنيات العتبار القانوين الذي كانوا يفتقرون اإليه. 

على  ح�سولهم  ل�سمان  الأردنيات  لأبناء  وطنية  )هوية(  بطاقات  اإ�سدار  املفرَت�س  من  وكان 

هذه املزايا التي ُينتَظر اأن متنحهم احلقوق املدنية نف�سها التي يتمتع بها املواطنون الأردنيون 

يف ما يتعلق بالتعليم والعمل على وجه اخل�سو�س.

ولكن على م�ستوى التطبيق وعلى اأر�س الواقع، كانت التغريات �سئيلة، وكان ال�ستثناء الوحيد 

لذلك ما يتعلق باخلدمات التي توفرها املدار�س وامل�ست�سفيات احلكومية. ويف تقرير ن�سرته 

منظمة مراقبة حقوق الإن�سان )Human Rights Watch( اأ�سار الذين متت مقابلتهم 

اأّنه كانت هناك حت�سينات كبرية يف هذين القطاعني. فقد قامت وزارة ال�سحة بتعميم  اإلى 

اأنظمة ملعاجلة اأبناء الأردنيات الذين ل ميلكون تاأمينًا �سحيًا اأ�سوًة بالأطفال الأردنيني الذين 

ل ميلكون تاأمينًا �سحيًا.

اإقامة  اإلى ت�ساريح  الذين يحتاجون  زالوا يعاَملون معاملَة الأجانب  ما  الأردنيات  لكن اأبناء 

يف  والدرا�سة  مغلقة(  )مهن  معينة  مهن  ممار�سة  عليهم  ُيحَظر  كما  عمل،  وت�ساريح  �سنوية 

اجلامعات احلكومية، ول ميكنهم متّلك عقار اأو ال�ستثمار اأو حتى احل�سول على رخ�سة قيادة، 
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العي�س  فُيحرم من حق  الرتحيل،  احتمالية  يواِجه  فاإنه  منهم بجرمية،  اأّي  اإدانة  ويف حال 

الأردن  الأردنيات يف  اأبناء  من  األف طفل   70 من  يقرب  ما  يعي�س  لذلك،  ونتيجة  الأردن.  يف 

كاأجانب ومن دون اأّي حقوق م�سمونة. وقد اأثريت هذه الق�سية يف مناق�سات الربملان لقانون 

العمل املوؤقت ل�سنة 2010 لإقراره كقانون دائم. 

وكادت املزايا املوعودة لأبناء الأردنيات ت�سمن لهم عدم مواجهة هذه الأ�سكال من التمييز، 

اإّل اأن القوانني واملمار�سات مل يتم تغيريها بعد لتعك�س هذه املزايا املوعودة. وقد مت تقدمي 

اقرتاحات لإعفاء اأولد الأردنيات من �سرط احل�سول على ت�ساريح عمل، . بالإ�سافة اإلى اأن 

اإقامة دائمة، والقدرة على متلُّك العقارات واحل�سول على  يكون لهم احلق يف احل�سول على 

رخ�سة قيادة.

- قانون العمل

اأجريت اإ�سالحات كثرية على قانون العمل وتعديالته رقم )8( ل�سنة 1996، من بينها ما جاء 

يف املادة )29( باأنه يحق للعامل اأن يرتك العمل دون اإ�سعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية 

عن انتهاء اخلدمة وما يرتتب له من تعوي�سات عطل و�سرر وذلك يف حالة اعتداء �ساحب 

العمل اأو من ميثله عليه يف اأثناء العمل... اأو باأي �سكل من اأ�سكال العتداء اجلن�سي املعاَقب 

عليه مبوجب اأحكام الت�سريعات نافذة املفعول. مما يعني اأن املراأة لن تفقد اأّي حق من حقوقها 

يف حال تركت عملها ب�سبب التحر�س اجلن�سي.

الن�ساء  من  جدًا  كبري  عدد  -ومنهم  الزراعيني  العمال  اأن  الأخرى  املهمة  الإ�سالحات  ومن 

ُو�سع نظام  العمل. كما  لقانون  اأ�سبحوا الآن خا�سعني  العامالت يف وادي الأردن-  الأردنيات 

خا�س لتنظيم حقوق العاملني يف املنازل، كاحل�سول على يوم عطلة اأ�سبوعية، وانتظام �ساعات 

العمل )ثماين �ساعات يف اليوم(. 

اإلى جانب ذلك، �سدر قانون منع الجتار بالب�سر، ويندرج حتته العمال الوافدون والعاملون 

يف املنازل.

وهناك اأي�ساً اإ�سالح اآخر مهم يتعلق بالعمل، هو اإقرار نظام العمل املرن يف عام 2017. حيث 

ي�سمح هذا الت�سريع للعمال العمل من املنزل، واأن يكون لدى العاملة �ساعات عمل مرنة، واأن 

ُيقيَّم العامل وُيحا�َسب بناًء على العمل الذي يقوم به ولي�س بناًء على ح�سوره ملقر العمل اأو 

غيابه عنه.

وقد ناق�س الربملان قانون العمل املوؤقت ل�سنة 2010، ويعمل نا�سطو حقوق املراأة على تعديل 

املادة )72( بحيث ُتلزم اأّي �ساحب عمل يوظف اأكرث من 15 عاماًل )ت�سمل العاملني والعامالت( 
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ممن لديهم اأطفال تقل اأعمارهم عن 4 �سنوات، باإقامة ح�سانة. اإن �سمول الرجال يف التعديل 

املقرتح �سيزيد من فر�س بناء ُدور احل�سانة، و�سيقلل من التمييز �سد توظيف املراأة خوفًا من 

اأن يكون لديها اأطفال. وهناك اقرتاح باإقرار اإجازة الأبوة ملدة اأ�سبوع، رغم اأن اإجازة الأبوة 

وفقًا لنظام اخلدمة املدنية هي ملدة يومني فقط.

ومع ذلك، يوجد متييز بني الرجال والن�ساء يف قانون العمل، من حيث اأنه ل ين�س على امل�ساواة 

بالأجر لدى ت�ساوي قيمة العمل رغم م�سادقة الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية 

رقم )100( اخلا�سة مب�ساواة العمال والعامالت يف الأجر لدى ت�ساوي قيمة العمل. كما ل 

ين�س القانون على امل�ساواة يف جمال ال�ستخدام واملهنة ليتواءم مع اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم )111(.

- قانون ال�سمان الجتماعي

2014 اإ�سالحات كبرية هو الآخر. ولتعزيز  �سهد قانون ال�سمان الجتماعي رقم )1( ل�سنة 

العامة  املوؤ�س�سة  كانت  الذي  الأمومة  تاأمني  القانون  ا�ستحدث  للن�ساء  القت�سادية  امل�ساركة 

لل�سمان الجتماعي قد بداأت بتطبيقه يف اأيلول 2011، مما يحفز اأ�سحاب العمل على ت�سغيل 

ا�ستحقاقهن لإجازة الأمومة.  اأو قرب  الن�ساء وعدم ال�ستغناء عن خدماتهن حال زواجهن 

العمل  واأ�سحاب  اخلا�س  حل�سابهم  العاملني  جميع  الجتماعي  ال�سمان  قانون  وا�ستهدف 

وال�سركاء العاملني يف من�ساآتهم، ويجوز تطبيقه على العاملني يف املنازل وَمن يف حكمهم وعلى 

املن�ساآت  العامالت يف  للن�ساء، خا�سة  املن�ساآت، مما يعزز احلماية الجتماعية والقت�سادية 

ال�سغرية كم�ساغل اخلياطة والتجميل. 

وا�ستحدث القانون النت�ساب الختياري لل�سمان الجتماعي، مما يتيح لربة املنزل الفر�سة 

يف ال�سرتاك بال�سمان الجتماعي. 

وُيعترب الزوج اأحد م�ستحّقي تقاعد زوجته املتوفاة يف ال�سمان الجتماعي يف حال كان غري 

قادر على العمل ب�سبب العجز وعدم مقدرته على العمل. ومع ذلك، ما يزال القانون مييز �سد 

املراأة، كون الزوجة ت�ستحق الراتب التقاعدي لل�سمان الجتماعي لزوجها ب�سرف النظر عن 

حالتها ال�سحية. 

تقاعدي  راتب  �ساحبة  وهي  توفيت  �سواء  املتوفاة  املراأة  راتب  فاإن  القانون،  لأحكام  فوفقًا 

الّرجل،  راتب  كما  مل�ستحقيه  كاماًل  يورث  عملها،  راأ�س  على  م�سرتكة  وهي  الوفاة  ح�سلت  اأو 

مبن فيهم زوجها يف حال عجزه وعدم عمله، ويوؤول كاماًل اإلى اأبنائها ووالديها يف حال عدم 

ا�ستحقاق الزوج لن�سيٍب منه. 
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بينما اأتاح القانون لالأرملة اجلمع بني ن�سيبها كاماًل من راتب التقاعد اأو العتالل الذي يوؤول 

اإليها من زوجها وبني اأجرها من العمل واجلمع بني ن�سيبها من رواتب التقاعد والعتالل الذي 

يوؤول اإليها من والديها واأبنائها، ويحق لالبنة التي تتقا�سى راتبًا تقاعديًا اأو راتب اعتالل 

اجلمُع بني هذا الراتب ون�سيبها من رواتب التقاعد اأو العتالل التي توؤول اإليها من والديها، 

وي�ستمر �سرف احل�سة املرتتبة لالأنثى ب�سفتها م�ستحقة يف حال عدم عملها اأو زواجها وب�سرف 

ى دون اأّي �سروط. النظر عن ُعمرها، بالإ�سافة اإلى منح الوالدة ن�سيبها من ولدها املتوفَّ

اإن املنطلق الذي ي�ستند اإليه هذا القانون على ما يبدو، هو اأن العمل بالن�سبة ملعظم الن�ساء 

اختياري ولي�س فر�سًا، والدخل املتاأتي منه دخٌل اإ�سايف وكمايّل ولي�س �سروريًا. ونتيجة لهذا 

الفرتا�س، يعّد راتب املراأة واملزايا الأخرى التي حت�سل عليها من العمل، �سيئًا اإ�سافيًا رفاهيًا 

ميكن اقتطاع اأجزاء معينة منه، بدًل من اعتباره حّقًا من حقوقها.

- قانون النتخاب

مت تعديل قانون النتخاب الأردين مرات عدة منذ عام 1999. ويف كل مرة زادت احل�سة الن�سبية 

 120 اأ�سل  12 مقعدًا من  اإلى   ،2003 110 مقاعد يف عام  اأ�سل  6 مقاعد من  )الكوتا( للمراأة من 

مقعدًا يف عام 2010، ثم اإلى 15 مقعدًا من اأ�سل 150 مقعدًا يف عام 2013 )٪10(، واأخريًا اإلى 15 

مقعدًا من اأ�سل 130 مقعدًا. واأي�سا، مت اعتماد )كوتا( ن�سائية متثل ٢٠٪ من مقاعد النتخابات 

البلدية التي جرت يف متوز 2007، ثم ارتفعت اإلى ٢٥٪ يف انتخابات عام 2013. 

كما ن�س قانون الالمركزية ل�سنة 2015 على اأن ي�ساف للن�ساء ما ن�سبته 10% من عدد املقاعد 

املخ�س�سة لأع�ساء املجل�س املنتخبني، يتم ملوؤها من املر�سحات احلا�سالت على اأعلى الأ�سوات 

يف املحافظة من غري الفائزات. كما يعني جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير ما ل يزيد 

هذه  ثلث  �س  يخ�سَّ اأن  على  املجل�س  يف  اأع�ساًء  املنتخبني  املجل�س  اأع�ساء  عدد  من   %15 على 

الن�سبة للن�ساء. 

وا�سرتط نظام امل�ساهمة يف دعم الأحزاب ال�سيا�سية ل�سنة 2016، ل�ستحقاق احلزب امل�ساهمة 

ال�سيا�سية  احلقوق  يعزز  مما   ،%10 عن  احلزب  اأع�ساء  بني  الن�ساء  ن�سبة  تقل  ل  اأن  املالية، 

للمراأة وم�ساركتها يف احلياة العامة.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، اتخذ الأردن خطوات عدة ل�سّد الفجوة الوطنية بني اجلن�سني، وتعزيز 

امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة، عن طريق اإن�ساء مديريات واأق�سام اإدارات للمراأة يف 18 موؤ�س�سة 

حكومية، مبا فيها وزارة التنمية الجتماعية.
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- قانون العقوبات

احتفل الن�سطاء يف جمال حقوق املراأة بالأردن، ب�سدور قانون العقوبات املعدل ل�سنة 2017، 

يتاح  ل  حتى   )308( املادة  اأُلغيت  حيث  املراأة.  ل�سالح  الإجنازات  من  العديد  حقق  والذي 

ي�ستفيد  املادة )98( حتى ل  ال�سحية، ومت تعديل  من  العقاب بزواجه  من  الإفالت  للجاين 

ف اإذا وقع الفعل على اأنثى خارج نطاق اأحكام املادة )340( من  فاعل اجلرمية من العذر املخفَّ

اإ�سقاط  العقوبة يف حال  وبالتايل عدم تخفيف  ال�سرف(،   املحافظة على  القانون )بداعي 

لت املادة )99(، بحيث يكون اأخذ املحكمة  احلق ال�سخ�سي من ِقبل اأحد اأفراد الأ�سرة. وُعدِّ

بالأ�سباب املخففة غري ملزم لها بالنزول اإلى احلد الأدنى للعقوبة، ومت الرتفاع يف العقوبات 

لتحقيق املزيد من الردع. 

وي�ستحدث  كافة،  باأ�سكاله  اجلن�سي  التحر�س  على  القانون  يعاقب   ،)306( املادة  وبح�سب 

بدائل اإ�سالح جمتمعية )اخلدمة املجتمعية( بدًل من العقوبات ال�سالبة للحرية. كما ن�ست 

الفقرة )ج( من املادة )62( على م�ساواة الأم بالأب يف الولية والرعاية الطبية على العليل 

ويل  وحده  هو  ال�سابق  يف  الأب  وكان  الطبية.  والعالجات  اجلراحية  العمليات  اإجراء  عند 

الأمر لالأبناء القا�سرين، والوحيد الذي ميكنه املوافقة على ح�سولهم على اخلدمات الطبية. 

اإعطاء الأطباء  دة للحياة، مل تتمكن الأمهات من  وحتى يف احلالت الق�سوى واملواقف املهدِّ

الإذن  مبنح  لالأمهات  لت�سمح  الأخرية  الإ�سالحات  جاءت  واأخريًا،  الطبي.  ل  بالتدخُّ الإذن 

بالتدخل الطبي لالأبناء القا�سرين عند احلاجة اإليه. 

ون�س القانون على حماية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وتغليط العقوبات على اجلرائم الواقعة 

على الن�ساء والأطفال والأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

- مكافحة العنف القائم على النوع الجتماعي )اجلندر(

خذت خطوات مهمة ملكافحة العنف الأ�سري،  وفقًا ملركز العدل للم�ساعدة القانونية، فقد اتُّ

بنودًا  ت�سمن  الذي   2017 ل�سنة  رقم )15(  الأ�سري  العنف  من  قانون احلماية  ومنها �سدور 

اإ�سالحية تهدف للحفاظ على كيان الأ�سرة وترابطها، وو�ّسع نطاَق امل�سمولني بالأ�سرة. وجاء 

الجتماعية  اأو  التعليمية  اأو  ال�سحية  اخلدمات  مقدمي  من  كّل  »على  اأن  منه   )4( املادة  يف 

اأو  اأ�سري واقعة على فاقد الأهلية  اأّي حالة عنف  التبليغ عن  العام واخلا�س  القطاعني  يف 

ناق�سها حاَل علمه اأو اإبالغه بها«، واأن التبليغ يكون مبوافقة املت�سرر »اإذا كان كامل الأهلية 

وكان الفعل الواقع عليه ي�سكل جنحة«. 

وحمى القانون مقدَم البالغ بعدم جواز الإف�ساح عن هويته. ون�ّس على نقل املت�سرر واأطفاله 
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تتولى  الأ�سرة  حماية  اإدارة  اأن  فيه  وجاء  ذلك.  ال�سرورة  اقت�ست  اإذا  اآمن  مكان  اأقرب  اإلى 

ت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري يف اجلنح �سريطة موافقة الطرفني. واألزم القانون 

العقوباِت  وا�ستحدث  الأ�سري ب�سفة ال�ستعجال،  العنف  النظر يف ق�سايا  املخت�سة  املحكمَة 

خيارات  هناك  اأّن  يعني  مما  احلرية،  �سلب  عن  بدياًل  الجتماعية(  )اخلدمة  املجتمعية 

لعقوبات بديلة الآن، متنح العديد من الن�ساء ال�سجاعة لتقدمي ال�سكوى. ففي ال�سابق، عندما 

كانت العقوبة الوحيدة املتاحة هي ال�سجن، كانت املراأة ترتدد يف تقدمي �سكوى �سد الزوج 

امل�سيء اأو �سواه من اأفراد العائلة بخا�سة اإذا كان الزوُج هو املعيل الرئي�سي لالأ�سرة؛ فتقدمي 

ال�سكوى وبالتايل تنفيذ عقوبة ال�سجن، يعني حرمان الأ�سرة من م�سدر دخلها. 

الذي  للمجني عليه  ُوجدت- حمايًة  -اإن  التقنية احلديثة  ا�ستخدام  القانون على  ن�س  كما 

مل يتم 18 �سنة من عمره اأو لل�ساهد احلدث. ون�س على اأن تعقد املحكمة املخت�سة يف ق�سايا 

العنف الأ�سري جل�ساتها يف اأيام العطل الأ�سبوعية والر�سمية والفرتات امل�سائية. 

لت�سمل  الآن  م  تقدَّ املجانية  القانونية  امل�ساعدة  اأّن  يف  تتمثل  اأخرى،  مهمة  خطوة  وهناك 

اإّل للذين يواجهون عقوبة  م  اأو اأكرث، حيث مل تكن تقدَّ 10 �سنوات  املتهمني بجرائم عقابها 

على  للح�سول  لني  موؤهَّ غري  يزالون  ما  اأنف�سهم  ال�سحايا  اأّن  اإّل  التطور،  هذا  ورغم  الإعدام. 

امل�ساعدة القانونية املجانية.

ويف عام 1998 اأُن�سئت وحدة حماية الأ�سرة. ولكن ما تزال هناك م�ساكل يف تطبيق القانون 

الو�سمة  ب�سبب  احلالت  عن  الإبالغ  يتم  ل  وغالبًا  للمواطنني.  اليومية  املمار�سات  ويف 

الجتماعية التي حتيط بهذا املو�سوع واخلوف من ت�سويه �سمعة العائلة. وعندما يتم طرح 

مثل هذه احلالت، ي�سعب اإثباتها يف املحاكم.

اأو  اأ�سلوب التهديد بالقتل ملنع الفتاة من العي�س مبفردها  اأحيانًا  وملّا كانت الأ�سرة ت�ستخدم 

لإجبارها على الزواج من رجل معني، فاإن الأقارب الذكور -بحكم الواقع- لديهم القدرة على 

�سجن قريبتهم الفتاة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ودون اأن يكونوا قد ارتكبوا 

اأّي جرمية. وهذا ي�سع الن�ساء حتت تهديد ال�سجن )التهديد بالتوقيف الإداري(. من هنا، مت 

اإقرار نظام ُدور اإيواء املعر�سات للخطر رقم )171( ل�سنة 2016، و�سدرت التعليمات الالزمة 

�سات للخطر )دار اآمنة( يف نهاية �سهر متوز  لتنفيذ اأحكامه. وعليه، مت افتتاح دار لإيواء املعرَّ

.2018
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ب. التحديات القانونية التي تواجه املراأة غري الأردنية يف الأردن
من املعلوم اأن الن�ساء الالتي يع�سن يف الأردن ل�سن جميعهّن مواطنات اأردنيات. اإذ يعمل عدد 

من  يبدون  املنزليني  العمال  فاإّن  ذلك،  ومع  املنازل.  يف  كعامالت  الأجنبيات  الن�ساء  من  كبري 

اأّن  اإّل  عليهم،  العمل  قانون  تطبيق  ينبغي  فبينما  م�ستقر.  غري  و�سع  يف  القانونية  الناحية 

هذا ل يحدث يف واقع احلال. ولقد مت موؤخرًا و�سع م�سروع نظام خا�س لتنظيم قطاع العمل 

املنزيل. اإّل اأّن الو�سائل الالزمة ل�سمان تطبيق النظام ما تزال غري موجودة.

غري  منظمة  ميثل  والذي  الإن�سان،  وحقوق  القانونية  للم�ساعدة  »متكني«  مركز  ن�سر  وقد 

�سوء  حول  وطنيًا  تقريرًا  باملهاجرين،  اخلا�سة  الإن�سان  حقوق  عن  تدافع  حملية  حكومية 

اأ�سحاب العمل واحلكومة، مع الرتكيز على �سوء معاملة  معاملة العامالت يف املنازل من ِقبل 

اأ�سحاب العمل و�سعف تنفيذ القوانني التي تهدف اإلى دعم العمالة الوافدة. ومع وجود اأكرث 

من ٢٨٠ األفًا من العمال املوّثقني منذ عام 2011 وعدد من العمال غري امل�سجلني، فقد تبنّي اأن 

يواجهها  التي  النتهاكات  ملراعاة  كافية  غري  املهاجرين  حلماية  والدولية  الوطنية  الأطر 

يف  والإفراط  القانوين،  غري  احلجز  غرار  على  النتهاكات  ا�ستمرار  ومع  �سنويًا.  املهاجرون 

العمل، و�سوء التغذية، والإ�ساءة يف املعاملة، واحلجز يف املنازل، فاإّن حقوق الإن�سان للعمالة 

الوافدة يف الأردن ما زال اأمامها طريق طويل للتقدم.

لقد �سادق الأردن على العديد من اتفاقيات حقوق الإن�سان، ومن �سمنها التفاقيات الدولية، 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  مثل 

القت�سادية والجتماعية والثقافية، واتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، 

بالإ�سافة اإلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مثل الق�ساء على جميع اأ�سكال العمل 

الق�سري اأو الإجباري. ورغم اأن الت�سديق على هذه التفاقيات ُيظهر التزامًا بحقوق العمالة 

الوافدة، اإّل اأّن الأردن قد خالف هذه التفاقيات من خالل ا�ستبعاد العمالة الوافدة من زيادة 

احلد الأدنى لالأجور يف عام 2011 والتي ارتفعت من 150 دينارًا اإلى 190 دينارًا )ويف عام 2017 

اإلى 220 دينارًا(. وهنا يجب التو�سيح اأن العامالت ل يعاَملن معاملة واحدة، فمنهن من تتلقى 

العاملة  دخل  يرتبط  املح�سلة،  ويف  �سهريًا.  دولر   400 تتلقى  من  ومنهن  �سهريًا،  دولر   200

باجلن�سية التي حتملها، ولي�س بكونها اإن�سانًا ذا حقوق م�سونة حتت قانون العمل والعمال.

ومن النتهاكات الأخرى التي يتعر�س لها العاملون يف املنازل: احلجز الإجباري، واحلرمان من 

احلرية، وحجز الوثائق الر�سمية ومبا ينتهك املادة )23( من قانون جوازات ال�سفر، بالإ�سافة 

والإيذاء  الطعام،  من  واحلرمان  العمل،  يف  والإفراط  الطبية،  الرعاية  من  احلرمان  اإلى 

املنازل عام  بالعاملني يف  757 حالة تتعلق  اأنه تعاَمل مع  اأفاد مركز »متكني«  اجل�سدي. وقد 

2011، كان 530 منهم قد ُحجزت جوازات �سفرهم من ِقبل اأ�سحاب العمل ومكاتب التوظيف. 
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ورغم خمالفة هذه املمار�سات للقانون، ل يوجد لدى وزارة العمل اأّي اآلية منظمة تخ�سع فيها 

الأ�سر امل�سّغلة للعمالة الوافدة للزيارات املنتظمة ل�سمان عدم حدوث اأّي اإ�ساءات. ول يوجد 

غري  ممار�سة  اأو  معاملة  �سوء  وجود  حال  يف  للتبليغ  املنزل  يف  العامل  اإليه  يلجاأ  �ساخن  خط 

م�سروعة.

نظام  لتنفيذ  تعليمات  �سدرت  املنازل،  يف  العاملون  لها  يتعر�س  التي  النتهاكات  وملعاجلة 

املنازل  يف  العاملني  الأردنيني  غري  وا�ستخدام  ا�ستقدام  يف  العاملة  اخلا�سة  املكاتب  تنظيم 

يتم  مل  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  الأطفال.  عمالة  حظر  ل�سمان  واأي�سًا   ،2015 ل�سنة   )12( رقم 

التي  احلكومية  املمار�سة  حتديث  يتم  مل  املثال،  �سبيل  فعلى  اأخرى،  اإ�سرتاتيجيات  تنفيذ 

من  خوفًا  النتهاكات  عن  الإبالغ  من  ال�سحايا  ترهب  ل  اأّنها  رغم  ال�سرطة«،  بـ»تبليغ  ُتعرف 

احتجازهم. وتندرج ق�سايا الذين يعملون بالإكراه �سمن ق�سايا الجتار بالب�سر يف القانون 

اأن   2009 ل�سنة   )9( رقم  بالب�سر  الجتار  منع  قانون  من   )3( املادة  يف  جاء  حيث  الأردين، 

عبارة »جرائم الجتار بالب�سر« تعني ا�ستقطاب اأ�سخا�س اأو نقلهم اأو اإيواوؤهم اأو ا�ستقبالهم 

بغر�س ا�ستغاللهم... واأن كلمة »ال�ستغالل« تعني ا�ستغالل الأ�سخا�س يف العمل بال�سخرة اأو 

العمل ق�سرًا. 

ويف ما يخ�س �سعوبة الو�سول اإلى العدالة، يتخلى العديد من العمال املهاجرين عن حقوقهم 

لتجنُّب ترحيلهم اأو التهديد برتحيلهم، مما يرتك الأطراف املنتِهكة دون م�ساءلة.

التوصيات 

اأ. تو�سيات قانونية
املراأة على حقوقها،  الالزمة ل�سمان ح�سول  القانونية  التغيريات  املراجعة  ناق�ست هذه  لقد 

وبخا�سة يف قانون الأحوال ال�سخ�سية وقانون اجلن�سية، بالإ�سافة اإلى اأهمية تعديل املواد 

التي متّيز �سد املراأة يف قانويَن العمل وال�سمان الجتماعي. وت�سري املراجعة اإلى اأّن احلّجة 

ال�سريعة  على  مبنّي  باأنه  ال�سخ�سية،  الأحوال  قانون  على  النتقادات  ل�سّد  ُت�ستخدم  التي 

رئي�سية يف  اإ�سالحات  الإ�سالمية  البلدان  من  العديد  اأجرت  الإ�سالمية، غري �سحيحة. فقد 

اإ�سالحات مدونة الأ�سرة يف املغرب عام  األغت  قانون الأ�سرة. واملغرب مثال على ذلك، فلقد 

2006 العديد من اأ�سكال التمييز �سد املراأة، مع اأنها اعتمدت يف الوقت نف�سه على الن�سو�س 

الدينية الإ�سالمية.

يوؤكد الن�سطاء يف جمال حقوق املراأة اأّن توافر الإرادة ال�سيا�سية يجعل من تنفيذ الإ�سالحات 

-2000 الفرتة  الأمة يف  القوانني من خالل جمل�س  لقد مّت مترير مئات  �سهاًل.  اأمرًا  الالزمة 
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حقوق  يخ�س  ما  يف  �ساّرة  القوانني  هذه  وكانت  الراغب(،  اأبو  علي  حكومة  عهد  )يف   2003

العمل، وقد قامت بفتح الطريق اأمام خ�سخ�سة القطاعات الأردنية الرئي�سية، العملية التي 

كانت وما تزال تواجه معار�سة �سعبية قوية. ومع ذلك مل يوؤَخذ راأي ال�سعب بعني العتبار، 

ال�سمان  قانون  املراأة:  بحقوق  املتعلقان  هما  اإقرارهما،  يتم  مل  اللذان  الوحيدان  والقانونان 

الجتماعي، وقانون اجلن�سية. 

ويرى ن�سطاء يف جمال حقوق املراأة، اأّن الربملان غالبًا ما ميار�س �سلطته يف مواجهة الق�سايا 

املتعلقة باملراأة؛ بال�ستناد اإلى و�سع احلال ويف �سياق يزداد فيه الفقر وال�سعف لدى الرجال 

منازلهم  يف  ولو  ال�سلطة  مبمار�سة  للرجال  ال�سماح  اأن  ال�سيا�سات  �سانعو  ويرى  )والن�ساء(. 

والقوة  بالرجولة  ال�سعور  على  الرجال  )لي�ساعد  فقط  الإناث  من  واأقاربهم  زوجاتهم  وعلى 

تفعيل  عن  المتناع  خالل  من  حياتهم(  يف  اآخر  جمال  اأّي  يف  لهم  قوة  ول  حول  ل  حني  يف 

اأمر ل بّد منه للمحافظة على ال�سالم وتفادي  جميع الإ�سالحات التي تخدم حقوق املراأة، 

ت�سيع  اأم  ل؟  اأم  �سحيح  الطريقة  بهذه  املجتمع  حتليل  هل  هنا:  ال�سوؤال  لكن  العت�سامات. 

الت�سحية بحقوق املراأة �سدى؟ 

العربية  الدول  من  اأمثلة  ُتظهر  جريئًا.  عماًل  تتطلب  احلقيقية  ال�سيا�سية  الإرادة  اإّن 

اإ�سالح  اإن  بالفعل.  ممكن  اأمٌر  اجلن�سني  بني  العدالة  ل�سمان  القانون  اإ�سالح  اأّن  والإ�سالمية 

ال�سيا�سية احلقيقية، كما حدث يف  الإرادة  ال�سخ�سية ممكن يف حال توافر  قانون الأحوال 

مثل املغرب وتون�س، اللذين ي�ستند هذا القانون فيهما اإلى الفقه الإ�سالمي اأي�سًا. واملفارقة اأن 

هناك خوفًا من الغرب و�سّدًا للجهود التي ت�سعى للحداثة عندما يتعلق الأمر بالن�ساء، بينما 

ل يبدو اأن هناك م�سكلة يف اّتباع الغرب وتقليده بفخٍر يف النواحي الأخرى من احلياة العامة 

عندما ل يتعلق الأمر بالن�ساء.

تكمن اخلطوة الأولى ل�سمان امل�ساواة يف:

الدولية.  لاللتزامات  املحلي  والتطبيق  املراأة  �سد  التمييز  عدم  ي�سمن  د�ستوري  تعديل   .1

اأن ت�سدر املحكمة  الد�ستور، ميكن  ال�ساد�سة من  املادة  اإدخال تعديل على  ر  ويف حال تعذُّ

الد�ستورية قرارًا بتف�سري اأن »الأردنيون« تعني الن�ساء والرجال، متامًا مثلما ورد يف امليثاق 

الوطني. 

اجلن�سية.  وقانون  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  يخ�س  ما  يف  جذرية  اإ�سالحات  تنفيذ   .2

حق  اأردين  غري  من  املتزوجة  الأردنية  املراأة  ملنح  ال�سيا�سية  الإرادة  تتوافر  اأن  فينبغي 

الإقامة  يف  احلّق  منحها  الأقل  فعلى  �سعبًا،  ذلك  اعُترب  واإذا  لأبنائها،  اجلن�سية  اإعطاء 

الدائمة لها ولزوجها واأبنائها غري الأردنيني، بالإ�سافة اإلى اإعطاء عائلة الأردنية جميع 
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احلقوق املدنية والجتماعية والقت�سادية التي يتمتع بها املواطن الأردين. وميكن لهذا 

الكاملة. ُتظهر  للم�ساواة  اإ�سالمي  اأو فهم  الكاملة  للم�ساواة  اإلى منوذج علماين  ي�ستند  اأن 

اأبحاث حديثة، مثل التي اأجرتها »م�ساواة«، كيف اأّنه من املكن �سمان امل�ساواة املْطلقة بني 

اجلن�سني �سمن التعاليم الإ�سالمية.

زيادة  ذلك  ي�سمل  حيث  للمراأة،  ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  للم�ساواة  حقيقي  اإ�سالح  اإجراء   .3

اإلى ٪50، يف جمل�َسي الأعيان و النواب. ميكن القيام  احل�سة الربملانية للن�ساء )الكوتا( 

ت�سويت«  دائرة  لكل  واحد  »مقعد  يف  تتمثل  )كوتا(  طريق  عن  النواب  جمل�س  يف  بذلك 

اإّن التاأكيد على اأن ت�سغل الن�ساء ٪50 من  و)كوتا( اإجرائية )٪50 من جميع القوائم(. 

من  الن�ساء  ت�سكل  اأن  يجب  بل  بالنتخاب،  مُتالأ  التي  املنا�سب  على  يقت�سر  ل  املنا�سب، 

جميع املنا�سب التي مُتالأ بالتعيني اأي�سًا، والتي ت�سمل جمل�س الوزراء )مع �سمان اأّل تعنيَّ 

الن�ساء يف الوزارات الثانوية فقط(، وجمل�س الأعيان، ومنا�سب روؤ�ساء اجلامعات، وموظفي 

الدرجات العليا واجلي�س والق�ساء.

4. توفري امل�ساعدة القانونية املجانية للذين ل ي�ستطيعون حتمل تكاليفها، ل�سمان العدالة.

5. �سباط ات�سال وارتباط لدى وزارة العمل، من جن�سيات العامالت يف املنازل، مل�ساعدتهن يف 

تقدمي ال�سكاوى.

دينارًا   220 واإلى  دينارًا،   190 اإلى   150 من  ارتفاعه  بعد  لالأجور  الأدنى  احلد  تطبيق   .6

موؤخرًا، على جميع العمال الوافدين الذين ل يتم تطبيق هذه الزيادة عليهم حاليًا. وعدم 

التمييز بني العمالة الوافدة وفقًا جلن�سياتهم.

7. اإيجاد اآلية منظمة لدى وزارة العمل لإخ�ساع الأ�سر التي توظف عاملني يف املنازل، للزيارات 

املنتظمة، ل�سمان عدم حدوث اأّي جتاوزات جتاه العامالت يف املنازل. بالإ�سافة اإلى ت�سهيل 

عملية التبليغ عن الإ�ساءة.

اأو  اإ�ساءة  حالت  اأّي  عن  التبليغ  خالله  من  املنازل  يف  للعاملني  كن  مُيْ �ساخن  خط  اإن�ساء   .8

ممار�سات غري قانونية.

9. اإلغاء نظام الكفالة، لُي�سَمح للعاملني يف املنازل باأن يكفلوا اأنف�سهم. 

بالدولة  املتعلقة  وامليزانيات  الإ�سرتاتيجيات  و�سع  يف  الإعاقة  ذوات  الن�ساء  اإ�سراك   .10

واملوؤ�س�سات الكربى فيها، ما ي�ساعد ويخفف من عبء الإعالة على الدولة لوجود برامج 

احلياة  منافذ  وجميع  وال�سحة  والعمل  والتعليم  البيئية  والت�سهيالت  بالتوعية  تتعلق 

الكرمية.
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11. توفري خط �ساخن يف وزارة العمل لتلقي ال�سكاوى العمالية باللغات العربية والفلبينية 

والبنغالية وال�سريلنكية واأّي لغة اأخرى حتتاجها العمالة الأجنبية.

ب. تو�سيات هيكلية
بالإ�سافة اإلى التغيريات وال�سالحات القانونية، من ال�سروري اإجراء تغيريات هيكلية اأو�سع 

ملعاجلة امل�سكلتني الكربَيني اللتني تواجهان الن�ساء )والرجال( يف الأردن: الفقر، والبطالة. 

العقدين  يف  حدودها.  داخل  يعي�سون  الذين  جميع  حقوق  �سمان  عن  م�سوؤولة  فالدولة 

جانب  اإلى  متزايدة  قوة  اكت�سب  الذي  التنموي  العمل  على  الرتكيز  انت�سار  ومع  الأخريين، 

واأكرث  اأفقر  الدول  اأ�سبحت  وال�سيا�سية،  القت�سادية  الهياكل  �سمن  »النيوليربالية«  انت�سار 

عر�سة للتهمي�س، يف ظل اجلهود ملحاولة الو�سول اإلى »كفاءة« اأعلى من خالل تر�سيق اجلهاز 

احلكومي وتقلي�س املوازنة وتر�سيد الإنفاق احلكومي. ونتيجة لذلك، مل تعد الدولة قادرة 

على تزويد املواطنني ببع�س احلقوق التي حتّق لهم قانونيًا ود�ستوريًا. وبدًل من ذلك، ازداد 

تقدمي »التمويل« ملنظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية.

اإّل اأن العالقة بني املنظمات غري احلكومية والنا�س، لي�ست مثل العالقة بني الدولة ومواطنيها. 

املواطن لديه حقوق معينة، اأّما املنتفع من املنظمات غري احلكومية فلي�س له حقوق.

ل املبادرات املعنية بحقوق املراأة من مبادرات حكومية منبثقة من موؤ�س�سات الدولة اإلى  اإّن حتوُّ

مبادرات مرتبطة باملجتمع املدين، اأدى اإلى ترّدي اأو�ساع كّل من املراأة والرجل، غري امل�ستقرة 

م خدمة من منظمة غري حكومية، ل ُتَعّد هذه اخلدمة حّقًا للمراأة يحق  اأ�ساًل. فعندما ُتقدَّ

عدم  حال  يف  قانونيًا  حكومية  غري  منظمة  مقا�ساة  ميكن  ول  عليها،  باحل�سول  املطالبة  لها 

توفريها اخلدمة، بينما ميكن مقا�ساة اأّي موؤ�س�سة ر�سمية يف حال اأخفقت يف تقدمي اخلدمة 

عة منها. املتوقَّ

اأّن موؤ�س�سات الدولة  ومن العواقب اخلطرية الأخرى الناجتة عن تهمي�س الدولة ووزاراتها، 

تفقد املزيد من ال�سلطة والقدرة على فر�س قوانني معينة. وعندما ي�سبح القطاع اخلا�س حموَر 

الرتكيز، يزداد اإخ�ساُعه للم�ساءلة �سعوبًة. فمثاًل، ل ت�ستطيع وزارة العمل مقا�ساة املدار�س 

تقدمي  يف  والعدالة  املعلم،  حقوق  اإّن  لالأجور.  الأدنى  احلد  ملدّر�سيها  تدفع  ل  التي  اخلا�سة 

نوعية اخلدمات التعليمية، وتدريب املعلمني، وتزويد املدار�س بالبنية التحتية املت�ساوية، كل 

هذه حقوق يجب اأن يتمتع بها املواطنون، ويجب اأّل تعتمد على التمويل الأجنبي اأو تتقيد 

اأ�سبحت حياة  الدولة نحو »املجتمع املدين«،  القطاعات بعيدًا عن  انتقلت  باأولوياته. وكلما 

الن�ساء والرجال والأطفال الأردنيني اأكرث خطورة واأقل ا�ستقرارًا، وما كان يف يوم من الأيام 
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حّقًا، ي�سبح هَبًة نادرة يقدمها املانحون وفقًا لرغباتهم واأولوياتهم. 

اأّنه يحظى مبيزة ن�سبية  اإّل  اأن الأردن لي�س من الدول التي تتمتع باقت�ساد قوي،  ويف حني 

كربى تكمن يف القوى العاملة املتعّلمة لديه. ت�سري الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل )2011-

2020( اإلى اأّن راأ�س املال الب�سري يف الأردن هو املكّون الرئي�س للتنمية القت�سادية الأردنية. 

اجلامعيون  والأ�ساتذة  وال�سيادلة  والأطباء  املهند�سون  يلعبه  الذي  الدور  اإلى  ت�سري  كما 

بناء  يف  الأردنيون  الأمنية  والجهزة  امل�سلحة  القوات  من  واملتقاعدون  واملعلمون  والفنيون 

ال�سناعات واملوؤ�س�سات وامل�ست�سفيات والقطاعات ال�سحية على م�ستوى الإقليم.

يف  الأردنيني  غالبية  توظيف  اأّن   )2020-2011( الوطنية  التوظيف  اإ�سرتاتيجية  وترى 

القطاع العام، وا�سترياد العمالة الأجنبية، وت�سدير العمالة الأردنية ذات املهارات العالية، 

هو حّل موؤقت وق�سري الأجل، يزيد امل�سكلة على املدى الطويل. وبدًل من ذلك، يجب اإيجاد 

الجتماعية  احلماية  توفري  يجب  كما  العالية.  املهارات  ذوي  الأردنيني  للعمال  عمل  فر�س 

لهم. والعامل الأهم للنجاح هو ال�ستدامة وال�ستمرارية. 

اإّن النمو القت�سادي مل ينعك�س على اإيجاد املزيد من فر�س العمل لالأردنيني بح�سب ما اأوردته 

اإ�سرتاتيجية التوظيف الوطنية. ويجب اأن تاأخذ العمالة لالأردنيني ببعَدين: البعد الوطني، 

والبعد الدويل. فعلى ال�سعيدين الوطني والدويل كلٌّ من املراأة والرجل له احتياجات خمتلفة، 

ويجب اأن يوؤخذ هذا الختالف بني اجلن�سني بعني العتبار يف اأّي عمل اأو خطة اإ�سرتاتيجية.

ويجب اأن ي�سبح ت�سغيل الأردنيني اأولوية رئي�سية على امل�ستوى الوطني؛ وهذا يعني اأّن حماية 

العمال الأردنيني وم�ساحلهم يجب اأن تكون هدفًا اأ�سا�سيًا يف اأّي اتفاقية تعنى بالعمل. فاأّي 

الأردين  ال�سعب  م�سالح  اأ�سا�سي  ب�سكل  حتمي  اأن  يجب  اآخر  طرف  واأّي  الأردن  بني  اتفاقية 

والعمال الأردنيني.

وهذا يعني اأن الهدف الإ�سرتاتيجي الرئي�سي لأّي م�سروع ا�ستثماري يجب اأن يكون خلق فر�س 

عمل ووظائف كرمية للرجال والن�ساء الأردنيني. ومع ذلك، ل يكفي جمرد توفري الوظائف 

للعاملني مقابل عملهم رواتب متّكنهم من  اأن توفر  اإذ يجب على الوظائف  مهما كان املردود، 

املعي�سة الكرمية، بالإ�سافة اإلى توفري كل املنافع التي متّكن الن�ساء والرجال من ذوي الإعاقة 

والذين يتمتعون ب�سحة جيدة من العمل بكرامة. وي�سمل ذلك اللتزام بقانون العمل، واإن�ساء 

دور احل�سانة، وال�سماح ب�ساعات العمل املرنة وغريها من املنافع التي ت�سمح للن�ساء بال�ستفادة 

اإلى ذلك، يجب البحث عن ال�ستثمار الذي ي�ستخدم العمالة  من هذه الوظائف. بالإ�سافة 

املاهرة والعمالة املهنية والتقنية، وبالتايل ي�ستهدف املراأة ويوظفها يف �سوق العمل. ويتفق 

تخلق  البطالة  مكافحة  على  تعمل  التي  الربامج  غالبية  اأّن  على  واملمار�سني  املحللني  معظم 
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وظائف ل تتطلب تعليمًا جامعيًا، اإل اأنه، عند النظر اإلى بطالة الإناث، يتك�ّسف اأن غالبية 

الن�ساء العاطالت عن العمل تلّقني تعليمًا عاليًا. وبالتايل، يجب اإيجاد فر�س عمل للمتعلمني؛ 

ل�ستهداف الإناث اللواتي يبحثن عن عمل.

بالإ�سافة اإلى ذلك، يجب على الدولة مراقبة الفر�س ال�ستثمارية وتنظيمها، كما تفعل مع 

اأّل ياأتي ترويج ال�ستثمار ودعم القطاع اخلا�س على ح�ساب حقوق  القطاع اخلا�س، ويجب 

دة والعمالة طويلة الأجل والتاأمني ال�سحي  العمال وحقوق املراأة، ويجب توفري العقود املوحَّ

على  احل�سول  ي�ستطيعون  ل  الذين  اإ�سراك  ويجب  العاملني.  جلميع  الجتماعي  وال�سمان 

اإعادة التفكري  اأن  اإلى  اإعانات البطالة لهم. بالإ�سافة  عمل، يف ال�سمان الجتماعي، لتوفري 

اعتماده  من  بدًل  ال�سريبة  على  يعتمد  متويله  ي�سبح  بحيث  الجتماعي  ال�سمان  قانون  يف 

تغطية  توفري  الجتماعي  لل�سمان  العمل�ست�سمح  واأ�سحاب  امل�سرتكني  من  القتطاعات  على 

�ساملة جلميع املنافع. للقيام بذلك، يجب اأن تكون الدولة م�سيطرة. كما يجب اأن تكون حقوق 

املواطنني غري قابلة للتفاو�س. اإذا كان ال�ستثمار ل يوفر للمواطنني فر�س عمل كرمية، فال 

بّد من رف�سه.

يوؤكد النا�سطون يف جمال حقوق العمال على اأهمية النقابات كعامل مهم يف تكوين قوة عمل 

نة. وبدًل من حماربتها، يجب ال�سماح للنقابات اأن ت�سبح اأقوى للدفاع عن حقوق  �سحية وممِكّ

العمال وحمايتهم من جمموعات ال�سغط والتاأثري ومن اأ�سحاب الأعمال. بالإ�سافة اإلى ذلك، 

نقابات  بت�سكيل  نقابات،  لديها  لي�س  التي  القطاعات  يف  يعملون  الذين  للعمال  ال�سماح  يجب 

خا�سة بهم. عالوة على ذلك، يجب احرتام حقوق العمال جلميع العاملني يف الأردن ب�سرف 

النظر عن جن�سياتهم، التزامًا بحقوق الإن�سان. وهناك اأي�سا ُبعد عملي لذلك، فاأحد الأ�سباب 

الرئي�سية لمتناع الالعبني القت�ساديني الأقوياء عن توظيف املواطنني، هو اأنه من ال�سهل 

-يف الوقت احلايل- ا�ستغالل العّمال الأجانب؛ مما يجعل م�ساريعهم اأكرث ربحية جّراء توظيف 

العمال الأجانب. لذلك، ما اإن يح�سل العمال الأجانب على احلقوق والرواتب والفوائد نف�سها 

الأردنيني  ت�سغيل  يعيقا  لن  والعقاري  الزراعي  القطاَعني  فاإّن  الأردنيون،  عليها  يح�سل  التي 

ب�سكل مبا�سر.

على ال�سعيد الدويل، يتمتع الأردن مبيزة كبرية لوجود عالقات متينة مع العديد من الدول 

القت�سادية القوية، �سواء الحتاد الأوروبي اأو الوليات املتحدة اأو اخلليج العربي، فالعالقات 

الدبلوما�سية الأردنية فريدة من نوعها مع هذه الدول. وهذه امليزة، بالإ�سافة اإلى حقيقة 

اأّي  اأّن الأردن قام نيابًة عن املجتمع الدويل بحمل اأعباء اأزمة الالجئني ال�سوريني اأكرث من 

دولة اأخرى، متّكن �سانعي ال�سيا�سات اخلارجية الأردنيني من التفاو�س لت�سهيل و�سول العمالة 

اإلى فر�س العمل، والوظائف التي تتطلب مهارات عالية يف اخلارج. وميكن لالأردن  الأردنية 
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التفاو�س على اأن مينح الحتاد الأوروبي ت�سهيالت مل�ساعدة الأردنيني للح�سول على تاأ�سريات 

اأعطيت  التي  املتقدمة  املكانة  على  بناء  الأوروبي،  الحتاد  دول  يف  بالعمل  لهم  ت�سمح  عمل 

لالأردن من ِقبل التاد الأوروبي. وقد كان لدى وزارة العمل، يف ال�سابق، �سباط ارتباط يف 

ال�سفارات الأردنية يف اخلليج العربي، للتفاو�س ب�ساأن فر�س العمل لالأردنيني، لكن هذه املكاتب 

مت اإغالقها. لذلك؛ ي�ستلزم جْعُل توظيف الأردنيني اإحدى الأولويات يف ال�سيا�سة اخلارجية، 

اإعادة العمل بفكرة �سباط الرتباط، وتعيني �سباط ارتباط جدد يف �سفارات اأردنية اأخرى 

حول العامل.

ويف ما يتعلق بالتطورات القانونية يف حقوق املراأة، خل�ست هذه املراجعة اإلى اأّن وجود اإرادة 

�سيا�سية يعني اأّن الإ�سالح الت�سريعي اأمٌر ميكن حتقيقه. تبني جتربتا املغرب وتون�س اأن هناك 

امل�ساواة  ل�سمان  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  اإ�سالح  خاللها  من  ميكن  وعلمانية  دينية  طرقًا 

نطاق  خارج  مطلوبة  ال�سيا�سية  الإرادة  اإّن  ذلك،  مع  لكليهما.  والعدالة  اجلن�سني  بني  التامة 

الإ�سالح القانوين اأي�سًا، ويعني ذلك �سمان رفع ن�سبة امل�ساركة ال�سيا�سية الفعلية للمراأة لتبلغ 

٪50 يف املنا�سب ال�سيا�سية التي مُتالأ بالنتخاب اأو بالتعيني وفق خطط متدرجة.

ويف اخلال�سة يجب مراعاة ما يلي: 

اأن يكون التطرق اإلى ق�سايا املراأة خارَج اإطار الإ�سالح القانوين، مثل احلواجز الهيكلية   .1

العدالة  وحتقيق  كرمية  بحياة  العي�ِس  من  الأردين  والرجل  الأردنية  املراأة  متنع  التي 

املهم  فمن  املناف�سة،  على  قادرة  لتكون  اقت�ساديًا  املراأة  »متكني«  يكفي  ول  الجتماعية. 

اأن  الن�ساء )والرجال(. ويف حني  اأن تظل الدولة قوية وقادرة على �سمان حقوق  اأي�سًا 

عمل املنظمات غري احلكومية مهم، اإّل اأّنه ل يجدر بهذه املنظمات اأخذ دور الدولة، لأنه ل 

ميكن لها اأن ت�سمن حقوق النا�س. اإّن العن�سر الأهم ل�سمان حقوق املراأة الأردنية والرجل 

الأردين هو اإيجاد دولة قوية ي�سود فيها القانون. 

اأن يكون ت�سغيل الأردنيني اأولوية رئي�سية على امل�ستوى الوطني، اإذ اإن الهدف الإ�سرتاتيجي   .2

اأن يكون خلق فر�س عمل ووظائف كرمية للرجال  الرئي�س لأّي م�سروع ا�ستثماري يجب 

والن�ساء الأردنيني.

اتفاقية  اأّي  يف  اأ�سا�سية  اأولويًة  الكاملة،  العملية  بحقوقهم  الأردنيني  ت�سغيل  يكون  اأن   .3

اأن  جتارية دولية جلذب ال�ستثمار. ويجب على خطط توظيف الأردنيني حمليًا وعامليًا 

وجوب  الوطني،  امل�ستوى  على  يعني  وهذا  والرجال.  الن�ساء  احتياجات  اختالف  تراعي 

توفري فر�س عمل لذوي التعليم العايل لتوظيف املتعلمات العاطالت عن العمل. كما يعني 

واآمنة  عامة  نقل  وو�سائل  اأطفال  وريا�س  ح�سانات  وجود  �سمان  اإلى  بحاجة  الدولة  اأن 
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اإلى  بالإ�سافة  عّمان(،  يف  فقط  )ولي�س  الأردن  اأنحاء  جميع  يف  للن�ساء  مقبولة  وبكلف 

اأن ال�سماح بتاأ�سي�س  اأهمية احرتام القطاَعني العام واخلا�س حلقوق العمال. ومن املوؤكد 

نقابات واحتادات تعاونية جديدة تعنى بحقوق العمال، اأمٌر مهم جدًا. 

اأن ي�سبح ت�سدير العمالة الأردنية، وبخا�سة العمال ذوو التعليم واملهارة العالية، اأولوية   .4

�سباط  تعيني  اإعادة  يتطلب  وهذا  الأردنية.  ال�سادرات  اأهم  من  هوؤلء  يعّد  اإذ  وطنية، 

ارتباط التوظيف يف دول اخلليج العربي ويف التاد الأوروبي ويف ال�سفارة الأردنية يف 

وا�سنطن العا�سمة. وكما هي احلال مع جميع ال�سيا�سات، يجب على �سباط الرتباط اأن 

يكونوا واعني واأن ياأخذوا بعني العتبار الختالفات يف الحتياجات بني الرجال والن�ساء.



األرسة 

والطفولة
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اأ�سا�سية لبناء املجتمع، ولتعظيم دورها يف  اأهمية تعزيز مكانة الأ�سرة ك�حدة  انطالقًا من 

املجتمع لتمكينها من امل�ساهمة يف املحافظة على م�روث الأمة القيمي واحل�ساري مبا ي�اكب 

التغريات القت�سادية والجتماعية والثقافية، جاء تاأ�سي�س املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة 

يف عام 2001، ليعمل كمظلة داعمة للتن�سيق وتي�سري عمل ال�سركاء من امل�ؤ�س�سات احلك�مية 

وغري احلك�مية وامل�ؤ�س�سات الدولية والقطاع اخلا�س يف الق�سايا اخلا�سة بالأ�سرة، كما يعمل 

كهيئة فكرية لل�سيا�سات، وهيئة تن�سيق ومتابعة، وهيئة لك�سب التاأييد وح�سد الدعم للق�سايا 

الأ�سرية. 

ومنذ عام 2001 طراأت تط�رات عدة يف جمال ال�سيا�سات الأ�سرية وعلى اختالف م�ست�ياتها، 

�س�اء اأكانت اإ�سرتاتيجيات وخطط عمل وبرامج واأطر تن�سيق اأم قرارات وت�سريعات وق�انني. 

ولعل اأهمها التعديل الد�ست�ري يف عام 2011، حيث ت�ؤكد املادة )6( من الد�ست�ر اأن »الأ�سرة 

اأ�سا�س املجتمع ق�امها الدين والأخالق وحب ال�طن، يحفظ القان�ن كيانها ال�سرعي ويق�ي 

اأوا�سرها وقيمها«. ويلحظ املراقب للتط�رات على م�ست�ى ال�سيا�سات والتخطيط واخلدمات، 

مثاًل  العنف  من  الأ�سرة  حماية  فمنظ�مة  الأ�سرية،  ال�سيا�سات  منظ�مة  يف  الهائل  التط�ر 

تط�رت ب�سكل لفت لالنتباه، واإن كان هذا ببطء، وحظيت هذه املنظ�مة بالهتمام املطل�ب 

�سناع  من  داعمة  �سبكة  واأ�س�ست  والتقييم،  املتابعة  واأطر  والت�سريع  التخطيط  م�ست�ى  على 

القرار وعدد من املمار�سات الف�سلى والتي مت تط�ير اإجراءات العمل ومعايريه بناء عليها.

وامل�ؤهلة، و�سع�بة  املت�فرة  الك�ادر  بنق�س  تتعلق  ي�اجه حتديات  زال  ما  القطاع  ولكن هذا 

َتتة الإجراءات نظرًا لعدم ت�فر البنى التحتيه الداعمة.  َ الربط الإلكرتوين لأتمْ

ث  وبينما �سهدت ال�سيا�سات املتعلقة بالأحداث تط�رًا منذ عام 2014 بعد اإ�سدار قان�ن حمدَّ

بالفئات  املتعلقة  ال�سيا�سات  فاإن  القان�ن،  مب�جب  ال�سادرة  والأنظمة  التط�رات  ي�اكب 

الأ�سري  الإر�ساد  حال  هي  كما  ُيذكر  تط�رًا  ت�سهد  مل  ال�سن  ككبار  الأخرى  الجتماعية 

و�سيا�ساته وبراجمه، وبرز التخبُّط يف ال�سيا�سات اخلا�سة بزواج من هم دون 18 �سنة يف ظل 

تقدمي
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على  ينطبق  وهذا  الق�سية.  هذه  مع  للتعامل  واحدة  �سيا�سة  على  وطني  اتفاق  وج�د  عدم 

ق�سية الأ�سر التي تراأ�سها امراأة والتي ل حتظى بالهتمام الذي ت�ستحق، ورغم الإ�سارة اإليها 

ال�اقع ما  اأر�س  لها من الربامج على  �س  اأنه مل يخ�سَّ اإل  للمراأة،  يف الإ�سرتاتيجية ال�طنية 

يرتقي بتلك الأ�سر التي ت�سهد تزايدًا م�سطردًا. 

ل  زال  ما  الإجناز  ولكن  اأي�سًا،  املجال  هذا  يف  تط�ٌر  يالَحظ  الطف�لة،  ق�سايا  م�ست�ى  وعلى 

يحقق املاأم�ل من الإ�سرتاتيجيات التي ُو�سعت لتنظيمه. 

لقد جاءت »روؤية الأردن 2025« قا�سرة على م�ست�ى الق�سايا الأ�سرية، اإذ ركزت على مكافحة 

العالقة بالأ�سرة، مثل تعزيز  الق�سايا ذات  القليل من  اأ�سا�سي، ومل تذكر �س�ى  الفقر ب�سكل 

ال�ستخدام الآمن لالإنرتنت، وتعزيز دور الأ�سرة من خالل حت�سني الأم�مة والأب�ة، ومل ُتعنى 

الروؤية بالإر�ساد الأ�سري واهتمت بكبار ال�سن من الزاوية الرعائية ل التنم�ية. وحتى يف 

تناولها لق�سايا الفئات املهم�سة، مل تهتم هذه الروؤية بدمج اأبناء هذه الفئات يف املجتمع، بل 

اهتمت فقط بن�سر الت�سامح والقب�ل لهم. 

ومن اأبرز التحديات التي ي�اجهها قطاع الأ�سرة والطف�لة، �سي�ع الأفكار التقليدية عن الأ�سرة 

الأ�سرة،  تك�ين  على  طراأت  التي  التغريات  بتبعات  ال�عي  وعدم  القرار،  �سانع  لدى  ودورها 

والنق�س احلاّد يف امل�ؤ�سرات الأ�سرية التي تعك�س حال الأ�سرة ك�حدة متكاملة، والنق�س يف 

الك�ادر امل�ؤهلة نظرًا للفج�ة بني خمرجات التعليم واحتياجات �س�ق العمل وخا�سة للق�سايا 

غياب  مع  ال�طنية  العمل  جلان  د  وتعدُّ املعنية،  اجلهات  بني  التن�سيق  و�سعف  الجتماعية، 

التن�سيق يف ما بينها، وال�سعف ال�ا�سح يف حتديد الأول�يات ال�طنية، و�سعف التم�يل املر�س�د 

لتنفيذ الربامج والتدخالت بناء على الأول�يات مع غياب اآليات الرقابة ال�سفافة التي تتابع 

تنفيذ ال�سيا�سات وجناعة التدخالت واإدارة التم�يل املخ�س�س لتلك الربامج كحزمة واحدة، 

خا�سة لق�سايا حمددة، كعمل الأطفال اأو الأحداث.
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أوالً: شؤون األرسة 

اأ- امل�ؤ�سرات الأ�سرية
ت�ؤدي وظائف متعددة يف  الأردنية، وكانت  لالأ�سرة  ال�سائع  النمط  املمتدة هي  الأ�سرة  كانت 

اأعباء  وكانت  الجتماعي،  بنائه  يف  اأ�سا�سية  وحدًة  القبيلة  ت�سكل  وزراعي  رع�ي  جمتمع 

رعاية ال�سغار وتعليمهم واحلفاظ على امللمْكية وت�فري احلماية تقع على كاهلها. 

اإلى الأ�سرة الزواجية  ثم �سهدت الأ�سرة الأردنية حت�ًل كبريًا يف منطها، من الأ�سرة املمتد 

الن�وية، حيث اأ�سبحت الأ�سرة الزواجية هي النمط ال�سائع يف املجتمع. ورغم هذا التح�ل، 

اإل اأن العالقات الجتماعية ما تزال م�ج�دة مع اأ�سرة كلٍّ من الزوج والزوجة ومع وحداٍت من 

غري الأقارب مثل اجلريان وزمالء العمل والأ�سدقاء، وهذا على عك�س ما حدث يف املجتمعات 

الغربية حيث تيزت الأ�سرة الزواجية هناك بالنعزال عن اأ�سرة الت�جيه وتاآكل العالقات 

بالتحديث  املتعلقة  الع�امل  من  جمم�عة  اإلى  الأ�سرة  منط  يف  التغري  هذا  ويع�د  القرابية. 

العمل  وتق�سيم  ر  التح�سُّ ن�سبة  يف  زيادة  من  عليهما  ترتب  وما  التعليم،  وانت�سار  والتنمية، 

وال�ستقالل القت�سادي لالأ�سرة الزواجية. 

ومن ال�سعب ر�سد امل�ؤ�سرات الأ�سرية نظرًا لعدم ت�فرها على م�ست�ى اإح�سائي وطني اإل لعدد 

ُتَعّد  ول  معظمها  يف  الأ�سرة  اأفراد  واقع  تعك�س  املت�فرة  امل�ؤ�سرات  اإن  اإذ  امل�ؤ�سرات،  من  قليل 

اإلى التح�ل يف  للم�ؤ�سر. وت�سري الإح�ساءات ال�طنية  القيا�س الأ�سا�سية  الأ�سرة هي وحدة 

منط الأ�سرة، فقد ك�سف التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن )2015( اأن ن�سبة الأ�سر التي ي�جد 

ال�سن�ي  الإح�سائي  الكتاب  وبح�سب  فقط.   %3 ح�ايل  تبلغ  الأ�سرة  لرب  والأم  الأب  فيها 

اأ�سرة. وتناق�س مت��سط حجم الأ�سرة  2,032.8 ملي�ن  )2016(، بلغ عدد الأ�سر يف الأردن 

ب�س�رة معن�ية من 6.7 اأفراد عام 1979 اإلى 5.4 عام 2004 ثم اأ�سبح 4.8 عام 2015. اأما عن 

الرتكيبة ال�سكانية، فاإن 34% من ال�سكان يبلغ�ن من العمر اأقل من 15 �سنة، و62% بني 15 

و64 �سنة، و4% اأكرث من 64 �سنة. ويبلغ معدل الطالق اخلام 2.2 لكل األف من ال�سكان، ومعدل 

الزواج اخلام 8.3 لكل األف من ال�سكان. 

31% ت�سكن يف م�ساكن  63% من الأ�سر تتلك م�سكنها، مقابل  اأن   2015 وتك�سف اإح�ساءات 

م�ستاأجرة. واأن مت��سط دخل معظم الأ�سر يف الأردن ما يزال دون خط الفقر املطلق )680 

دينارًا �سن�يًا وفقًا للبيانات الر�سمية، 2010(، حيث اأن 54% من الأ�سر يقّل دخلها عن 7000 

دينار �سن�يًا وفقًا لبيانات 2014/2013.

لقد كانت الأ�سرة الأردنية قبل �ستة عق�د امل�سّغل الرئي�سي لأفرادها، ولكنها مل تعد كذلك 

بعد تفتُّت امللمْكية الزراعية وتراجع اأهمية الزراعة ودورها يف القت�ساد ومن� القطاع العام 

كم�سّغل رئي�سي لالأفراد.
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ال�سكل رقم )1(: اجتاهات حجم الأ�سرة يف الأردن

لل�سكان،  والن�عي  العمري  الرتكيب  بيانات  وتقييم  الدمي�غرايف  التحليل   .)2015( العامة  الإح�ساءات  دائرة  امل�سدر: 
التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن.

ب. ال�سيا�سات الأ�سرية 
وال�ثائق  ال�سماوية  ال�سرائع  اأكدته  ما  وهذا  التاريخ،  مر  على  بالهتمام  الأ�سرة  حظيت 

الدولية اأي�سًا. حيث ن�ست املادة )16( من الإعالن العاملي حلق�ق الإن�سان )1984( على اأن 

الأ�سرة »هي ال�حدة الطبيعية والأ�سا�سية للمجتمع، ولها احلق يف احلماية من جانب املجتمع 

والثقافية )1966( على  للحق�ق القت�سادية والجتماعية  الدويل  العهد  واأكد  والدولة«. 

اأهمية الأ�سرة و�سرورة ت�فري اأكرب قدر ممكن من احلماية وامل�ساندة لها، لأنها ت�سكل ال�حدة 

الطبيعية والأ�سا�سية للمجتمع، ول �سيما من اأجل ت�سكيلها، ب�سفتها م�س�ؤولة عن رعاية وتعليم 

اأطفالها. 

القرن  من  الثمانينات  عقد  خالل  يتزايد  وحتدياتها  بالأ�سرة  املتحدة  الأمم  اهتمام  وبداأ 

الع�سرين. ففي عام 1983 وبناء على ت��سية مقدمة من جلنة التنمية الجتماعية يف دورتها 

الأ�سرة  ب�ساأن  القرار  ال�عي بني �سناع  املجل�س القت�سادي والجتماعي تعزيز  )28(، طلب 

واحتياجاتها وم�ساكلها، ف�ساًل عن ال��سائل الفعالة لتلبية تلك الحتياجات. ويف عام 1985 

دعا املجل�ُس اجلمعيَة العامة للنظر يف اإمكانية اإدراج بند يف حما�سر اجلمعية بعن�ان »الأ�سر 

يف عملية التنمية«. ويف عام 1987 دعت اجلمعية العامة الدوَل الأع�ساء اإلى طرح تعليقاتهم 

اأعلنت اجلمعية   1989 اإعالن �سنة دولية لالأ�سرة، ويف عام  اإمكانية  ومقرتحاتهم بخ�س��س 
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متغري«،  عامل  يف  وامل�س�ؤوليات  امل�ارد  »الأ�سرة:  �سعار  حتت  لالأ�سرة  دولية  �سنة   1994 عاَم 

بهدف اإيجاد املزيد من ال�عي لدى احلك�مات و�سناع القرار بالأ�سرة ب��سفها اللبنة الطبيعية 

والأ�سا�سية للمجتمع. وتتمثل الغايات ب�سكل اأ�سا�س، يف حتفيز العمل على امل�ست�يات املحلية 

وال�طنية والدولية لزيادة ال�عي بامل�سائل املت�سلة بالأ�سرة لدى احلك�مات والقطاع اخلا�س، 

القت�سادية  العمليات  واآثار  الأ�سرة،  ت�اجه  التي  وامل�سكالت  للمهام  اأف�سل  فهم  واإيجاد 

وتعزيز  مبهامها،  القيام  على  وقدرتها  الأ�سرة  بنية  على  والدمي�غرافي�  والجتماعية 

يف  ت�ؤثر  التي  امل�سكالت  حل  نح�  امل�جهة  والإجراءات  والربامج  ال�سيا�سات  ودعم  وحتفيز 

الأ�سرة وتتاأثر بها، وحت�سني التعاون بني املنظمات احلك�مية وغري احلك�مية وال�ستفادة من 

اخلربات املت�افرة والأن�سطة الدولية ذات العالقة بال�سباب وكبار ال�سن واملراأة والطف�لة.

وُتعرف ال�سيا�سة الأ�سرية باأنها »جمم�عة القرارات والأنظمة والت�سريعات والربامج املعلنة 

وامل�ستندة اإلى روؤية واإ�سرتاتيجيات واأهداف واآليات وا�سحة تتعلق بحماية الأ�سرة وتكينها 

على  ي�ستمل  الذي  الإطار  وهي  ولأفرادها،  لها  املعي�سة  م�ست�ى  وحت�سني  عليها  واملحافظة 

وال�سيا�سات  الجتماعية  ال�سيا�سات  من  يتجزاأ  ل  جزء  اإنها  كما  بالأ�سرة،  املتعلقة  املتغريات 

العامة للدولة«. 

وعليه، يت�سح اأن ال�سيا�سات الأ�سرية مبعناها الأو�سع ل تنح�سر يف �سيا�سة اأو وثيقة حمددة، 

حتى يف ظل وج�د الإ�سرتاتيجية ال�طنية لالأ�سرة الردنية، بل هي جمم�عة اإ�سرتاتيجيات 

املجل�س  اأخذها  والتي  والقطاعات  املحاور  من  العديد  �سمن  وتدخالت  وبرامج  عمل  واأطر 

ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة بعني العتبار عند ت�سميم قطاعات وجمالت تدخالته التي انطلقت 

منها اإ�سرتاتيجية عمله الأولى. اإذ ت�سمل ال�سيا�سات الأ�سرية: ال�سيا�سات الجتماعية املتعلقة 

بالفقر، وطرق ا�ستهداف الأ�سر، وحماية الأطفال الأقل حظًا والأطفال العاملني والأطفال 

الذين يف نزاع مع القان�ن والأيتام والأطفال يف م�ؤ�س�سات الرعاية؛ وال�سيا�سات املتعلقة باملراأة 

والأ�سخا�س ذوي الإعاقة وال�سباب؛ وال�سيا�سات ال�سحية املتعلقة بت�فري اخلدمات والتاأمني 

وج�دتها  التعليمية  اخلدمات  ت�فر  من  التعليمية  وال�سيا�سات  اخلدمات؛  ون�عية  ال�سحي 

واإلزامية التعليم وكلفته؛ وال�سيا�سات ال�سكانية التي تت�سمن �سيا�سات خدمات تنظيم الأ�سرة 

واملتعلقة  الجتماعي  وال�سمان  والتقاعد  العمل  و�سيا�سات  ال�سكانية؛  الفر�سة  وا�ستغالل 

ببيئة العمل؛ وال�سيا�سات البيئية؛ و�سيا�سات البنيه التحتية املتعلقة بالإ�سكان وبيئة امل�سكن 

وحماية الطبيعة. 

مبنظ�ر  ُحللت  ما  اإذا  الذكر  �سابقة  القطاعات  مع  تتقاطع  الأ�سرية  ال�سيا�سات  اأن  ويت�سح 

مل  والتي  املتداولة  ال�سيا�سات  تفتقده  ما  وهذا  ال�سيا�سات.  بتلك  وتاأثريها  وتاأثرها  الأ�سرة 

تاأخذ يف معظمها املنظ�َر الأ�سري يف التخطيط والتحليل والر�سد والتقييم لحقًا. 
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اإن الت�سريعات ذات العالقة بالأ�سرة متناثرة يف معظم الق�انني تبعًا لطبيعتها، ولكن الإطار 

اخلا�س بتك�ين الزوجية وفّكها وحق�ق الزوجني جرى تنظيمه يف قان�ن الأح�ال ال�سخ�سية 

امل�ؤقت رقم )36( ل�سنة 2010، والذي ُحّ�ل ملجل�س الن�اب ملناق�سته ومل يتم اإقراره حتى وقت 

اإعداد هذه ال�رقة. وهكذا، فاإن الت�سريعات الأ�سا�سية يف الأردن، مثل القان�ن املدين وقان�ن 

ال�سمان الجتماعي، َتُعّد الأ�سرَة اأداًة ل غاية، وتنظر اإليها على اأنها لبنة يف بناء املجتمع، اأو 

اإطاٌر لرتبية الأجيال، اأو رابطٌة حتدد طبيعة اجلهة التي ت�ستفيد من اخلدمات الجتماعية. 

فال�ج�د القان�ين لالأ�سرة مرتبط بال�ظائف املفرو�سة على اأفرادها ل�سالح م�ؤ�س�سات املجتمع 

الأخرى؛ كاأن يك�ن�ا عماًل اأو طلبة اأو مقّدمي خدمات ب�سفه فردية.

ت- اجلهات املعنية ب�س�ؤون الأ�سرة 
مت تاأ�سي�س املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة يف عام 2001، وه� يعمل كمظلة داعمة للتن�سيق 

وتي�سري عمل ال�سركاء من امل�ؤ�س�سات احلك�مية وغري احلك�مية وامل�ؤ�س�سات الدولية والقطاع 

ال�طني  املجل�س  قان�ن  بح�سب  املجل�س  ويهدف  بالأ�سرة.  اخلا�سة  الق�سايا  يف  اخلا�س 

ل�س�ؤون الأ�سرة رقم )27( ل�سنة 2001، اإلى تعزيز مكانة الأ�سرة وتعظيم دورها يف املجتمع 

لتمكينها من امل�ساهمة يف املحافظة على م�روث الأمة القيمي واحل�ساري مبا ي�اكب التغريات 

القت�سادية والجتماعية والثقافية من خالل امل�ساهمة يف و�سع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات 

واخلطط التنم�ية ذات العالقة بالأ�سرة واأفرادها، ومتابعة تنفيذها، وامل�ساهمة يف تط�ير 

اإجراء  اإلى  بالإ�سافة  وا�ستقرارها،  اأمنها  و�سمان  الأ�سرة  احتياجات  ملراعاة  الت�سريعات 

وحتديد  واأفرادها،  الأ�سرة  ب�س�ؤون  املتعلقة  البيانات  ق�اعد  واإن�ساء  والدرا�سات  البح�ث 

امل�ؤ�سرات الالزمة للمتابعة والتق�مي. 

وتراأ�س امللكة رانيا العبداهلل جمل�َس اأمناء املجل�س، وي�سم املجل�س يف ع�س�يته خم�سة وزراء 

التنمية  الإ�سالمية،  واملقد�سات  وال�س�ؤون  الأوقاف  والتعليم،  )الرتبية  ال�ظيفية  ب�سفاتهم 

الجتماعية، التخطيط والتعاون الدويل، ال�سحة(، بالإ�سافة اإلى مدير الأمن العام، وت�سعة 

اأع�ساء ب�سفاتهم ال�سخ�سية.
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ال�سكل رقم )2(: الأدوار الإ�سرتاتيجية للمجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة 

والإطار  العام  الإطار  عنهما  انبثق   2002 عام  يف  خل�تني  للمجل�س  العامة  الأمانة  وعقدت 

قطاعات  ثمانية  �سملت  التي  الأ�سرية  لل�س�ؤون  تعريفًا  ميثل  والذي  املجل�س،  لعمل  الفكري 

و�س�ق  القت�سادي،  وال��سع  وال�سحة،  والتعليم،  التحتية،  والبنية  الإ�سكان  هي:  رئي�سية 

العمل، وال�سبكة الجتماعية، والثقافة الرتويح وال�ستجمام، واحلياة العامة. 

وزارات  من  الدولة  م�ؤ�س�سات  جميع  اأن  َيظهر  املجل�س،  عمل  جمالت  ا�ستعرا�س  خالل  ومن 

ورعايتها  بالأ�سرة  للنه��س  رئي�سي  �سريك  املدين،  املجتمع  مل�ؤ�س�سات  بالإ�سافة  ومديريات 

اخلطة  اأكدته  ما  وه�  الجتماعية.  التنمية  وزارة  امل�ؤ�س�سات  هذه  راأ�س  وعلى  وحمايتها، 

الجتماعية  ال�سبكة  قطاع  اأن  ال�سياق  هذا  يف  ويالَحظ  الأ�سرة.  لإ�سرتاتيجية  التنفيذية 

حظي بالهتمام الأكرب من املجل�س كما تك�سف اأعمال املجل�س ومبادراته.

هيئة فكرية 
لل�سيا�سات ال�طنية

هيئة ح�سد الدعم
للق�سايا الأ�سرية

هيئة تن�سيق
ومتابعة



تقرير حالة البالد: األرسة والطفولة

1355

ثانياً: اإلسرتاتيجية الوطنية لالرسة األردنية 

اأ- نبذة
ت�سمنت الإ�سرتاتيجية ال�طنية لالأ�سرة الأردنية التي اأطلقها املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة 

الأ�سا�سية  ال�ظائف  بنيتها،  تتني  وعنا�سر  الأ�سرة  تك�ين  حماور:  ثمانية   ،2005 عام  يف 

والقيم  لله�ية  كحافظة  لالأ�سرة  الثقايف  الدور  وظائفها،  اأداء  من  تكينها  واأ�ساليب  لالأ�سرة 

ال�طنية،  والت�سريعات  الق�انني  �س�ؤونها يف  الأ�سرة وتنظيم  مكانة  الع�ملة،  زمن  الثقافية يف 

ال�سيا�سات الأ�سرية وتكاملها يف اإطار ال�سيا�سات الإمنائية ال�طنية امل�ستدامة، الحتياجات 

واحلق�ق الأ�سا�سية لالأ�سرة وم�ساركتها يف احلياة العامة، الأ�سرة املغرتبة و�سالتها بال�طن، 

التهديدات الجتماعية وال�سحية والبيئية والأمنية لكيان الأ�سرة.

و�سعت الإ�سرتاتيجية ب�سكل اأ�سا�سي اإلى:

تعزيز التما�سك والبناء الداخلي لالأ�سرة.  .1

تكني الأ�سرة من القيام ب�ظائفها املختلفة بفاعلية.  .2

تعزيز الدور الثقايف لالأ�سرة وقدرتها على التعامل مع تداعيات الع�ملة الثقافية.  .3

من  وحتميها  متما�سكة  اأ�سرة  تك�ين  على  ت�ساعد  ت�سريعية  �سيا�سات  ر�سم  يف  امل�ساهمة   .4

التفكك.

حتقيق التكامل بني ال�سيا�سات والربامج الأ�سرية من جهة، وال�سيا�سات والربامج ال�سكانية   .5

والجتماعية والقت�سادية من جهة اأخرى.

تلبية حق الأ�سرة واأع�سائها يف التعليم والعمل وال�سحة العالجية وال�قائية.  .6

حتقيق الت�ا�سل امل�ستمر مع الأ�سر الأردنية املغرتبة.  .7

تخفيف معاناة الأ�سرة من املخاطر البيئية والأمرا�س املزمنة واآثار احلروب والنزاعات   .8

امل�سلحة والك�ارث التي تهدد كيانها.

َمت على اجلهات  وُو�سعت لالإ�سرتاتيجية خطٌة تنفيذية خم�سية، اأقّرتها رئا�سة ال�زراء وُعمِّ

املعنية بالتنفيذ، اإل اأن مراجعة الربامج واخلطة التنفيذية تك�سف اأن ن�سب الإجناز قليلة 

حتى  للربامج.  والتنفيذ  للتخطيط  اأ�سا�سية  ك�حدة  الأ�سرة  على  اخلطة  ركزت  حيث  جدًا، 

تلك الق�سايا التي مت لحقًا تط�ير اإ�سرتاتيجيات متخ�س�سة للنه��س بها مثل اإ�سرتاتيجية 

كبار ال�سن والإر�ساد الأ�سري، ُطرحت �سمن الإ�سرتاتيجية ال�طنية لالأ�سرة مبنظ�ر خمتلف 

بالإ�سرتاتيجية  اخلا�سة  الربامج  تنفيذ  جعل  ما  وهذا  اأ�سا�س،  ب�سكل  الأ�سرة  ح�ل  َتح�َر 
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ك�حدة  الأ�سرة  ولي�س  الأ�سرة  اأفراد  ت�ستهدف  اخلدمة  مة  مقدِّ اجلهات  معظم  لأن  �سعبًا، 

ل. هذا بالإ�سافة اإلى اأن الإ�سرتاتيجية جاءت طم�حة جدًا �سمن حماورها، يف ال�قت  تدخُّ

د فيه خم�س�سات من احلك�مة للجهات املنفذة.  الذي مل ُير�سَ

ذت حديثًا  ذ خالل فرتة الإ�سرتاتيجية، بل ُنفِّ وي�سار اإلى اأن الربامج التي مت تنفيذها مل تنفَّ

كنتيجة للتط�رات يف امليادين املختلفة. كما اإن الإ�سرتاتيجية مل يتم تقييمها ر�سميًا، ومل يتم 

ر�سد الربامج التي مت تنفيذها.

ب- التحّديات
�سعف التن�سيق بني اجلهات املعنية بالتنفيذ، و�سعف الآليات الإلزامية للتنفيذ.   .1

�سعف اآليات الرقابة واملتابعة والتقييم للجهات املنفذة.   .2

واحدة،  اجتماعية  ك�حدة  اأ�سا�س  ب�سكل  الأ�سر  ت�ستهدف  التي  للربامج  التم�يل  قلة   .3

والرتكيز على الربامج وال�سيا�سات امل�جهة لفئات معينة من اأفراد الأ�سرة. 

ندرة ت�افر امل�ؤ�سرات الأ�سرية التي تعك�س حال الأ�سرة ك�حدة اجتماعية واحدة.  .4

ت. الت��سيات
العمل على تعزيز دور املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة، للتن�سيق لدعم املبادرات والربامج   .1

اخلا�سة بالأ�سرة، والتحقق من التزام اجلهات بالتطبيق.

على  طراأت  التي  التط�رات  لت�اكب  الأردنية،  لالأ�سرة  ال�طنية  الإ�سرتاتيجية  تط�ير   .2

الأ�سرة.

تقرها  التي  الإ�سرتاتيجيات  جميع  ملتابعة  ال�زراء،  رئا�سة  �سمن  رقابية  اآلية  اإيجاد   .3

الرئا�سة ومدى تناغمها وتناغم الربامج املختلفة املنبثقة عنها.

ال�طنية،  اجله�د  تن�سيق  على  للعمل  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  دور  تفعيل   .4

الربامج  تكاملية  من  والتاأكد  ال�طنية،  الأول�يات  لتغطية  اخلارجي  التم�يل  وتن�سيق 

وعدم تكرارها، ودرا�سة اأثر هذه الربامج على م�ست�ى الأ�سرة ك�حدة اجتماعية اأ�سا�سية 

يف تك�ين املجتمع.

تغطية الثغرات البحثية يف جمال الأ�سرة لتك�ن ال�سيا�سات مبنية على اأ�س�س علمية.  .5

ت�فري م�ؤ�سرات وطنية اأ�سرية من خالل دائرة الإح�ساءات العامة تعتمد الأ�سرَة ك�حدة   .6

اجتماعية اأ�سا�سية.
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ثالثاً: اإلسرتاتيجية الوطنية األردنية لكبار السن 

اأ-  نبذة 
اأطلق املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة يف عام 2008، الإ�سرتاتيجية ال�طنية الأردنية لكبار 

ال�سن، والتي اأعدها بالتعاون مع وزارتي ال�سحة والتنمية الجتماعية، واملجل�س التمري�سي 

اأ�سحاب  من  عددًا  �سمت  فنية  جلنة  اأعمال  �سمن  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  الأردين، 

الخت�سا�س يف قطاعات الإ�سرتاتيجية املختلفة. 

لت يف  وُتَعّد هذه الإ�سرتاتيجيُة الأولى من ن�عها، و�سبقتها خطُة عمل و�سعتها جلنٌة وطنية �ُسكِّ

وزارة التنمية الجتماعية لهذا اخل�س��س. وتت�سمن الإ�سرتاتيجية �ستة ت�جهات رئي�سية: 

كبار ال�سن والتنمية، الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن، بيئة مادية داعمة لكبار ال�سن، الرعاية 

الجتماعية لكبار ال�سن، البح�ث والدرا�سات العلمية وق�اعد البيانات، والت�سريعات.

وهدفت الإ�سرتاتيجية اإلى:

اإعطاء ق�سايا كبار ال�سن الأهمية التي ت�ستحقها �سمن �سيا�سات وخطط الدولة، لإدراجها   .1

على �سّلم الأول�يات ال�طنية.

حت�سني ن�عية احلياة لكبار ال�سن، وتكينهم من حياة كرمية يف املجتمع.  .2

تعزيز ثقة كبار ال�سن باأنف�سهم وبقدراتهم على م�ا�سلة العطاء.  .3

ت�عية املجتمع بق�سايا كبار ال�سن، وتكري�س النظرة الإيجابية نح�هم.  .4

دعم الروابط الأ�سرية وتتني اأوا�سر الت�ا�سل واحل�ار بني الأجيال.  .5

على  تعميمهما  ومت  التنفيذية،  وخطتها  الإ�سرتاتيجية  على  ال�زراء  رئا�سة  �سادقت  وقد 

2012 قررت رئا�سة ال�زراء ت�سكيل جلنة وطنية ملتابعة  اجلهات املعنية بالتنفيذ. ويف عام 

الإ�سرتاتيجية، والإ�سراف على تطبيق وثيقتها وم�ساريع خطتها التنفيذية لالأع�ام )2009-

2012(، بالإ�سافة اإلى تقييم الإجنازات وحتديث الإ�سرتاتيجية. 

و�سمت اللجنة يف ع�س�يتها ممثلني عن خم�س وع�سرون جهة حك�مية وغري حك�مية، ويراأ�سها 

املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة.

-2009( لالأع�ام  الإ�سرتاتيجية  لتقييم  التحليلي  التقرير  اإعداد  من  انُتهي   2015 عام  ويف 

التقييم  منهجية  التقرير  اتبع  وقد  العبداهلل.  رانيا  امللكة  بح�س�ر  اإطالقه  ومت   ،)2013

اأدوات خا�سة للتقييم من خالل و�سع اإطار منطقي ل�سل�سلة  مت  مِّ امل�ستندة للنتائج، بحيث �سُ

على  للتقييم  املطل�بة  الأداء  م�ؤ�سرات  ربط  خالل  من  الإ�سرتاتيجية،  من  املرجّ�ة  النتائج 

ثالثة م�ست�يات ت�سم املخرجات والنتائج والأثر. وقد اأظهرت نتائج التقييم اإجنازًا يف تنفيذ 

الإ�سرتاتيجية وبن�سبة 65%. وي��سح ال�سكل رقم )3( الإجناز لكل حم�ر من املحاور:
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ال�سكل رقم )3(: نتائج تقييم ت�جهات الإ�سرتاتيجية ال�طنية الأردنية لكبار ال�سن

اأع�ساء  مب�ساركة  الإ�سرتاتيجية  هذه  الأ�سرة  ل�س�ؤون  ال�طني  املجل�س  حّدث   2017 عام  ويف 

اللجنة ال�طنية، لت�سمل ثالثة حماور رئي�سية وحم�رين م�ستعر�سني كالتايل:

املح�ر الأول: كبار ال�سن والتنمية 

الأول�ية )1(: م�ساركة كبار ال�سن يف عمليات �سنع القرار على جميع امل�ست�يات. 

الأول�ية )2(: حت�سني الظروف املعي�سية وخف�س ن�سبة الفقر بني كبار ال�سن.

الأول�ية )3(: حت�سني ظروف احلياة لكبار ال�سن يف الريف والبادية. 

الأول�ية )4(: اإدماج كبار ال�سن من املغرتبني يف املجتمع.

الأول�ية )5(: التعليم والتدريب امل�ستمر لكبار ال�سن. 

املح�ر الثاين: الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن 

الأول�ية )1(: ت�فري ال�سحة ال�قائية لكبار ال�سن. 

الأول�ية )2(: ت�فري ال�سحة العالجية لكبار ال�سن. 

%70.5

%61.9

%69.2

%60.0

نتيجة تقييم الت�جه الأول: كبار ال�سن والتنمية

نتيجة تقييم الت�جه الثاين: الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن

نتيجة تقييم الت�جه الثالث: بيئة مادية دعامة لكبار ال�سن

نتيجة تقييم الت�جه الرابع: الرعاية الجتماعية لكبار ال�سن
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املح�ر الثالث: البيئة املادية والرعاية الجتماعية الداعمة لكبار ال�سن 

الأول�ية )1(: تهيئة ال�سكن اخلا�س ودور الرعاية لتتالءم مع احتياجات كبار ال�سن. 

الأول�ية )2(: تهيئة املباين واملرافق العامة وو�سائط النقل ل�ستخدام كبار ال�سن. 

الأول�ية )3(: ت�فري اخلدمات الجتماعية لكبار ال�سن وت�فري الدعم ملقدمي الرعاية لكبار 

ل�سن. 

الأول�ية )4(: تعزيز م�ساركة كبار ال�سن يف املجتمع. 

الأول�ية )5(: وقاية كبار ال�سن وحمايتهم من العنف. 

الأول�ية )6(: تعزيز نظرة املجتمع الإيجابية لكبار ال�سن وتعزيز التكافل بني الأجيال. 

الأول�ية )7(: تعزيز دور القطاع اخلا�س جتاه كبار ال�سن. 

املح�ر امل�ستعر�س الأول: الت�سريعات املحلية والإ�سرتاتيجيات وخطط العمل ال�طنية. 

املح�ر امل�ستعر�س الثاين: البح�ث والدرا�سات العلمية واملن�س�رات وق�اعد البيانات.

ثة جاءت يف اأول�ياتها وتدخالتها م�سابهة جدًا لالإ�سرتاتيجية  وَيظهر اأن الإ�سرتاتيجية املحدَّ

الأولى، فعلى اأر�س ال�اقع ما زالت هناك مطالب بت�فري اخلدمات الأ�سا�سية )رعاية �سحية 

لئقة، تاأمينات اجتماعية، م�ساركة يف التنمية( لتحقيق م�ست�ى معي�سة لئق بكبار ال�سن، 

ومل يرَتِق املجتمع بعد اإلى م�ست�ى الرفاه الذي يطمح له. وما زال م�ست�ى اخلدمات يف هذا 

القطاع اأقل من املاأم�ل مقارنًة بالتقدم احلا�سل يف ن�عية خدمات الرعاية الأخرى، وه� ما 

ر يف العادة بعدم وج�د التم�يل الكايف، وخا�سة اأن اخلدمات امل�ّجهة لكبار ال�سن تقّدمها يف  يربَّ

الغالب م�ؤ�س�سات اأهلية وتط�عية، مع الأخذ بعني العتبار ت�جه وزارة التنمية الجتماعية 

ل�سراء خدمات كبار ال�سن املع�زين لالإي�اء من القطاع اخلا�س، ودرا�سة ق�سية تاأ�سي�س �سندوق 

خا�س لكبار ال�سن.

وقد �سددت »روؤية الأردن 2025«، �سمن حم�ر الفقر واحلماية الجتماعية، على الهتمام بكبار 

امل�ج�دة، مبا  امل�سنني  الرعاية من خالل زيادة قدرات مراكز رعاية  نهج  اإطار  ال�سن، ولكن يف 

يتما�سى مع املعايري الدولية واأف�سل املمار�سات، بالإ�سافة لفتح وت��سيع املجال لت�سكيل منظمات 

جمتمعية غري ربحية، من �ساأنها ت�فري اخلدمات الأ�سا�سية للم�سنني كمبادرات ذات اأول�ية. ومن 

املاأم�ل، ول يعري انتباهًا للخربات املرتاكمة التي تتلكها هذه  اأن هذا النهج ل يحقق  ال�ا�سح 

الفئة والتي ميكن ال�ستفادة منها، كما يغفل مكانتها الجتماعية الرفيعة �سمن اأ�سرها.
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ب- التحديات
من اأبرز التحديات التي واجهت تنفيذ الإ�سرتاتيجية:

اأن هناك جلنة وطنية  العلم  بالتنفيذ، مع  املعنية  الر�سمية  التن�سيق بني اجلهات  �سعف   .1

للمتابعة يراأ�سها املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة. 

عدم وج�د اآليات رقابة وم�ساءلة للجهات املعنية بالتنفيذ، مع �سعف �سالحيات و�سلطات   .2

الّلجنة ال�طنية امل�سّكلة لهذه الغاية.

عدم وج�د جهة تن�سيقية فاعلة داخل رئا�سة ال�زراء تعمل على درا�سة مقرتحات ال�سيا�سات   .3

للتاأكد من تناغمها وتفادي ت�ساربها، وخا�سة تلك ال�سيا�سات التي تقّرها وتعّممها. 

عدم اإعطاء ق�سايا كبار ال�سن الأول�ية التي ت�ستحقها �سمن الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات   .4

ال�طنية الأخرى.

نق�س املخ�س�سات املالية للربامج وال�سيا�سات اخلا�سة بكبار ال�سن على اعتبار اأنها لي�ست من   .5

الأول�يات.

ندرة الدرا�سات والأبحاث وق�اعد البيانات التي تعنى بق�سايا كبار ال�سن وتعك�س واقعهم.  .6

الجتماعية(،  التنمية  )وزارة  ال�سن  بكبار  املعنية  ال�زارة  يف  امل�ج�دة  الأق�سام  �سعف   .7

والفتقار اإلى ق�سم متخ�س�س بق�سايا كبار ال�سن يف وزارة ال�سحة.

ال�سحة،  ووزارة  الجتماعية  التنمية  وزارة  ِقبل  من  الرعائية  اخلدمات  على  الرتكيز   .8

واإغفال اخلدمات التنم�ية.

والع�ز  الفقر  دائرة  يف  ال�سن  كبار  وق�ع  لتفادي  املعَلنة  ال�قائية  ال�سيا�سات  �سعف   .9

الجتماعي  ال�سمان  يف  بال�سرتاك  الت�عية  يف  الإجراءات  �سعف  مثل  امل�ستقبل،  يف 

باأمناط  املتعلقة  وال�سيا�سات  املنظمة،  غري  القطاعات  يف  للعاملني  والإجباري  الختياري 

احلياة ال�سحية. واإن ُوجدت هذه ال�سيا�سات فاإن هناك �سعفًا يف تنفيذها.

10. �سعف اهتمام القطاع اخلا�س والقطاع التط�عي والنقابات املهنية املتخ�س�سة، بق�سايا 

كبار ال�سن. 

11. عدم مالءمة البنية التحتية للمرافق واخلدمات وحتى املنازل لحتياجات كبار ال�سن، 

وندرة املرافق ال�سديقة لهم.

12. قلة اخلدمات ال�سحية املتاحة لكبار ال�سن، وندرة املخت�سني من اأطباء وممر�سني للتعامل 

مع ق�سايا ال�سيخ�خة، وعدم وج�د جهات اعتمادية لهذه اخلدمات يف حال ت�ّفرها. 
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ت- الت��سيات 
ال�سن ولتح�سني ن�عية حياة  الت��سيات لتطبيق الإ�سرتاتيجية ال�طنية الأردنية لكبار  من 

كبار ال�سن:

ثة بالت�سارك مع اجلهات ذات العالقة، ور�سد  و�سع خطة تنفيذية لالإ�سرتاتيجية املحدَّ  .1

خم�س�سات تنفيذها �سن�يًا من ِقبل ال�زارات املعنية بالتنفيذ.

وو�سع  خرباتهم،  من  وال�ستفادة  حمايتهم  على  يعمل  ال�سن  بكبار  خا�س  قان�ن  اإقرار   .2

ن�س��س قان�نية ُتلزم اأبناءهم برعايتهم حتى واإن كان كبار ال�سن م��سري احلال.

اآليات متابعة ورقابة �سفافة  تفعيل دور اللجنة ال�طنية ملتابعة الإ�سرتاتيجية، وو�سع   .3

لعمل اللجنة.

تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف تن�سيق ال�سيا�سات اخلا�سة بق�سايا كبار   .4

يف  وكذلك  ال�زراء،  را�سة  مع  بالتن�سيق  وذلك  ت�ساربها  وعدم  تناغمها  من  والتاأكد  ال�سن 

البحث عن م�سادر ت�يل للربامج واملبادرات اخلا�سة بق�سايا كبار ال�سن، وعلى راأ�سها ت�يل 

الدرا�سات واإن�ساء ق�اعد البيانات املتخ�س�سة ملعرفة واقعهم وحتديد التدخالت املطل�بة 

ا�ستنادًا اإلى هذه الدرا�سات. 

اإيجاد عد�سة اجتماعية )جمم�عة م�ؤ�سرات اجتماعية( يتم من خاللها تقييم اخلدمات   .5

خا�سة  م�ؤ�سرات  لت�سمل  والربامج،  والإ�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات  املقدمة  احلك�مية 

بالأ�سرة وجميع اأفرادها على م�ست�ى التخطيط وعلى م�ست�ى التنفيذ.

بديلة  رعاية  برامج  كاإن�ساء  الإي�ائية،  عن  ع��سًا  التنم�ية  ال�سيا�سات  على  الرتكيز   .6

واإن�ساء  لها،  ومتابعة  رقابة  واآليات  لالأ�سر  ت�سجيعية  �سيا�سات  مع  ال�سن(  كبار  )احت�سان 

امل�ساريع  غرار  على  ال�سن  كبار  فئة  ت�ستهدف  تنم�ية  وبرامج  جمتمعية  كفالة  برامج 

ال�سحية  الرعاية  كخدمات  املنازل،  داخل  اخلدمات  ت�فري  اإلى  بال�سافة  الإنتاجية. 

املنزلية والتي ثبت اأنها تقلل النفقات ال�سحية ب�سكل عام، واخلدمات الجتماعية كت�فري 

ال�جبات الغذائية للمحتاجني من كبار ال�سن دون احلاجة لنقلهم اإلى دور الرعاية. 

الإلزامي  ال�سرتاك  كتفعيل  بال�سيخ�خة،  املرتبطة  ال�قائية  الربامج  على  الرتكيز   .7

والختياري يف ال�سمان الجتماعي وبرامج ال�سحة ال�قائية.

خالل  من  بالتنفيذ  املعنية  اجلهات  وَدور  املقرتحة  وبراجمها  بالإ�سرتاتيجية  الت�عية   .8

امل�ست�يات  جميع  على  اجله�د  ت�سافر  ي�ستدعي  ما  وه�  التاأييد،  وك�سب  الدعم  ح�سد 

)ال�زير، الأمني العام، املديريات والأق�سام ذات العالقة(. 
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يتم  التي  العمل  جلان  متابعة  على  للعمل  ال�زراء  رئا�سة  داخل  تن�سيقية  جهة  اإيجاد   .9

واأطر  وال�سيا�سات  الإ�سرتاتيجيات  تنفيذ  ومتابعة  وم�ساءلتها،  �سن�يًا  وتقييمها  ت�سكيلها، 

العمل التي تقرها الرئا�سة ب�سكل دوري.

مل�ؤ�س�ساتهم واجلهات  املمثلني  ال�طنية  اللجنة  اأع�ساء  للتن�سيق بني  اآليات عملية  اإيجاد   .10

�سانعة القرار يف تلك امل�ؤ�س�سات، ليك�ن التمثيل يف اللجان ذا فاعلية.

ر�سد  ليتم  الإ�سرتاتيجية،  بتنفيذ  العالقة  ذات  للم�ؤ�س�سات  امل�ؤ�سرات  من  عدد  اعتماد   .11

م العمل ب�سكل دوري علمي معتَمد من ِقبل جميع اجلهات. على اأن تك�ن امل�ؤ�سرات على  تقدُّ

م�ست�ى التخطيط والتنفيذ.

املع�نات،  تكرار  عدم  ل�سمان  وال�قف،  واملع�نة  الزكاة  اأم�ال  اإدارة  يف  النظر  اإعادة   .12

ولال�ستفادة منها يف امل�ساريع التنم�ية لتعزيز الرعاية واحلماية داخل الأ�سرة وت�جيه 

التم�يل للربامج وامل�ساريع ذات الأول�ية.

رابعاً: الطفولة

اأ- نبذة عن الإ�سرتاتيجيات
- الطف�لة املبكرة 

تنمية  اإ�سرتاتيجية  باإعداد  املبكرة  الطف�لة  لتنمية  ال�طني  الفريق  قام   2000 عام  يف 

اأربعة ع�سر حم�رًا �سملت: التخطيط والإدارة، الت�سريعات،  الطف�لة املبكرة، حيث تناولت 

املدر�سة،  قبل  التعليم  احل�سانة،  دور  يف  الأطفال  رعاية  احلمل،  فرتة  يف  ال�سحية  الرعاية 

التعليم الأ�سا�سي يف ال�سف�ف الثالثة الأولى، الرتبية الأ�سرية واملجتمع املحلي، الأطفال ذوو 

يف  الإعالم  دور  الطفل،  ثقافة  ال�سحية،  اخلدمات  والربامج،  املناهج  اخلا�سة،  الحتياجات 

تنمية الطف�لة املبكرة، امل�ارد الب�سرية، والأمن الجتماعي. 

وبناًء على ذلك، قام املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة وبالتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلك�مية وغري 

لالأع�ام  املبكرة  الطف�لة  لتنمية  الأولى  العمل  خطة  باإعداد  بالطف�لة،  املعنية  احلك�مية 

2003-2007 التي ا�ستملت على ت�سعة اأهداف رئي�سية، منها: �سن الت�سريعات ال�ساملة، وو�سع 

اخلطط وال�سيا�سات من خالل التن�سيق والالمركزية بني قطاعات املجتمع واحلك�مة، وت�فري 

جلميع  تنظيمي  اإطار  وو�سع  املبكرة،  الطف�لة  تنمية  لقطاع  ال�اقعية  والبيانات  امل�ؤ�سرات 

بالإ�سافة  املجال،  هذا  يف  العاملني  لتدريب  وطني  نظام  واإن�ساء  املبكرة،  الطف�لة  م�ؤ�س�سات 

اإلى تط�ير اأنظمة التدريب والتقييم لالرتقاء بن�عية برامج الطف�لة، واإعداد م�اد منهاج 
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درا�سي عايل اجل�دة. 

ويك�سف تقييم اخلطة بح�سب البيانات املت�فرة، اأن 70% من الأن�سطة املذك�رة مت تنفيذها 

بال�سراكة مع اجلهات التنفيذية.

وا�ستكماًل للعمل على تنفيذ اإ�سرتاتيجية تنمية الطف�لة املبكرة، مت اإعداد اخلطة الثانية 

 .)4( رقم  ال�سكل  يف  امل��سحة  اخلم�سة  املحاور  ح�ل  اخلم�سية  املبكرة  الطف�لة  لتنمية 

اأن هذه اخلطة تقاطعت مع برامج اخلطة ال�طنية الأردنية للطف�لة  ومن الالفت لالنتباه 

ذ  )2004-2013( يف العديد من تدخالتها. وهي خطة عمل طم�حة ذات برامج متفرعة ُنفِّ

ذ عدد من املبادرات من ِقَبل م�ؤ�س�سات املجتمع  العديد منها �سمن مهام القطاع احلك�مي، وُنفِّ

اأو يف  التنفيذ  ذ، فهناك برامج ما تزال قيد  املدين، ولكن اجلزء الأكرب من اخلطة غري منفَّ

ط�ر الدرا�سة.

ال�سكل رقم )4(: املحاور الإ�سرتاتيجية للربنامج ال�طني للطف�لة املبكرة يف الأردن )2011(

- الطف�لة

والتعاون  التخطيط  وزارة  مع  بالتعاون  الأ�سرة  ل�س�ؤون  ال�طني  املجل�س  قام   ،2004 عام  يف 

اخلطة  باإعداد  والدولية،  ال�طنية  امل�ؤ�س�سات  من  اخلرباء  من  والعديد  والي�ن�سيف  الدويل 

الثاين  عبداهلل  امللك  برعاية  اإطالقها  ومت   ،)2013 –  2004( للطف�لة  الأردنية  ال�طنية 

وامللكة رانيا العبداهلل. 

م�ساركة الأ�سرة 

واملجتمع املحلي

الرعاية والتعليم 

والتنمية

تغذية و�سحة الأم 

والطفل

ثقافة الطفل 

والإعالم

احلماية 

الجتماعية
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وتثلت الأهداف العامة للخطة مبا يلي:

اإلى  ُتي�ّسر عملية النتقال من النظرية  اإ�سرتاتيجية  اإطار ومنهج ي�سمل ت�جهات  1.  ت�فري 

التطبيق يف املحاور الرئي�سية املُتعلقة بالطف�لة.

الذي  ال�سم�يل  للتخطيط  والأهلية  الر�سمية  القطاعات  بني  وال�سراكة  التعاون  تفعيل    .2

اعتمد منهجية الت�سارك احلقيقي يف حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات.

بزيادة  وذلك  اجلغرافية،  والف�ارق  اجلن�س  على  املعتمدة  الجتماعية  الفج�ة  تقليل    .3

فر�س ال��س�ل اإلى اخلدمات الن�عية التي من �ساأنها اأن ت�سمن حياة اآمنة جلميع الأطفال 

ب�سرف النظر عن اجلن�س اأو العمر اأو امل�ست�ى الجتماعي.

4.  اعتماد حماور اخلطة ال�طنية للطف�لة اأ�سا�سًا للبح�ث والتقييم واملتابعة من خالل و�سع 

امل�ؤ�سرات واملعايري التي ترتبط بتلك املحاور.

الإجراءات  تنفيذ  اأجل  من  وت�فريه  والدويل(  )املحلي  التم�يل  على  احل�س�ل  تي�سري    .5

املنبثقة عن هذه اخلطة.

اأما املحاور الرئي�سية للخطة فتمثلت مبا يلي:

الأول: تاأمني ال�سحة واحلياة الآمنة؛ ويهدف اإلى تلبية حق كل طفل وطفلة يف  املح�ر   ·
�سحية  وبيئة  مت�ازنة،  وتغذية  �سحية  رعاية  على  واحل�س�ل  الكرمية،  واحلياة  البقاء 

اآمنة. 

يف  وطفلة  طفل  كل  حق  تفعيل  اإلى  ويهدف  القدرات؛  وتنمية  النماء  الثاين:  املح�ر   ·
احل�س�ل على طف�لة مبكرة �س�ية واآمنة حافلة بالرتفيه واللعب والأن�سطة التي تتما�سى 

وقدراتهم النمائية، واحل�س�ل على تعليم متميز مبا فيه التعليم ما قبل املدر�سة والتعليم 

الأ�سا�سي والثان�ي، مع اإدخال تكن�ل�جيا املعل�مات ومفاهيم التعلم الذاتي والتعلم امل�ستمر 

مدى احلياة وتط�ير النظام الرتب�ي وفق احتياجات القت�ساد املبني على املعرفة، وزيادة 

على  والقدرة  واملعارف  املهارات  واإك�سابهم  الإيجابي،  الثقايف  مب�روثهم  الأطفال  معرفة 

اتخاذ القرار والت�ا�سل مع الآخرين وتنمية طاقاتهم واإمكاناتهم الإبداعية، وتكينهم 

من ممار�سة حقهم يف التعبري وامل�ساركة الفعالة.

الطفل  حق�ق  تفعيل  اإلى  ويهدف  ال�سعبة؛  الظروف  يف  الأطفال  حماية  الثالث:  املح�ر   ·
والنف�سية،  واجلن�سية  البدنية  والإ�ساءة  والإهمال  العنف  اأ�سكال  جميع  من  احلماية  يف 

الطبيعي ويحرمهم  الذي يع�ق من�هم  اأ�سكال ال�ستغالل القت�سادي والعمل  ومن جميع 

العقل، ووقايتهم  وامل�ؤثرة على  املخدرة  امل�اد  التعليم، وحمايتهم من حيازة وتعاطي  من 
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من النحراف، وتاأمني نظام خا�س بالأطفال املخالفني للقان�ن يعيد دجمهم يف املجتمع، 

وي�سمن ح�س�ل الأطفال خالل فرتات الك�ارث على امل�ساعدات الإن�سانية.

امل�جهة  الإعالمية  الر�سالة  مب�ست�ى  الرتقاء  اإلى  ويهدف  الإعالم؛  الرابع:  املح�ر   ·
وواجباتهم،  بحق�قهم  وتعريفهم  لالأطفال،  املخ�س�سة  امل�ساحة  وزيادة  لالأطفال، 

وحمايتهم من الآثار ال�سارة لالإعالم.

املح�ر اخلام�س: املتابعة والتقييم؛ ويهدف اإلى تعزيز اأ�ساليب الر�سد واملتابعة والتقييم   ·
د للمتابعة والتقييم -يعتمد على م�ؤ�سرات من املمكن  من خالل ت�فري اإطار عمل وطني م�حَّ

اخلطة  اإجراءات  تنفيذ  ل�سمان  وذلك  عالقة،  لها  التي  اجلهات  جميع  تتبعه  قيا�سها- 

ال�طنية للطف�لة.

الأردنية  ال�طنية  للخطة  تقييمًا  الأ�سرة  ل�س�ؤون  ال�طني  املجل�س  اأجرى   ،2012 عام  ويف 

للطف�لة )2004-2013(، والتي اأظهرت اأنه مل يتم اإجراء درا�سة وافية لتحديد الأول�يات 

�سمن املحاور الرئي�سية للخطة، بل مت اإدراج جميع الق�سايا املتعلقة بالطف�لة ومت التعامل 

معها على الدرجة نف�سها من الأهمية، مما اأدى اإلى ات�ساع نطاق م��س�عات اخلطة وتفا�سيلها 

ب�سكل جعل من ال�سعب متابعتها وتنفيذها. حيث مت العمل من ِقبل امل�ؤ�س�سات ذات العالقة 

ب�سكل تف�سيلي بجميع  ال�سلة، ولكن مل يتم اللتزام  والق�سايا ذات  املحاور  العديد من  على 

امل�ؤ�س�سات قد نفذت العديد من  اأن  الربامج املذك�رة �سمن اخلطة، وكان من الالفت لالنتباه 

ن م�ؤ�سرات اخلطة �سمن عملية تنفيذ هذه امل�ساريع مما  مِّ الربامج �سمن اخلطة ولكنها مل ُت�سَ

اإن امل�ساريع التي مت تنفيذها من ِقبل  جعل من ال�سع�بة التحقق من الإجناز وفعاليته. كما 

مة على جميع املحافظات.  م�ؤ�س�سات املجتمع املدين تركزت يف مناطق معينة ومل تكن معمَّ

ومن اجلدير بالذكر اأن اللجنة ال�طنية للم�ارد الب�سرية اأ�سدرت يف عام 2015 الإ�سرتاتيجية 

ال�طنيــة لتنميــة املــ�ارد الب�ســرية )2016-2025(. وت�سعى الإ�سالحات والروؤية امل�ستقبلية 

لهذه الإ�سرتاتيجية اإلى حتقيق الأهداف التالية بحل�ل عام 2025: 

يف  ت�سهم  وجتارب  اجل�دة،  عايل  مبكر  تعليم  على  الأطفال  جميع  ح�س�ل  من  التاأكد    -

تط�يرهم والرتقاء بجاهزيتهم لاللتحاق مبرحلة التعليم الأ�سا�سي، وبالتايل ت�ؤّمن لهم 

احلياة ال�سحية والرفاهية يف امل�ستقبل.

-  �سمان ح�س�ل جميع الطلبة على تعليم من�سف ذي كفاءة وج�دة عالية ي�سمل املرحلتني 

والثان�ية، ومبا ي�سمن احل�س�ل على خمرجات تعليمية فاعلة ومتما�سية مع  الأ�سا�سية 

متطلبات احلياة و�س�ق العمل.

الفنية والتقنية  املهارات  ال�سباب والبالغني ممن ميتلك�ن  اأعداد  -  حتقيق زيادة كبرية يف 
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وفتح  منا�سبة  وظائف  على  احل�س�ل  من  وتكينهم  العمل،  �س�ق  احتياجات  مع  املت�افقة 

املجال اأمامهم للدخ�ل يف عامل ريادة الأعمال.

وتت�سمن الإ�سرتاتيجية بذلك معظَم القطاعات اخلا�سة بالطف�لة، والتي مت تط�يرها وفق 

نهج ت�ساركي مع اجلهات املعنية بالطف�لة، وعلى راأ�سها املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة. ولكن 

لتتبع  فعلي  تقييم  اأّي  لها  يجِر  ومل  لالأطفال.  التعليمي  اجلانب  على  ركزت  الإ�سرتاتيجية 

الإجناز.

ب-اجلهات املعنية 
من مهام املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة املن�س��س عليها يف املادة )6( من قان�ن املجل�س ال�طني 

املعتمدة  ال�طنية  الإ�سرتاتيجية  تطبيق  متابعة   ،2001 ل�سنة   )27( رقم  الأ�سرة  ل�س�ؤون 

لتنمية الطف�لة املبكرة، وتط�يرها، والعمل على حتقيق رعاية خا�سة حلق�ق الأطفال. 

ومب�جب هذا القان�ن، اأُلغي نظام املجل�س الأعلى لرعاية الطف�لة والأحداث رقم )90( ل�سنة 

1973، ويعّد املجل�س ال�طني كهيئة فكرية لل�سيا�سات املن�سَق واملي�سر لتنفيذ الإ�سرتاتيجيات 

املتعلقة بالطف�لة، ومن اأهم اأدواره املتابعة والتقييم، ولكنه يفتقر اإلى اآليات امل�ساءلة.

وتت�لى وزارة الرتبية والتعليم ال�س�ؤوَن الرتب�ية يف ريـا�س الأطفـال )الفئـة العمريـة 4 - 6 

الثان�ي )17- 6-16 �سن�ات( والتعليم  العمرية  التعليم الأ�سا�سي )الفئة  �سن�ات( ومرحلة 

اأما  18�سنة(، فيما تت�لى وزارة التعليم العايل ال�س�ؤوَن التعليمية اخلا�سة بالتعليم العايل. 

وزارة ال�سباب فتعنى بالق�سايا التي تهم ال�سباب، وتت�لى وزارة التنمية الجتماعية الإ�سراف 

تعاين  التي  للفئات  املقدمـة  اخلـدمات  وعلى  �سن�ات(   4-0 العمرية  )الفئة  احل�سانات  على 

من امل�سكالت الجتماعية، كالإعاقة والتفكك الأ�سـري واجلنـ�ح والتـ�سرد واليتم. وللقطاع 

واإدارتها،  الطف�لة  م�ؤ�سـ�سات  اإن�ساء  يف  كبري  دور  والربحي(  )التط�عي  والأهلي  اخلا�س 

تت�لى  اأخرى،  ناحيـة  ومـن  ون�اديهم.  الأطفـال  وريا�س  باحل�سانات  يتعلق  ما  يف  وبخا�سة 

وزارة ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية يف الق�ات امل�سلحة والقطـاع الـ�سحي اخلا�س اإدارَة 

وتقدمي اخلدمات ال�سحية املختلفة يف جميع مراحل الطف�لة. ول بد من الإ�سارة اإلى دور 

الثقافـة وقطـاع الإعالم وم�ؤ�س�سات املجتمع  العاملة يف هذا املجال، ك�زارة  اجلهات الأخرى 

املحلي وامل�ؤ�س�سات الدولية املانحة واملنفذة للربامج الريادية. 

ويتم حاليًا اإعداد قان�ن حق�ق الطفل بعد ح�ايل ع�سرين عامًا على امل�س�دة الأولى للقان�ن 

التي مل ُتناَق�س يف الربملان ومت �سحُبها لحقًا. والغاية من هذا القان�ن ت�فرُي مرجعية قان�نية 

عامة حلق�ق الطفل ف�ساًل عن تغطية الفج�ات الت�سريعية، اإذ اإن القان�ن ينظم احلق�ق التي 
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ما  بتنفيذ  اململكة  التحقق من قيام  الطفل، كما ي�سمن  الدولية حلق�ق  ت�سمنتها التفاقية 

جاء بهذه التفاقية. ويت�لى املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة مهمة اإعداد القان�ن بالتن�سيق 

مع جميع اجلهات احل�مية وغري احلك�مية ذات العالقة.

خامساً: الفئات والقضايا الخاصة

اأ- الأطفال العامل�ن
- نبذة عن الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات ذات العالقة

35 م�ؤ�س�سة  2006، قامت وزارة العمل وبالتن�سيق مع فريق عمل وطني ميثل ح�ايل  يف عام 

حك�مية وغري حك�مية من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س، ومب�ساعدة مالية وفنية 

من منظمة العمل الدولية، باإعداد الإ�سرتاتيجية ال�طنية للحد من عمل الأطفال. 

العمل الدولية رقم  التي و�سعتها اتفاقية منظمة  املبادئ  وترتكز هذه الإ�سرتاتيجية على 

)138( ل�سنة 1973 ب�ساأن احلد الأدنى ل�سن ال�ستخدام، والتفاقية رقم )182( ل�سنة 1999 

ب�ساأن حظر اأ�س�اأ اأ�سكال عمل الأطفال والإجراءات الف�رية للق�ساء عليها. وقد مرت �سياغة 

الإ�سرتاتيجية مبراحل عدة، و�سملت �سيا�ساُتها اأهدافًا اقت�سادية، واجتماعية، وت�سريعية، 

وتعليمية، وتدريبية، واإعالمية، وثقافية، و�سحية، اإلى جانب البحث العلمي وبرامج لتكامل 

ق�سايا اجلن�سني. 

وت�سمنت الإ�سرتاتيجية خطة عمل خمت�سرة م�جهة للم�ؤ�س�سات العاملة يف املجال، اإّل اأنه مل 

يتم حتديثها، كما مل يجِر تقييم لالإجناز على اأر�س ال�اقع. وميكن الق�ل اإن معظم ما جاءت 

به خطة العمل مل يتم تنفيذه، وه� ما ت�ؤكده الأرقام، اإذ اإن عدد الأطفال العاملني ارتفع منذ 

2007 من33 األف طفل بح�سب دائرة الإح�ساءات العامة ومنظمة العمل الدولية، اإلى  عام 

69 األف طفل يف عام 2016، وفقًا للم�سح ال�طني لعمل الأرطفال يف الأردن الذي نفذه مركز 

الدرا�سات الإ�سرتاتيجية، ومنظمة العمل الدولية، ووزارة العمل )2016(.

واأ�سري اإلى هذه الفئة �سمن اخلطة ال�طنية الأردنية للطف�لة )2004-2013(، �سمن املح�ر 

الثالث املخت�س بحماية الأطفال يف الظروف ال�سعبة، من خالل بن�د خمت�سرة ركزت على 

اخلطة،  هذه  من  وانطالقًا  العالقة.  ذات  الت�سريعات  وتفعيل  العاملة  اجلهات  بني  التن�سيق 

عمل املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة يف عام 2011 مع ال�سركاء الرئي�سيني من وزارات العمل 

والتنمية الجتماعية والرتبية والتعليم، على اإعداد الإطار ال�طني للحد من عمل الأطفال. 

امل�س�ؤوليات  حتدد  وطنية  عمل  وثيقة  ال�زراء،  رئا�سة  من  اإقراره  مت  الذي  الإطار  وميثل 
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والأدوار جلميع اجلهات املعنية، واآليات ال�ستجابة حلالت عمل الأطفال، من حيث التن�سيق 

واإيجاد اآليات لتح�يل احلالت مبا يتنا�سب ون�ع اخلدمة ال�اجب تقدميها. 

والذي  الأطفال،  عمل  من  للحد  ال�طني  لالإطار  التطبيقية  الإجراءات  دليل  اإعداد  مت  ثم 

ي��سح النماذح العملية واآليات الإحالة واملتابعة. 

يف  الأطفال  لإ�سرتاتيجية  م�س�دة   ،2018 عام  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة  اأعدت  وقد 

اأو�ساع ال�س�ارع، والتي ت�سم الأطفال املت�س�لني والعابثني يف النفايات والباعة املتج�لني، وهم 

�سمن الفئات الرئي�سية لالأطفال العاملني بح�سب الإطار ال�طني. وي�سهد عام 2018 حتديث 

اأهمها  ومن  طراأت  التي  الت�سريعية  التعديالت  مع  ليتنا�سب  العمل  اإجراءات  ودليل  الإطار 

اإ�سدار قان�ن الأحداث رقم )32( ل�سنة 2014، والذي ي�سمل فئة الأطفال العاملني والأطفال 

املحتاجني للحماية والرعاية، وه� من اأبرز التط�رات الت�سريعية ذات العالقة، حيث اأ�سبح 

تدخالت  لها  ليك�ن  العمل  من  الطفل  حماية  يف  الأكرب  الدور  الجتماعية  التنمية  ل�زارة 

العمل وخمالفته من  التعامل مع �ساحب  يتم  ال�سابق كان  واأ�سرته. ففي  الطفل  وا�سحة مع 

ِقبل وزارة العمل بح�سب القان�ن، اأما الطفل فلي�س من �سلطات ال�زارة التعامل معه مبا�سرة. 

ومن اجلدير بالذكر اأن الإطار ال�طني للحد من عمل الأطفال بقي طيَّ الأدراج خالل ال�سن�ات 

املا�سية، ومل يتم تنفيذه على اأر�س ال�اقع، رغم وج�د عدد من املبادرات من منظمة العمل 

تطبيقه  لت�سهيل  اإلكرتونيًا  الإجراءات  َتة  َ واأتمْ جتريبية  مناطق  يف  تنفيذه  لدعم  الدولية 

وتنفيذه. ذلك اأن الثغرة القان�نية كانت اأكرب عائق اأمام تنفيذ الإطار، ما ا�ستدعى تعديلها. 

ي�ساف اإلى ذلك وج�د عدد من التحديات التي تقف يف وجه التنفيذ.

- اجلهات املعنية 

تتخذ  التي  وهي  الأطفال،  عمل  على  بالتفتي�س  املعنية  الر�سمية  اجلهة  هي  العمل  وزارة 

رقم  وتعديالته  العمل  قان�ن  اأحكام  بح�سب  العمل  �ساحب  بحق  الالزم  القان�ين  الإجراء 

)8( ل�سنة 1996، مبخالفته اأو اإنذاره اأو تقدمي الن�سح والإر�ساد له، يف حال قيامه بت�سغيل 

الأحداث ب�س�رة خمالفة للقان�ن. 

الرتبية  قان�ن  من   )10( رقم  للمادة  وفقًا  التعليم  باإلزامية  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتعنى 

والتعليم وتعديالته رقم )3( ل�سنة 1994، وتعّد اجلهة امل�س�ؤولة عن متابعة الطلبة وت�سربهم 

املدر�سي وفق �سالحياتها يف املادة )4( من تعليمات الدوام املدر�سي وتعديالتها رقم )8( ل�سنة 

 .1980

اأما وزارة التنمية الجتماعية، فت�سع الطفل العامل �سمن فئات الأطفال املحتاجني للحماية 
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والرعاية، اإلى جانب الباعة املتج�لني والعابثني يف النفايات واملت�س�لني، وذلك وفقًا للتعديل 

اإعداد  على   2018 عام  يف  ال�زارة  وتعمل   .)33( املادة  وحتديدًا  الأحداث،  لقان�ن  الأخري 

نظام خا�س بالطفل العامل ي��سح دور ال�زارة و�سركائها الرئي�سيني يف �سحب الطفل واإعادته 

اإلى مقاعد الدرا�سة �سمن مبداأ اإدارة احلالة. وينح�سر دور املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة 

العالقة ومتابعة  العمل واملعايري ذات  ال�سيا�سات واإجراءات  التن�سيق والت�سبيك وتط�ير  يف 

ال�طني  الفريق  وليك�ن  العنف،  من  الأ�سرة  حلماية  ال�طني  الإطار  مع  لتتنا�سب  التنفيذ 

َه العام لق�سايا احلماية.  حلماية الأ�سرة الذي يراأ�سه املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة امل�جِّ

مة  ول بد من الت�سبيك والتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين مقدِّ

اخلدمات ذات العالقة، للم�ساهمة يف احلد من عمل الأطفال. ومن اأبرز هذه امل�ؤ�س�سات: وزارة 

الداخلية، واإدارة �سرطة الأحداث، ومركز الدعم الجتماعي – ال�سندوق الها�سمي للتنمية 

الب�سرية، وم�ؤ�س�سة التدريب املهني، واأمانة عّمان الكربى، ووزارة ال�س�ؤون البلدية، وامل�ؤ�س�سات 

الدولية ذات العالقة كالي�ني�سف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة حماية الطفل.

- التحديات

�سعف فعالية العق�بات امل�قعة على الأ�سر يف حالت الت�س�ل، وعدم وج�د تلك العق�بات   .1

على اأ�سر الأطفال العاملني ب�سكل عام. 

اإيقاع  حيث  من  �س�اء  املدر�سي،  والت�سرب  التعليم  باإلزامية  املتعلقة  الت�سريعات  �سعف   .2

عق�بات على الأ�سر التي ل تر�سل اأطفالها للمدر�سة، اأو من حيث الرقابة من ِقَبل مديري 

وا�سحة  اآلية  وغياب  الالزمة.  الإجراءات  اتخاذ  من  للتاأكد  الإداري  واحلاكم  املدار�س 

د للت�سرب والنقطاع عن الدرا�سة،  للتعامل مع ق�سية الت�سرب، وعدم وج�د تعريف م�حَّ

وعدم و�س�ح م�س�ؤولية كلٍّ من مدير املدر�سة واملر�سد الرتب�ي يف متابعة حالت املنقطعني 

عن الدرا�سة واملت�سربني والإبالغ عنهم، واإغفال التبعات املرتتبة على كّل منهما يف حال 

عدم قيامه بدوره.

يف  بها  يق�م�ن  التي  املهام  وتعدد  الأطفال  عمل  ق�سية  على  العاملة  الك�ادر  يف  النق�س   .3

وزارة  يف  الأطفال  عمل  بق�سم  اخلا�سة  والك�ادر  العمل  مفت�سي  ي�سمل  وهذا  وزاراتهم، 

العمل، وق�سم عمل الأطفال امل�ستحَدث يف وزارة التنمية الجتماعية والت�س�ل، والأق�سام 

املعنية مبتابعه املت�سربني يف وزارة الرتبية والتعليم. 

�سعف التن�سيق بني اجلهات العاملة يف هذا املجال، وتناف�سها لتح�سيل التم�يل حتى من   .4

امل�ؤ�س�سات الدولية. 
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نق�س التم�يل املخ�س�س لدعم برامج احلد من عمل الأطفال.  .5

العامل  الطفل  من  كلٍّ  مع  للتعامل  املالئمة  وال�سبل  الطرق  اإلى  املفت�سني  من  كثرب  افتقار   .6

و�ساحب العمل. ما ي�ستدعي اإ�سراكهم يف دورات تدريبية م�ستمرة يف هذا املجال.

املع�زة  الأ�سر  من  كانت  حال  يف  العامل  الطفل  لأ�سرة  املادية  البدائل  ت�فري  �سع�بة   .7

اقت�ساديًا والتي تعتمد على عمل الطفل لإعالتها.

- الت��سيات

تعيني �سباط ارتباط لعمل الأطفال �سمن الوزارات الثالث املعنية بتنفيذ الإطار.  .1

تعديل الت�سريعات اخلا�سة بالت�سرب املدر�سي، وت��سيح ال�سالحيات والإجراءات ونظام   .2

امل�ساءلة امل�ج�د.

دعم تنفيذ الإطار ال�طني للحد من عمل الأطفال �سمن اأنظمة الإحالة امل�ج�دة، ورفع   .3

كفاءة العاملني على اأنظمة اإدارة احلالة تا�سيًا مع الإطار العام حلماية الأ�سرة والإطار 

ال�طني للحد من عمل الأطفال.

ت�فري ق�اعد بيانات للمت�سربني وللم�سّجلني يف ال�سف الأول ومقارنتها مع ق�اعد بيانات   .4

الأح�ال املدنية للتاأكد من التحاق الطلبة بال�سف الأول.

دعم الربامج اخلا�سة بالأطفال العاملني واأ�سرهم، وت�فري البدائل القت�سادية بالت�سبيك   .5

ال�طنية  املع�نة  �سندوق  مثل  الجتماعي،  الع�ن  م�ؤ�س�سات  وخا�سة  املعنية،  اجلهات  مع 

و�سندوق التنمية والت�سغيل و�سندوق الزكاة.

حت�يل املبالغ املالية املر�س�دة لت�فري التعليم غري الر�سمي والتعليم غري النظامي، واأي�سًا   .6

يف  الأولى  الثالثة  ال�سف�ف  دعم  اإلى  »الي�ني�سف«،  عليه  ت�سرف  الذي  »مكاين«  لربنامج 

املدار�س احلك�مية لتك�ن جاذبة للطفل على م�ست�ى املناهج واملعلمني والعملية التعليمية 

والبيئة املدر�سية. ومن �ساأن ذلك اأي�سًا اأن تنع هذه الربامج من اأن تك�ن مربرًا لت�سجيع 

غري  لالأطفال  حمدودة  برامج  ت�فري  يتم  اأن  على  املدر�سة.  من  اخلروج  على  الأطفال 

النظاميني من خالل وزارة الرتبية والتعليم.

الأطفال،  عمل  جمال  يف  الربامج  ت�يل  ملتابعة  الر�سمية  اجلهات  لإحدى  َدور  اإعطاء   .7

الأول�يات  �سمن  ذ  تنفَّ اأنها  من  والتحقق  التكرار،  وعدم  التكاملية  ي�سمن  مبا  وتنظيمها 

ال�طنية وبالت�ساور مع اجلهات املعنية بالتنفيذ.
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ب- الأحداث 
- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ذات العالقة

العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  الأ�سرة  ل�س�ؤون  ال�طني  املجل�س  اأ�سدر   ،2017 عام  يف 

مع  التعامل  كيفية  ت��سح  التي   ،)2019-2017( الأحداث  لعدالة  ال�طنية  الإ�سرتاتيجية 

لالأحداث،  الإ�سالحية  العدالة  مبادئ  مع  ين�سجمان  ومنظ�ر  فل�سفة  وفق  الأحداث  ق�سايا 

الفعالية والكفاءة ل�سمان عدالة  اإلى خف�س معدلت جن�ح الأحداث، وزيادة  والتي تهدف 

الدولية  للممار�سات  وفقًا  الأحداث  تاأهيل  فعالية  وزيادة  واملحاكمة،  التحقيق  اإجراءات 

الف�سلى. 

وجاءت هذه الإ�سرتاتيجية لتتناغم مع قان�ن الأحداث رقم )32( ل�سنة 2014، الذي ك�سف 

عن نهج جديد للتعامل مع الأحداث عن طريق ا�ستحداث اأنظمة عق�بات بديلة غري �سالبة 

للحرية تا�سيًا مع امل�سلحة الف�سلى للحدث ومبا يتفق مع التفاقيات واملعايري الدولية للتعامل 

مع الأحداث. ويتم العمل على حتديث القان�ن لياأخذ بعني العتبار الختاللت يف التطبيق.

هذه  �سمن  املقرتحة  الإجراءات  وجناعة  تنفيذ  مدى  على  احلكم  ال�سعب  من  زال  وما 

تنفيذ  يف  املعنية  امل�ؤ�س�سات  جّدية  ي�ؤكدون  املجال  هذا  يف  اخلرباء  ولكن  الإ�سرتاتيجية، 

للتنفيذ  ملزمة  جاءت  الت�سريعية  التعديالت  ك�ن  العالقة،  ذات  والربامج  الإ�سرتاتيجية 

والتطبيق �سمن هذا النهج. ومن اجلدير بالذكر اأنه مت اإ�سدار جمم�عة من الأنظمة الأنظمة 

والتعليمات ا�ستنادًا اإلى قان�ن الأحداث، وهي: نظام ت�س�ية النزاعات يف ق�سايا الأحداث، 

ونظام الرعاية الالحقة لالأحداث، وتعليمات حتديد املتطلبات واملعل�مات ال�اجب ت�افرها 

يف تقرير مراقب ال�سل�ك، وتعليمات اأ�س�س تطبيق العق�بات غري ال�سالبة للحرية، وتعليمات 

التدريب، وتعليمات منح الإجازة للحدث، وتعليمات نقل احلدث  اأو  بالتعليم  التحاق احلدث 

اأو  احلماية  اإلى  املحتاج  احلدث  ل�الَدي  التاأهيلية  الربامج  وتعليمات  املحك�م،  اأو  امل�ق�ف 

الرعاية. 

وتتطلع الإ�سرتاتيجية لتحقيق خم�س نتائج اإ�سرتاتيجية م��سحة يف ال�سكل رقم )5(.
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ال�سكل رقم )5(: النتائج الإ�سرتاتيجية لالإ�سرتاتيجية ال�طنية لعدالة الأحداث )2019-2017(

- اجلهات املعنية 

ومبهمة  الأحداث،  وتاأهيل  وتربية  رعاية  ُدور  باإدارة  الجتماعية  التنمية  وزارة  ت�سطلع 

ال�طنية  املعايري  ب��سع  فمعنّي  الأ�سرة  ل�س�ؤون  ال�طني  املجل�س  اأما  الالحقة.  الرعاية 

وتط�ير  القان�ن،  عن  ال�سادرة  الأنظمة  وتنفيذ  الأحداث  ملتابعة  العملية  والإجراءات 

اإدارة  َدور  ويتمح�ر  تنفيذها.  امل�ؤ�س�سات  على  ُهل  لَي�سمْ البديلة  املجتمعية  الربامج  منظ�مة 

�سرطة الأحداث يف اإجراء التحقيقات الأولية وت�س�ية النزاعات. بينما يك�ن َدور املجل�س 

الق�سائي ت�فري الك�ادر والهيئات الق�سائية املتخ�س�سة وتدريبهم، وتط�ير املعايري ال�طنية 

الدولية،  املعايري  وفق  ال�ستجابة  من  التحقق  العدل  وزارة  وتت�لى  الف�سلى.  واملمار�سات 

وعمليات التقييم لنظام عدالة الأحداث ب�سكل عام.

- التحديات

ميكن تلخي�س اأبرز التحديات يف هذا املجال مبا يلي:

النق�س يف الك�ادر امل�ؤهلة واملدربة وعلى امل�ست�يات كافة.  .1

�سعف الربامج ال�قائية احلالية لل�قاية من جن�ح الأحداث.  .2

�سعف اآليات اإدارة ُدور رعاية الأحداث و�سعف البنية التحتية لتلك الدور.  .3

�سعف اآليات الرعاية الالحقة.  .4

النق�س يف اآليات الرقابة واإدارة ال�سكاوى.  .5

تنفيذ برامج 

ال�قاية 

من اجلن�ح 

وال�ستجابة 

لحتياجات 

اجلانحني 

بكفاءة وفاعلية

تط�ير القدرات 

ال�طنية لتنفيذ 

اإجراءات 

�سديقة 

للطفل وبرامج 

التح�يل وبدائل 

الحتجاز

اعتماد اآلية 

قابلة للتنفيذ 

ملراقبة ال�سكاوى 

واإدارتها

ت�افق البنية 

التحتية 

لدور رعاية 

وتربية وتاأهيل 

الأحداث 

ال�طنية مع 

متطلبات املعايري 

ال�طنية

تنفيذ برامج 

جمتمعية 

وبرامج رعائية 

مت�ائمة مع 

املعايري الدولية
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- الت��سيات

تطبيق الإ�سرتاتيجية ال�طنية لعدالة الأحداث واللتزام بها ومتابعتها وتقييمها �سن�يًا.  .1

البحث عن اآليات ت�يلية للربامج املقرتحة �سمن الإ�سرتاتيجية.  .2

الق�انني  مت�سمنًا  املجال،  هذا  يف  العاملة  للك�ادر  القدرات  لرفع  وطني  برنامج  تنفيذ   .3

رت حديثًا واآليات تطبيقها، بالإ�سافة ملعايري العتماد و�سبط اجل�دة  والأنظمة التي ُط�ِّ

مة للخدمة الرعائية. للم�ؤ�س�سات املقدِّ

ونف�سيني  اجتماعيني  اأخ�سائيني  من  املطل�بة  بالك�ادر  بالتنفيذ،  املعنية  امل�ؤ�س�سات  رفد   .4

وك�ادر اإدارة �سرطة الأحداث.

ت- حماية الأ�سرة من العنف 
- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ذات العالقة 

قطع الأردن ُخط�ات وا�سعة يف جمال الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املتعلقة بحماية الأ�سرة من 

العنف، ففي عام 2005، اأعد املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة اخلطة الإ�سرتاتيجية ال�طنية 

2005-2009، بجهد ت�ساركي من ِقبل  حلماية الأ�سرة وال�قاية من العنف الأ�سري لالأع�ام 

خرباء وباحثني وممثلني عن ال�زارات واملنظمات احلك�مية وغري احلك�مية املعنية. 

وت�سمنت اخلطة خم�سة حماور رئي�سية هي: ال�قاية، واحلماية، وامل�ارد الب�سرية واملادية، 

والبح�ث.  والدرا�سات  والتن�سيق،  وال�سراكة  القان�نية،  والق�سايا  وال�سيا�سات  والت�سريعات 

وت�سّمن كل حم�ر من هذه املحاور هدفًا عامًا تت ترجمته لأهداف فرعية، وخطة تنفيذية 

التنفيذ،  عن  امل�س�ؤولة  اجلهات  وحتديد  وبرامج،  اأن�سطة  خالل  من  الأهداف  هذه  لرتجمة 

وم�ؤ�سرات الإجناز. 

 ،2014 الإ�سرتاتيجية يف عام  اأن�سطة اخلطة  بتنفيذ  الزمنية اخلا�سة  الفرتة  انتهاء  وبعد 

نّفذ املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة بال�سراكة مع امل�ؤ�س�سات ال�طنية ال�سريكة، وحتت اإ�سراف 

حلماية  ال�طنية  الإ�سرتاتيجية  للخطة  تقييمية  درا�سة  الأ�سرة،  حلماية  ال�طني  الفريق 

الأ�سرة وال�قاية من العنف الأ�سري �سملت الفرتة 2005-2014، وت�سمنت الإجنازاِت التي ّتت 

وفقًا ملحاور الإ�سرتاتيجية، والثغراِت والفج�اِت فيها، ومدى التزام امل�ؤ�س�سات بالإ�سرتاتيجية 

كمرجعية لعملها يف جمال حماية الأ�سرة، وا�سعًة مقرتحاٍت وحل�ًل ملعاجلة هذه الفج�ات. 

من�ذج  يف  امل�ستخدمة  التقييم  اأداة  وهي  »الرادار«،  منهجيُة  التقييم  عملية  يف  وا�سُتخدمت 

م مقارنة  التميز املعتمد لدى امل�ؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجل�دة، حيث تتيح هذه الأداة للمقيِّ
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الأهداف واملمكنات بالنتائج، بالإ�سافة اإلى تقدمي روؤية �سم�لية يف التقييم بدءًا من مرحلة 

التخطيط مرورًا بالتنفيذ و�س�ًل اإلى النتائج.

 وكان من اأهم نتائج الدرا�سة، اأن هنالك تط�رًا ملح�ظًا على م�ست�ى ال�سيا�سات يف ما يخ�س 

ق�سايا العنف الأ�سري، حيث بداأت ق�سايا احلماية من العنف الأ�سري حتظى بالهتمام على 

م�سـت�ى ال�سيا�سات، وهذا ما تت مالحظته �سمن اخلطط الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سات ال�طنية 

مبجال  واأن�سطة  واإجراءات  اإ�سرتاتيجية  اأهداف  وج�د  تبني  فقد  التنفيذية.  و�سيا�ساتها 

ح الأدوار  حماية الأ�سرة والطف�لة، اأهمها اإعداد اإطار وطني حلماية الأ�سرة من العنف ي��سّ

مة اخلدمة )مت حتديثه يف عام 2016(، وتط�ير معايري العتماد  وامل�س�ؤوليات للجهات مقدِّ

اإجراءات  اأتتة  بنظام  والبدء  الأ�سري،  العنف  حلالت  مة  املقدَّ للخدمات  اجل�دة  و�سبط 

التعامل مع حالت العنف الأ�سري. 

كما تبني اأن هنالك تفاوتًا يف ت�زيع الربامج جغرافيًا، و�سعفًا يف تطبيق الأدّلة والإجراءات 

وبروت�ك�لت التعامل مع حالت العنف الأ�سري والتدريب عليها ومتابعة تطبيقها يف التعامل 

مع الناجني والناجيات من حالت العنف الأ�سري. بالإ�سافة اإلى �سعف يف التن�سيق والتكامل 

ذة، خا�سة مع غياب ق�اعد  بني ال�سركاء، مما اأدى اإلى الزدواجية والتكرار يف الأن�سطة املنفَّ

دة، ونق�س الدرا�سات يف هذا املجال، ونق�س الك�ادر الب�سرية امل�ؤهلة للعمل على  بيانات م�حَّ

�سمن  الإ�سرتاتيجية  من  امل�ؤ�سرات  ت�سمني  يتم  مل  اأنه  اأي�سًا  وتبني  ن�عية.  خدمات  تقدمي 

م�ؤ�سرات امل�ساريع، مما جعل من ال�سعب ر�سد فعالية الربامج ون�عيتها. 

وقد وردت ق�سية العنف الأ�سري �سمن »روؤية الأردن 2025«، من خالل حم�ر الفقر واحلماية 

الجتماعية، كق�سية فرعية �سمن الأول�ية الإ�سرتاتيجية لزيادة م�ساركة املراأة يف جميع 

ج�انب املجتمع كمبادرة ذات اأول�ية من خالل تعديل قان�ن العنف الأ�سري ليحدد ب��س�ح 

ح�ل  الأمنية  واجلهات  الق�ساء  مع  والعمل  التنفيذ،  واإجراءات  املراأة،  �سد  العنف  تعريف 

كيفية تنفيذ القان�ن. وهذا لي�س كافيًا لتحقيق املاأم�ل على م�ست�ى منظ�مة احلماية ب�سكل 

عام، اإذ ل بد من ت�سمني ق�سية العنف الأ�سري كمجال متكامل، من �سمنه العنف املبني على 

ه للطفل. الن�ع الجتماعي والعنف امل�جَّ

ال�طني  والفريق  ال�سركاء  مع  وبالتعاون  نفذها،  التي  التقييم  بعد عملية  املجل�س  اأعّد  وقد 

العنف  حلالت  امل�ؤ�س�سات  ا�ستجابة  لتعزيز  التنفيذية  اخلطة  العنف،  من  الأ�سرة  حلماية 

الأ�سري )2016-2018(. واأقّر جمل�س ال�زراء خطة ال�ستجابة، ووافق على تزويد اجلهات 

املعنية بالتطبيق، باحتياجاتها من الق�ى الب�سرية وفقًا ملا اقرتحته اخلطة، وبالتن�سيق مع 

اللجنة املركزية للم�ارد الب�سرية يف دي�ان اخلدمة املدنية.
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ولكن تقارير متابعة اخلطة التي ُي�سدرها الفريق ال�طني حلماية الأ�سرة من العنف، ُتظهر 

اللتزام  فيه  يتم  الذي  ال�قت  يف  الب�سرية  الك�ادر  بتعيني  املتعلقة  بالربامج  اللتزام  عدم 

برامج  م�سرية  يعرقل  اأن  هذا  �ساأن  ومن  اخلطة.  �سمن  املدرجة  الأخرى  الربامج  مبعظم 

احلماية، ك�ن التعيينات وتدريب الك�ادر من الأ�سا�سيات للنه��س بهذا القطاع. 

ال�سكل رقم )6(: حماور اخلطة التنفيذية لتعزيز ا�ستجابة امل�ؤ�س�سات حلالت العنف الأ�سري )2018-2016(

- اجلهات املعنية 

من اأهم الت�سريعات املنظمة لهذا املجال، قان�ن احلماية من العنف الأ�سري رقم )15( ل�سنة 

2017، والذي بنّي دور وزارة التنمية الجتماعية ب�سكل اأ�سا�س، واأدوار اإدارة حماية الأ�سرة 

مي اخلدمات.  ومقدِّ

لقد مت تثيل جميع اجلهات املعنية يف الفريق ال�طني حلماية الأ�سرة من العنف، وهذا الفريق 

املجل�س  تاأ�سي�س  قبل  تاأ�س�َس  اإذ  الجتماعية،  احلماية  جمال  يف  العمل  فرق  واأق�ى  اأهم  من 

ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة، وعمل ب�سكل رئي�سي على تاأ�سي�س منظ�مة حماية الأ�سرة من العنف. 

ل�سنة   )33( رقم  العنف  من  الأ�سرة  حلماية  ال�طني  الفريق  نظام   2017 عام  يف  �سدر  وقد 

مة اخلدمة.  2016، لينظم عمل الفريق ومينحه �سالحيات تّكنه من متابعة امل�ؤ�س�سات مقدِّ

املح�ر الأول: تعزيز 
ال�سراكة والتن�سيق 

وحتديد الأدوار 
وامل�س�ؤوليات جلميع 
امل�ؤ�س�سات مقدمة 
اخلدمة يف جمال 

حماية الأ�سرة من 
العنف

املح�ر الثاين: ت�فري 
الك�ادر الب�سرية 
الكافية لتقدمي 

اخلدمات حلالت 
العنف الأ�سري لدى 

جميع امل�ؤ�س�سات 
املعنية

املح�ر اخلام�س: 
زيادة ال�عي 

املجتمعي ح�ل 
مفه�م العنف 

الأ�سري وخماطره 
على الفرد والأ�سرة 

واملجتمع وت�فري 
بيئة اأ�سرية اآمنة

املح�ر الرابع: 
تعزيز و�سائل وطرق 

حت�يل احلالت 
والبيانات وامللفات 

بني امل�ؤ�س�سات 
ال�سريكة بالتعامل 

مع احلالت

املح�ر الثالث: 
رفع كفاءة الك�ادر 

الب�سرية لدى 
امل�ؤ�س�سات مقدمة 
اخلدمة حلالت 
العنف الأ�سري
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ووزارة  ال�سحة،  ووزارة  الجتماعية،  التنمية  وزارة  عن  ممثلني  ع�س�يته  يف  الفريق  وي�سم 

الرتبية والتعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية، ووزارة 

واإدارة  الأ�سرة،  واإدارة حماية  الإفتاء،  الدويل، ودائرة  والتعاون  التخطيط  العدل، ووزارة 

الق�ساة،  قا�سي  ودائرة  الق�سائي،  واملجل�س  امللكية،  الطبية  واخلدمات  الأحداث،  �سرطة 

واملركز ال�طني حلق�ق الإن�سان، واملجل�س الأعلى ل�س�ؤون الأ�سخا�س املع�قني، واملجل�س الأعلى 

لل�سكان، واللجنة ال�طنية الأردنية ل�س�ؤون املراأة، واحتاد املراأة الأردنية، والحتاد الن�سائي 

الأردين، ومعهد العناية ب�سحة الأ�سرة. 

مة خدمات احلماية من العنف بتطبيق وتفعيل  ويت�لى الفريق متابعة التزام امل�ؤ�س�سات مقدِّ

القرارات التي يتخذها ب�ساأن ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات والت�سريعات ذات العالقة بحماية 

الأ�سرة، ودرا�سة الأول�يات ال�طنية يف جمال حماية الأ�سرة وحتديدها ومتابعة تنفيذها، 

والإ�سراف على تطبيق وثيقة الإطار ال�طني حلماية الأ�سرة من العنف املعتَمدة من جمل�س 

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  ومتابعة  عنها،  املنبثقة  الإجراءات  تنفيذ  ومتابعة  ال�زراء، 

خدمات  مة  مقدِّ امل�ؤ�س�سات  التزام  ومراقبة  بها،  املتعلقة  التقارير  واإ�سدار  الأ�سرة  حلماية 

الأ�سري،  العنف  حالت  ملتابعة  الإلكرتوين  النظام  با�ستخدام  الأ�سري  العنف  من  احلماية 

مة خدمات احلماية من العنف الأ�سري معايرَي ج�دة  والإ�سراف على ا�ستخدام امل�ؤ�س�سات مقدِّ

اخلدمات املعتَمدة من جمل�س ال�زراء ومراقبة مدى التزام هذه امل�ؤ�س�سات بهذه املعايري. 

وبذلك، فاإن هذا الفريق ه� فريق م�ساءلة للجهات املعنية بالتنفيذ، على م�ست�ى التخطيط 

والتنفيذ وتقدمي اخلدمات وج�دتها، وه� ُي�سدر تقارير متابعة دورية تعك�س الإجناز الفعلي 

خلطة ال�ستجابة. 

العنف  حلالت  مة  املقدَّ للخدمات  اجل�دة  و�سبط  العتماد  معايري  �سدرت   2014 عام  ويف 

الأ�سري، ومت اعتمادها من ِقبل رئا�سة ال�زراء وتعميمها على اجلهات مقدمة اخلدمة.

يف  متخ�س�سة  خدمات  تقدمي  يف  رئي�سي  دور  لها  الدولية  امل�ؤ�س�سات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

ل�س�ؤون  ال�طني  املجل�س  مع  بالت�سارك  امل�ؤ�س�سات  هذه  اأعدت  اللج�ء  اأزمة  فخالل  احلماية، 

الن�ع  على  املبني  للعنف  والت�سدي  من  لل�قاية  امل�سرتكة  دة  امل�حَّ العمل  اإجراءات  الأ�سرة، 

الجتماعي وال�ستغالل والإهمال والإ�ساءة �سد الأطفال يف الأردن )2014(. ويف عام 2017، 

الدولية،  امل�ؤ�س�سات  العمل بني  اإجراءات  ال�طنية مع  العمل  اإجراءات  مت التفاق على دمج 

ك�ن الأخرية تقدم خدمات للمجتمعات املحلية، ولت�حيد الإجراءات. 
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 - التحديات

من اأبرز التحديات يف جمال احلماية من العنف الأ�سري:

وعدم  اخلدمة،  مة  مقدِّ الر�سمية  اجلهات  يف  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  عمليات  �سعف    .1

من  مندوب�ن  واأعّدها  �ساغها  التي  الأ�سا�سية  امل�ؤ�سرات  على  التنفيذية  اخلطط  ا�ستمال 

اجلهة نف�سها وباإقرار من رئا�سة ال�زراء، مما يدلل على �سعف عمليات التخطيط ب�سكل 

عام، و�سعف التن�سيق الداخلي بني الدوائر املختلفة يف امل�ؤ�س�سة نف�سها.

2.  قلة الك�ادر الب�سرية املتاحة �سمن اجلهات التنفيذية، و�سعف تاأهيل الك�ادر يف اجلهات 

مة اخلدمة. مقدِّ

3.  �سعف البنية التحتية التكن�ل�جية لدى ال�زارات ومديرياتها، مما ي�ؤخر عمليات الربط 

لق�سايا  الإحالة  اأطر  املتاحة، ويقّ��س عمليات تنفيذ  الأتتة  اأنظمة  الإلكرتوين �سمن 

العنف الأ�سري وغريها من الق�سايا، كعمل الأطفال.

مي اخلدمات وعدم م�اءمتها للمعايري النافذة للخدمة وتاأهيل  4.  �سعف اآليات التعيني ملقدِّ

العاملني. 

الجتماعية  وللخدمات  العنف  حلالت  مة  املقدَّ للخدمات  اعتمادية  جهة  وج�د  عدم    .5

ب�سكل عام.

- الت��سيات

املعنية  اجلهات  بني  الإلكرتوين  والربط  العنف،  من  احلماية  اإجراءات  اأتتة  متابعة   .1

بالتنفيذ.

مي  تدريب الك�ادر العاملة يف هذا املجال �سمن برنامج تدريب وطني متكامل، وخا�سة ملقدِّ  .2

اخلدمات يف املحافظات.

مة يف جمال حماية الأ�سرة من العنف  تطبيق نظام اعتماد و�سبط ج�دة اخلدمات املقدَّ  .3

الأ�سري، الذي مت اعتماده، واإيجاد جهة لعتماد اخلدمات.

مراجعة وتط�ير الأدلة الإجرائية الداخلية للم�ؤ�س�سات ومدى مالءمتها لالإطار ال�طني   .4

حلماية الأ�سرة واملعايري الدولية وب�سكل م�ستمر ودورّي.

تفعيل نظام اأتتة اإجراءات التعامل مع حالت العنف الأ�سري وتطبيقه وتعميمه على   .5

العنف  حلالت  واملتابعة  والتح�يل  التبليغ  يف  النظام  هذا  لأهمية  اململكة،  حمافظات 
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الأ�سري يف جميع امل�ؤ�س�سات املعنية بالتعامل مع حالت العنف الأ�سري. 

اإيجاد قاعدة بيانات للدرا�سات واخلدمات املت�فرة على امل�ست�ى ال�طني.   .6

ث- الإر�ساد الأ�سري والعالقات الأ�سرية 
- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ذات العالقة 

يف عام 2009، اأعد املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة، الإ�سرتاتيجية ال�طنية لالإر�ساد الأ�سري، 

الأ�سرية  احلياة  فهم  يف  الأ�سرة  اأفراد  م�ساعدة  عملية  باأنه  الأ�سري  الإر�ساد  عّرفت  والتي 

وم�س�ؤولياتها لتحقيق ال�ستقرار والت�افق الأ�سري والت�سدي للم�سكالت الأ�سرية. 

فهذا الن�ع من الإر�ساد يتمح�ر ح�ل الأ�سرة ك�حدة اجتماعية ونف�سية ومعرفية متكاملة، 

عاّدًا مر�َس اأحد اأع�ساء الأ�سرة مثاًل، مظهرًا ملر�ٍس اأ�سري ي�ستدعي اأخذ النعكا�سات ال�سلبية 

على جميع اأفراد الأ�سرة يف احل�سبان. 

واملنظمات  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  من  ال�سركاء  من  العديد  الإ�سرتاتيجية  اإعداد  يف  و�ساهم 

�ستة حماور رئي�سية، يت�سمن  غري احلك�مية واخلرباء واملخت�سني. وتناولت الإ�سرتاتيجية 

كلٌّ منها جانبًا من ج�انب ماأ�س�سة الإر�ساد الأ�سري، ويطرح الق�سايا التي ت�ست�جب التدخل 

مة، مبا ي�سهم يف حتقيق الرفاه والتمكني لالأ�سر وي�سمن  لتح�سني ن�عية وم�ست�ى اخلدمات املقدَّ

اإيجاد نظام متكامل لالإر�ساد الأ�سري يف الأردن، اإلى جانب اإعداد وتط�ير الك�ادر املتخ�س�سة، 

و�سبط ج�دة اخلدمات. 

ببناء  املتعلقة  والق�سايا  واملعرفية،  القان�نية،  الق�سايا  من  العديد  على  املحاور  وا�ستملت 

القدرات والتط�ير املهني، بالإ�سافة اإلى ق�سايا الإعالم املتخ�س�س. وهي م��سحة يف ال�سكل 

رقم )7(.
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ال�سكل رقم )7(: حماور الإ�سرتاتيجية ال�طنية لالإر�ساد الأ�سري يف الأردن

وتهدف الإ�سرتاتيجية اإلى: 

تط�ير الت�سريعات املتعلقة بالإر�ساد الأ�سري.  .1

اإيجاد نظام متكامل خلدمة لإر�ساد الأ�سري يف الأردن.  .2

حت�سني ن�عية وم�ست�ى خدمة الإر�ساد الأ�سري.  .3

اإعداد وتط�ير ك�ادر متخ�س�سة يف الإر�ساد الأ�سري.  .4

ت�جيه الر�سالة الإعالمية املتخ�س�سة يف جمال الإر�ساد الأ�سري.  .5

�سبط ج�دة خدمة الإر�ساد الأ�سري.  .6

وهذه الإ�سرتاتيجية هي الأولى من ن�عها يف الأردن، وهي املعنية دون �س�اها بهذه الق�سية 

ب�س�رة مبا�سرة، رغم ورود »الإر�ساد الأ�سري« كخدمة �سمن قطاع احلماية الجتماعية يف 

الربنامج ال�طني للطف�لة املبكرة، و�سمن حم�ر »الأطفال املحروم�ن من الرعاية الأ�سرية« 

يف اخلطة ال�طنية الأردنية للطف�لة )2013-2004(. 

ويتبني للمتابع اأنه مل يتم العمل على اإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الإ�سرتاتيجية، كما مل 

يتم و�سع تقرير تقييمي ل�اقع تنفيذها. 

للطف�لة،  ال�طنية  كاخلطة  ال�الدية،  الت�عية  خدمات  لتعميم  دعت  التي  ال�سيا�سات  اأما 

2025«، فلم تاأخذ بعني العتبار ق�سية الإر�ساد ال�سري ومل تهتّم بها. وما  و»روؤية الأردن 

ل�س�ؤون  ال�طني  املجل�س  بتنفيذها  يق�م  حمدودة،  اخلدمة  بهذه  للنه��س  املبادرات  زالت 

لالإر�ساد  افتتاح ع�سرة مكاتب  املحافظات، حيث مت  بالتعاون مع جمعيات خريية يف  الأ�سرة 

على  �س�اء  املجال،  هذا  يف  بطيئًا  التقدم  زال  وما  املراجعة.  هذه  اإعداد  وقت  حتى  الأ�سري 

يف  العلمي  التاأهيل  اأو  العاملني،  كفاءة  اأو  ون�عيتها،  اخلدمة  م�ست�ى  اأو  الت�سريعات،  م�ست�ى 

اجلامعات، اأو �سبط ج�دة اخلدمة. 

الت�سريعات 

ذات العالقة 

بالإر�ساد 

الأ�سري

اإجراءات 

وبروت�ك�لت 

الإر�ساد 

الأ�سري

اآليات املتابعة 

والتن�سيق 

لالإر�ساد 

الأ�سري

املح�ر 
ال�ساد�س

املح�ر 
اخلام�س

املح�ر 
الرابع

املح�ر 
الثالث

املح�ر 
الثاين

املح�ر 
الأول

التط�ير 

املهني لالإر�ساد 

الأ�سري

الإعالم 

والت�عية 

وح�سد الدعم 

لالإر�ساد 

الأ�سري

برامج 

وخدمات 

الإر�ساد 

الأ�سري
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ولعل اأهم تط�ر طراأ يف هذا املجال، حتت �سعار »ال�فاق قبل ال�سقاق، والرتا�سي قبل التقا�سي«، 

نظام  اإلى  ت�ستند  الأ�سري،  والت�فيق  لالإ�سالح  الق�ساة  قا�سي  دائرة  يف  مديرية  اإن�ساء  ه� 

اإن�ساء مكتب يف  2013، الذي ين�س على  مكاتب الإ�سالح والت�فيق الأ�سري رقم )17( ل�سنة 

كل حمكمة �سرعية من اأجل اإنهاء النزاعات الأ�سرية بالطرق ال�دية، وبالت�عية والتثقيف 

باحلق�ق وال�اجبات الزوجية، وتقدمي الإر�ساد الأ�سري. 

يف  ورد  وما   ،1959 ل�سنة   )31( رقم  ال�سرعية  املحاكمات  اأ�س�ل  قان�ن  على  تعديل  واأُجري 

ال�سرعية  املحاكم  لق�ساة  ال�سالحية  لإعطاء   ،2016 ل�سنة   )11( رقم  له  املعدل  القان�ن 

حالت  �سمنها  ومن  ت�سجيلها،  مبجرد  املحكمة  من  نظرها  قبل  للمكاتب  الق�سايا  بتح�يل 

الطالق. وخالل عام 2014 �سدرت تعليمات اأع�ساء مكاتب الإ�سالح والت�فيق الأ�سري والتي 

مب�جبها بداأت الدائرة تقدمي اخلدمات يف املكاتب، ولكن هذه املكاتب لي�ست منت�سرة يف جميع 

املحافظات. 

- اجلهات املعنية

مة خلدمات الإر�ساد، فمنها احلك�مية ومنها غري احلك�مية )م�ؤ�س�سات  تتعدد امل�ؤ�س�سات املقدِّ

لت�سمل اخلدمات الرتب�ية،  مة،  املقدَّ املجتمع املدين والقطاع اخلا�س(، كما تتعدد اخلدمات 

اأما اخلدمات  والإر�ساد النف�سي واملهني، والرعاية ال�سحية املتخ�س�سة، والإر�ساد الزواجي. 

ال�سحية النف�سية الطبية، فتقدمها وزارة ال�سحة من خالل املركز ال�طني لل�سحة النف�سية 

الإعاقات. كما ت�سرف  اململكة ومراكز ت�سخي�س  املنت�سرة يف حمافظات  النف�سية  والعيادات 

ال�زارة على ترخي�س املهن ال�سحية ذات العالقة.

م�ؤ�س�سُة  امل�ؤ�س�سات  هذه  ومن  املجانية،  الإر�ساد  خدمات  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  وتقدم 

 2000 اأن�سئ عام  نهر الأردن من خالل مركز حماية الطفل من الإ�ساءة )دار الأمان( الذي 

كمركز اإي�ائي عالجي، حيث ت�فر امل�ؤ�س�سة الدعم لإدارة احلالت، واإحالة الأطفال �سحايا 

يقدم  جماين  ا�ست�سارة  خط  وه�  والطفل،  لالأ�سرة   110 خط  امل�ؤ�س�سة  اأن�سات  كما  الإ�ساءة. 

الدعم النف�سي والإر�ساد وحت�يل احلالت ملقّدمي اخلدمة. 

والجتماعي  القان�ين  الإر�ساد  يقدم  الذي  الأردين  املراأة  احتاد  اأي�سًا،  امل�ؤ�س�سات  هذه  ومن 

والنف�سي للن�ساء، وخا�سة يف حالت الطالق والنف�سال؛ ومركز الت�عية والإر�ساد الأ�سري 

والنف�سي  الأ�سري  الإر�ساد  برامج  خالل  من  وعالجية  وقائية  ت�ع�ية  برامج  ينفذ  الذي 

الإر�ساد  خدمات  تقدم  التي  التنم�ية  الأ�سر  وجمعية  وال�سحي؛  والقان�ين  والجتماعي 

الجتماعي والنف�سي والرتب�ي. 
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والت�فيق  الإ�سالح  مكاتب  خالل  من  اإّل  م  تقدَّ فال  املتخ�س�سة  الأ�سري  الإر�ساد  خدمات  اأما 

الأ�سري التابعه لدائرة قا�سي الق�ساة، ومراكز الإر�ساد الأ�سري التي افتتحها املجل�س ال�طني 

ل�س�ؤون الأ�سرة بالتعاون مع اجلمعيات يف املحافظات.

- التحديات

ال�سعف يف عمليات ك�سب التاأييد وح�سد الدعم لق�سايا الإر�ساد الأ�سري.   .1

نق�س الك�ادر امل�ؤهلة يف هذا املجال.  .2

نق�س الربامج الإر�سادية امل�جهة لالأ�سر، ونق�س الدعم املت�فر لهذه الربامج.  .3

�سعف تاأهيل اخلريجني من اجلامعات.   .4

مة اخلدمة على املنح، ما يعني اأن خدماتها �ستتاأثر ن�عًا وَكّمًا يف حال  5.  اعتماد اجلهات مقدِّ

ف هذه املنح. ت�قُّ

- الت��سيات

ك�سب التاأييد وح�سد الدعم لأهمية الإر�ساد الأ�سري ودوره يف تعزيز العالقات الأ�سرية   .1

وحتقيق الأمن الفكري لأفراد الأ�سرة جميعًا.

ال�ستمرار يف تط�ير الك�ادر املهنية من خالل برامج التعليم امل�ستمر مل�اءمة الحتياجات   .2

اأن الك�ادر احلالية مقّدمة اخلدمة لي�ست م�ؤهلة  وم�اكبة امل�ستجدات العلمية، وخا�سة 

مهنيًا لهذه املهمة.

املوؤ�س�سات  ترخي�ص  و�سروط  العاملني،  وترخي�ص  املهنة  ممار�سة  واأ�س�ص  معايري  تطوير   .3

العاملة يف الإر�ساد الأ�سري.

مة للخدمة. تط�ير معايري اعتماد املراكز التدريبية واملراكز املقدِّ  .4

الت�سبيك مع اجلمعيات واملراكز ل�ستحداث مراكز اإر�سادية اأو تلك مقدمة اخلدمة، ورفع   .5

كفاءتها، لال�ستفادة من انت�سارها وعالقاتها واندماجها يف البيئات الأ�سرية يف املجتمعات 

خللق ج�س�ر القب�ل لتلك اخلدمات.

يف  النف�سي  والإر�ساد  املدار�س  يف  الرتب�ي  الإر�ساد  �سمن  الأ�سري  الإر�ساد  مبادئ  دمج   .6

اجلمعيات واملراكز اخلا�سة.

مة، والبحث يف �سبل تط�يرها مبا يالئم متطلبات الأ�سر  املتابعة والتقييم للخدمات املقدَّ  .7

اأنف�سها.
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ج- زواج من هم دون 18 �سنة 
- الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ذات العالقة

الأردن هي  الزيجات يف  اإجمايل  13.4% من  اأن  اإلى   2016 لعام  ال�طنية  الإح�ساءات  ت�سري 

لة يف عام 2012 والتي بلغت ٪12.6. ويعزى  لإناث ما دون 18 �سنة، مقارنة مع الن�سبة امل�سجَّ

ارتفاع هذه الن�سبة اإلى اللج�ء ال�س�ري، فقد بلغت ن�سبة الل�اتي تزوجن من ال�س�ريات ومل 

يبلغن بعد 18 �سنة، 34.6% يف عام 2015. 

ويف ما يتعلق بال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات، مل يتم التطرق لق�سية زواج من هم دون 18 �سنة 

اإّل يف عام  برنامج وطني،  اأو  اأو خطة عمل  �سيا�سة  اأّي  اإدراجها �سمن  ليتم  كق�سية وطنية، 

2017 الذي �سهد ت�سكيل جلنة وطنية منبثقة عن الفريق ال�طني حلماية الأ�سرة من العنف، 

18 �سنة. ويتم العمل حاليًا وباإدارة املجل�س الأعلى لل�سكان، على  خا�سة بزواج من هم دون 

اإعداد خطة عمل وطنية للتعامل مع هذه الظاهرة. 

وي�سار اإلى اأن هناك عددًا من امل�ؤ�س�سات الدولية التي تقدم اخلدمات لاّلجئني تعمل على اإدارة 

حالت الفتيات املعر�سات خلطر زواج من هم دون 18 �سنة وحت�يلهن ملراكز تقدمي اخلدمات 

واإن  اخلدمة  هذه  يقدم  ملركز  حت�يلها  يتم  تعليمية  خدمات  احتاجت  فاإن  احلاجة  بح�سب 

احتاجت الفتاة دعمًا ماديًا يتم حت�يلها للجهات التي تقدم هذه اخلدمات.

- اجلهات املعنية 

تعّد دائرة قا�سي الق�ساه من اأبرز اجلهات التي تتعامل مع حالت زواج من هم دون 18 �سنة 

دون الثامنة ع�سرة من العمر، لأنها املخ�لة بت�سجيل الزواج وفقًا لقان�ن الأح�ال ال�سخ�سية 

امل�ؤقت رقم )36( ل�سنة 2010، والذي يقت�سي لأهلية الزواج اأن يك�ن �سن اخلطيبة واخلطيب 

18 �سنة من العمر. اإل اأنه اأنه يج�ز للقا�سي اأن ياأذن بزواج �سخ�س مل يبلغ هذه ال�سن اإذا اأكمل 

اخلام�سة ع�سرة. 

واأ�سدرت الدائرة تعليمات منح الإذن بالزواج ملن اأكمل خم�س ع�سرة �سنة �سم�سية من عمره 

رت لحقًا لتقنني حالت زواج من هم  ومل يكمل الثامنة ع�سرة رقم )1( ل�سنة 2017، والتي ُط�ِّ

دون 18 �سنة من خالل تقييد �سروط منح الإذن، ومنها اأن ل يقّل املهر عن مهر املثل، واجتياز 

والت�فيق  وال��ساطة  الإ�سالح  مكتب  ِقبل  من  احلالة  ودرا�سة  الزواج،  على  املقبلني  دورة 

الأ�سري، وم�افقة ق�سم �س�ؤون القا�سرين يف الدائرة، واأن ل يك�ن اخلاطب متزوجًا، واأن ل 

يك�ن الزواج �سببًا يف النقطاع عن التعليم، واإثبات القدرة املالية، واأن ل يتجاوز فرق ال�سن 

خم�سة ع�سر عامًا، واأن يتحقق القا�سي من الر�سا والختيار. 
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ومن اجلهات املعنية اأي�سًا: املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة الذي يراأ�س اللجنَة ال�طنية لزواج 

على  يعمل  الذي  لل�سكان  الأعلى  املجل�س  بينهم  ومن  اأع�سائه  وجميع  �سنة،   18 دون  هم  من 

تط�ير الإ�سرتاتيجية؛ ووزارة ال�سحة مقدمة اخلدمات ال�سحية، ومنظمات املجتمع املدين 

ال�طنية  واللجنة  الأردن،  نهر  م�ؤ�س�سة  وال�قائية، على غرار  الت�ع�ية  الربامج  تنفذ  التي 

ل�س�ؤون املراأة، وامل�ؤ�س�سات الدولية املانحة.

- التحديات

من اأبرز التحديات يف هذا املجال:

عدم وج�د اإ�سرتاتيجية وطنية، مع العلم اأن العمل جاٍر لإعداد خطة عمل وطنية.   .1

ت�ستيت اجله�د يف الربامج امل�جهة للحّد من هذه احلالت.  .2

�سعف برامج اخلدمات امل�جهة للحالت التي تزوجت، ملتابعتها واإر�سادها.  .3

�سعف الربامج ال�طنية الت�ع�ية التي ت�ستهدف الأ�سر لتغيري ال�سل�ك واملعتقدات يف ما   .4

يتعلق بالزواج املبكر.

الت��سيات

حتقيق اإلزامية التعليم وو�سع اآليات ل�سبط ذلك قان�نيًا.  .1

الت�سريعات  يف  جاء  ما  مع  ليتالءم  �سنة،   16 لي�سبح  الزواج  اأهلية  يف  ال�ستثناء  �سن  رفع   .2

الأخرى بخ�س��س ال�سن امل�سم�حة للعمل، و�سن اإلزامية التعليم.

التدخالت،  وكلفة  القت�سادية،  كالأبعاد  املعرفية،  الثغرات  لتغطية  الدرا�سات  ت�جيه   .3

واأثر الظاهرة اقت�ساديًا.

تكثيف احلمالت الت�ع�ية يف الب�ؤر ال�ساخنة احلا�سنة لهذه الظاهرة.   .4
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اإن�شاء  الفائت،  القرن  من  الع�شرينات  مطلع  يف  الإمارة  تاأ�شي�س  منذ  احلديث،  الأردن  �شهَد 

عات ثقافية متنوعة، بدءًا من املجال�س التي كان الأدباء يقّدمون فيها نتاجاتهم وُيِقيمون  جتمُّ

ال�شجالت النقدية حولها، ومن اأبرزها جمل�س الأمري عبد اهلل بن احل�شني )امللك عبد اهلل 

ِفرٌق م�شرحية  الع�شرينات والثالثينات  الدولة الأردنية. وظهرت يف عقَدي  الأول( موؤ�ش�س 

تتبع للمدار�س اأو للكنائ�س اأو لالأندية الريا�شية والجتماعية والثقافية، واأُ�ش�شت جمعيات 

تعنى بالفن الت�شكيلي يف مرحلة اإرها�شاته الأولى، لكنها مل تُدم طوياًل. 

�أول قانون  م يف �لأردن، ب�صدور  وترتبط �لبد�ية �حلقيقية للن�صاط �لثقايف �جلماعّي �ملنظَّ

للجمعيات عام 1936، والذي تاله قانون اجلمعيات رقم )12( ل�شنة 1956، ثم القانون رقم 

)7( ل�شنة 1965، فالقانون رقم )33( ل�شنة 1966، الذي ظل معموًل به حتى عام 2008 حيث 

و�شّكل  تلبيًة حلاجة مو�شوعية،  الذي جاء   ،2008 ل�شنة  رقم )51(  قانون اجلمعيات  �شدر 

حافزًا لتاأ�شي�س اجلمعيات الثقافية باأنواعها املختلفة.

�لن�صاط �لثقايف يرتبط بالأندية �لريا�صية و�جلمعيات �خلريية لعقود، جاء  �أن كان  وبعد 

عام 1963 ليمثل حمطة حتّول يف هذا املجال، فقد تاأ�ش�شت فيه جمعية املكتبات الأردنية، ثم 

توالت عملية تاأ�شي�س اجلمعيات وت�شجيلها حتى بلغ عدد العاملة منها يف عام 2018 اأكرث من 

600 جمعية. كما اأن�شاأت موؤ�ش�شة نور احل�شني )موؤ�ش�شة امللك احل�شني لحقًا( املعهَد الوطني 

للمو�شيقى، ومركز الفنون الأدائية، ومراكز التدريب على احلرف ال�شعبية. 

الثقافة والفنون عام  باإن�شاء دائرة  اإن ماأ�ش�شة العمل الثقايف يف الأردن بداأت  وميكن القول 

1964 لتكون ر�عيًا للن�صاط �لثقايف. وقد �رتبطت هذه �لد�ئرة بوز�ر�ت �لثقافة، و�لإعالم، 

وال�شياحة والآثار، ثم ارتبطت بوزارة الثقافة وال�شباب عام 1976. 

تقدمي
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وا�شتنادًا  القومي«.  والرتاث  الثقافة  »وزارة  با�شم  للثقافة  وزارة  اأول  اأُن�شئت   1988 ويف عام 

�شدر  جديد،  اإداري  تق�شيم  اأّي  ا�شتحداث  اآليات  حتدد  التي  الد�شتور  من   )120( املادة  اإلى 

نظام خا�س بتنظيم الوزارة حمَل رقم )15( ل�شنة 1988، ثم جرت تعديالت عليه عام 1990 

وحمل الرقم )5(.

لقد جاءت ن�شاأة وزارة الثقافة ا�شتجابة لفهم �شانع القرار لأهمية الثقافة ودورها يف حياة 

موؤمتر  اأوَل  احت�شن  قد  كان  الأردّن  اأن  اإلى  وي�شار  للثقافة.  الدولة  لروؤية  وجت�شيدًا  الأمة، 

ه باأن تكون هناك وزارة ثقافة يف كل  لوزراء الثقافة العرب عام 1976، الذي �شدر عنه توجُّ

دولة عربية، مما حفز على الهتمام بال�شاأن الثقايف يف العامل العربي ب�شكل عام.

عام  اأُن�شئت  التي  الر�شمية  الثقافية  املوؤ�ش�شة  على  حكرًا  الأردن  يف  الثقايف  العمل  يكن  ومل 

1964 )دائرة الثقافة والفنون(، فقد �شجعت احلكومات املتعاقبة على ممار�شة العمل الثقايف، 

 15 )املادتان  واملهني  النقابي  والتنظيم  والراأي  التعبري  حرية  كفل  الذي  بالد�شتور  التزامًا 

واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  على  اخلا�س  القطاَع  احلكوماُت  �شجعت  كما  الد�شتور(،  من  و16 

الثقافية التي يحتاجها املواطن. 

العمل  يف  اأ�شا�شيًا  ركنًا  اجلمعيات،  قانون  اأ�شا�س  على  تعمل  التي  الثقافية  الهيئات  وتعّد 

الثقايف، ورافدًا اأ�شا�شيًا من روافد الثقافة والإبداع، وقد َتكّر�س بع�شها كمعامل وطنية بارزة، 

مثل رابطة الكتاب الأردنيني، ونقابة الفنانني الأردنيني، واجلمعية امللكية للفنون اجلميلة 

)املتحف الوطني للفنون اجلميلة(، وجمعية املكتبات الأردنية، واملجمع امللكي لبحوث احل�شارة 

الإ�شالمية )موؤ�ش�شة اآل البيت(، وجمعية ال�شوؤون الدولية، واحتاد النا�شرين الأردنيني. 
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واأبدى القطاع اخلا�س اهتمامًا بالقطاع الثقايف رغم اأنه »غري رابح« باملعايري التجارية، ف�شاهم 

اأول دار ن�شر خا�شة يف  اإ�شدار ال�شحف، واإن�شاء دور الن�شر )اأ�ش�س عبد الرحمن الكردي  يف 

اأربعينات القرن الع�شرين(، وفْتح دور ال�شينما بدءًا من ع�شرينات الفرن الفائت. ويف عقود 

والفن  امل�شرح،  مثل  فيها،  الدخول  عن  حمجمًا  كان  جمالت  اخلا�س  القطاع  اقتحم  لحقة، 

ن�شوء  الع�شرين  القرن  ت�شعينات  منذ  البالد  و�شهدت  والفني.  الدرامي  والإنتاج  الت�شكيلي، 

العديد من امل�شارح اخلا�شة، و�شالت العر�س للفنون الب�شرية، و�شركات الإنتاج ال�شينمائي 

والتلفزيوين واملو�شيقي.

هذه  اأبرز  ومن  لفتة،  ثقافية  اأدوار  لعب  اإلى  الكربى  القت�شادية  املوؤ�ش�شات  بع�س  وبادرت 

املوؤ�ش�شات البنك العربي الذي اأن�شاأ موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان الثقافية )1976(، والبنك 

�لأهلي �لذي �أ�ّص�س د�ئرة ثقافية تعنى بالن�صر ودعم �لن�صاط �لثقايف و�لفني ن�صطت خالل 

العقد الأول من الألفية الثالثة. كما قام عدد من رجال الأعمال وال�شخ�شيات العامة بلعب 

اأدوار �شبيهة، ومنهم �شمري �شّما الذي اأن�شاأ موؤ�ش�شة �شمري �شّما للثقافة والتعليم، وريا�س املفلح 

الذي اأو�شى بوقفية اأُ�ش�شت عليها موؤ�ش�شة ريا�س املفلح للثقافة والتعليم، واأبناء القا�شي مو�شى 

ال�شاكت الذين قاموا باإن�شاء مركز ثقايف با�شمه واأ�ش�شوا جمعية ثقافية لهذه الغاية، وورثة 

م�شطفى وهبي التل )عرار( الذين قّدموا بيته يف اإربد ليكون وقفية ثقافية با�شم »بيت عرار 

الثقايف«، وزوجة رئي�س الوزراء الأ�شبق و�شفي التل التي و�شعت بيته وقفيًة ثقافية، وعائلة 

الكاتب اأديب عبا�شي التي كّر�شت بيته كمتحف يحمل ا�شمه يف بلدة احل�شن.

واأولت بع�س املوؤ�ش�شات احلكومية ال�شاأَن الثقايف اهتمامًا كبريًا، اإذ ل ميكن اإغفال دور جمال�س 

الإدارة املحلية )البلديات(، وعلى راأ�شها اأمانة عمان الكربى )العا�شمة(، التي ا�شطلعت بدور 

الدور يف  ات�شع هذا  1960، وقد  من عام  بدءًا  العامة  املكتبات  ثقايف كبري، خا�شة يف جمال 

لي�شمل   ،1993 الأمانة عام  دائرة ثقافية يف  اإن�شاء  بعد  الأخرية، وبخا�شة  الثالثة  العقود 

جمالت متنوعة مثل الن�شر، وامل�شرح، والفن الت�شكيلي، واملو�شيقى، والفنون ال�شعبية، اإ�شافة 

اإلى اإ�شدار الكتب. ومع مطلع الألفية الثالثة، اأُن�شئ مركز احل�شني الثقايف الذي ي�شم م�شرحًا 

متعددة  وقاعات  الفنية،  الأعمال  لعر�س  و�شالت  واملوؤمترات،  للندوات  وقاعات  جمهزًا، 

الأغرا�س. كما اأن�شئت مراكز ثقافية مثل مركز زها، ومركز امللكة رانيا. واأن�شاأت العديد من 

اأن�شئ  الكرك  ففي  الثقافية،  لالأن�شطة  مرافق  فيها،  الإعمار  موؤ�ش�شات  من  وبدعم  البلديات 
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مركز �حل�صن �لثقايف بدعٍم من موؤ�ص�صة �إعمار �لكرك، وهو ما تكرر يف �ل�صلط ويف �لطفيلة. 

ويف اإربد، اأن�شئت قاعة متعددة الأغرا�س تابعة للبلدية، ومركز احل�شن الثقايف. وُنقلت هذه 

التجربة يف بقية املدن الأردنية باأ�شكال خمتلفة. 

وكان للمدار�س )وخا�شة يف مرحلة ما قبل ن�شوء اجلمعيات الثقافية( واجلامعات، دور مهم 

الفكرية  املوؤمترات  من  الكثري  اجلامعاُت  حتت�شن  اإذ  الثقافية.  والأن�شطة  الثقافة  ن�شر  يف 

والعلمية والثقافية، التي ت�شتقطب اأعدادًا كبرية من الأكادمييني واملفكرين واملثقفني وطلبة 

العام.  اأن�شطة وفعاليات ثقافية وفنية على مدار  اجلامعات. كما تنظم اجلامعات وحتت�شن 

فعلى �شبيل املثال، �شّكل امل�شرح اجلامعي يف اجلامعة الأردنية حا�شنًة للم�شرح الأردين طوال 

فرتة �ل�صتينات �إلى �أو��صط �ل�صبعينات من �لقرن �ملا�صي. وعملت جامعة �لريموك �لتي �أُ�ص�صت 

منت�شف ال�شبعينات، على رفد احلركة الفنية بالعديد من املواهب الفنية يف امل�شرح واملو�شيقى 

والفن الت�شكيلي من خالل كلية الفنون اجلميلة فيها. واأدخلت وزارة الرتبية والتعليم م�شاقًا 

ظل  امل�شاق  هذا  اإّل  املا�شي،  القرن  ثمانينات  منذ  وم�شرح(  ومو�شيقى  )ر�شم  الفن  يف  درا�شيًا 

يعاين من عدم �لهتمام �جلّدي به من ِقبل �لإد�ر�ت �ملدر�صية ومن نق�ٍس يف �ملدر�صني، لذلك 

كان اإ�شهام املدار�س بن�شر الثقافة الفنية اأقّل من املاأمول، كما اإن دور اجلامعات يف هذا املجال 

َتراجع كثريًا يف العقدين الأخريين، خا�شة يف جمالت الفن والإبداع الأدبي.

خالل عقود طويلة من العمل الثقايف املوؤ�ش�شي، �شواء اأثناء عمل دائرة الثقافة والفنون، اأو 

اإن�شاء وزارة الثقافة، كانت هناك حمددات كثرية توؤثر على العمل الثقايف، وت�شييقات  بعد 

الثقايف؛  الفعل  حل�شر  �شمولية  نظرة  من  جمملها  يف  انطلقت  والتجمع،  التعبري  حرية  على 

 ،1989 عام  يف  �لعرفية  بالأحكام  �لعمل  �نتهاء  ومع  فقط.  �لدولة  يد  يف  وتنفيذً�،  تنظيمًا 

التي وّفرت هام�شًا  ات�شمت بالأجواء الإيجابية  ال�شيا�شي  دخل الأردن مرحلة من النفراج 

كبريًا من حرية احلركة للج�شم الثقايف، واأثرت على عمل وزارة الثقافة وتعاطيها مع امل�شهد 

ككل، حيث ان�شحبت الوزارة اإلى الدور التنظيمي والإ�شرايف، بدل الهيمنة على العمل الثقايف.

ومن التجّليات املهمة لنتهاء الأحكام العرفية، قرار اإعادة فتح رابطة الكتاب الأردنيني يف 

15 كانون الأول 1989، بعد اأن اأُغلقت لأكرث من عامني بقرار �شادر عن احلاكم الع�شكري. وقد 

ه الدولة نحو اإ�شاعة اأجواء احلرية  �شّكلت عودة الرابطة اإلى العمل منعطفًا حا�شمًا يف توجُّ

ومنح املثقفني حرية يف احلركة والتجمع والتعبري.
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أوالً: التخطيط يف املجال الثقايف

اأولت كّل من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األك�شو( واملنظمة الإ�شالمية للرتبية 

والعلوم والثقافة )اإي�شي�شكو( اهتمامًا خا�شًا بامل�شاألة الثقافية، فعملت الأولى على و�شع خطة 

اإ�شرتاتيجية للتنمية الثقافية ملدة ع�شرة اأعوام بدءًا من عام 1988 با�شم »اخلطة ال�شاملة 

للثقافة العربية«، وقد ا�شتمر اإعداد تلك اخلطة ثماين �شنوات، ثم و�شعت املنظمة الإ�شالمية 

خطة م�شابهة حتت عنوان »الإ�شرتاتيجية الثقافية للعامل الإ�شالمي«، ا�شتمر اإعدادها ثالث 

�شنوات، واأُقرت عام 1991 يف موؤمتر داكار. وباملوازاة، اأعلنت منظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة )يون�شكو( عن عقد التنمية الثقافية لالأعوام )1988-1998(. لكّن هاتني 

�خلطتني مل جتد� �نعكا�صًا لهما يف �لتخطيط �لثقايف يف �لأردن.

غري  �هتمامًا  �لعربية،  و�لثقافية  �لفكرية  و�لرو�بط  �لعرب،  و�ملفكرون  �ملثقفون  �أولى  كما 

البحث  وجرى   ،)1967( حزيران  هزمية  تلت  التي  العقود  خالل  الثقافية  بامل�شاألة  م�شبوق 

عميقًا باأثر الثقافة يف الهزمية، ودورها يف ا�شتنها�س روح املقاومة والتحّدي.

�إّل �أن حماولت �لتخطيط يف �ملجال �لثقايف مل تبد�أ يف �لأردن �إّل يف نهاية �لقرن �لع�صرين، 

مبو�شوع  الأردن  يف  الثقايف  بال�شاأن  الباحثون  يهتم  فلم  والع�شرين.  احلادي  القرن  وبداية 

�لتخطيط �لإ�صرت�تيجي بوجه عام، بل �إن هناك َمن ينكر، من حيث �ملبد�أ، �إمكانية �لتخطيط 

�لتخطيَط  توِل  مل  نف�صها  �لثقايف  بال�صاأن  �ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  �إن  كما  �لثقايف.  �ملجال  هذ�  يف 

الهتماَم الكايف.

اإّل اأن بداية الألفية الثالثة �شهدت و�شع »الأجندة الوطنية« التي هي مبثابة اإاإ�شرتاتيجية 

مثل  خمتلفة  قطاعات  يف  �ملدى  ومتو�صطة  طويلة  �إ�إ�صرت�تيجية  خطط  وُو�صعت  وطنية، 

الرتبية والتعليم وال�شباب وغريها. ورغم الهتمام املتزايد يف ال�شنوات الأخرية للو�شول اإلى 

�إ�إ�صرت�تيجية ثقافية، �إل �أن �لتخطيط يف �ملجال �لثقايف يف �لأردن ما ز�ل يو�جه �صعوبات 

خمتلفة.

ن�شاأة  بعد  وبخا�شة  الدولة،  تاأ�شي�س  منذ  الأردنية  الثقافة  حققتها  التي  الإجنازات  ورغم 

اأّن  اإل  واخلا�شة،  والأهلية  الر�شمية  الثقافية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  وانت�شار  الثقافة  وزارة 

هناك حاجة ملّحة اإلى بناء اإ�شرتاتيجية ثقافية توّحد جهود املوؤ�ش�شات الثقافية وُتوّجهها 

�شمن اأهداف حمددة ت�شهم يف حتقيق التنمية ال�شاملة للمجتمع ونه�شته، كما تربز احلاجة 

�إلى �ملزيد من �لعمل �ملخطط.
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ووفقًا للتقرير العربي الأول للتنمية الثقافية الذي اأ�شدرته موؤ�ش�شة الفكر العربي )2008(، 

فاإّن اأبرز امل�شاكل التي تعرت�س �شبيل املوؤ�ش�شات الثقافية العربية بعامةالعربية، والتي تتمثل 

اأو عدم و�شوحها، و�شعف الإعداد النظري للم�شاريع والربامج،  يف غياب الأهداف الثقافية 

وا�شطراب الهيكلية املوؤ�ش�شاتية، اأو �شعف املوارد املادية، والفتقار اإلى اإ�شرتاتيجية للمبا�شرة 

)التنفيذ(، وغياب املتابعة والتقومي الدوري، و�شعف التن�شيق �شواء داخل املوؤ�ش�شة الواحدة 

اأو بني املوؤ�ش�شات الثقافية. 

ويالَحظ اأّن اإن هذه امل�شاكل تنطبق على احلالة الأردنية متامًا. واخلروج منها ل يكون اإّل من 

خالل اإ�شرتاتيجية ثقافية �شاملة. فلم ينتظم جممُل العمل الثقايف يف الأردن، والذي ت�شارك 

ين�شِو حتت مظلة تنظيمية  اإ�شرتاتيجي واحد، ومل  اإطار  واملجتمع، يف  الدولة  به قطاعات 

واحدة، وغاب التناغم بني ال�شيا�شات الثقافية التي تنفذها املوؤ�ش�شات �شواء اأكانت حكومية 

ُيفرز  مل  الثقايف،  الإنتاج  كّم  يف  احلا�شل  التقدم  اإن  كما  اخلا�س.  للقطاع  تابعة  اأو  اأهلية  اأو 

ظواهر متقدمة نوعيًا، رغم اأنه قّدم حالت متميزة على امل�شتوى الفردي.

ثانياً: مفهوم »الثقافة«

اأهمية التوقف عند تعريف خا�س مبفهوم الثقافة تاأتي من �شرورة توفر مفهوم واحد،  اإن 

ووا�شح، ومميز، وقادر على تو�شيح وفهم امل�شكالت املرتبطة باملو�شوع، ووالقدرة على اقرتاح 

القائمني على  اأن ي�شاعد  �شاأن حتديد املفهوم  للم�شكالت املرتبطة بهلها. وي�شاعدومن  حلول 

العمل الثقايف علىعلى فهم ر�شالة الثقافة ب�شورة اأكرث و�شوحًا و�شمولّية، وبالتايل ميّكنهم 

من و�صع �خلطط �ملنا�صبة.

َيِجّد  ومل  ملتب�شًا،  زال  ما  اأنه  اإل  تداوًل،  املفاهيم  اأكرث  من  »الثقافة«  مفهوم  اأن  يعّدورغم 

العمل  جتربة  م�شتوى  مع  الأقل-  -على  تتنا�شب  له،  تعريفات  لتقدمي  الأردنيون  الباحثون 

الثقايف يف اململكة، وظل التعاطي معه انتقائيًا، ا�شتنادًا اإلى ما هو �شائع ومتداَول، وذلك لغايات 

�إجر�ئية، وقّلما كان هناك �لتفات �إلى �رتباط �ملفهوم بالروؤية �لثقافية �أو بالإ�صرت�تيجية 

الثقافية.

حتديد  عند  كثريًا  يتوقفون  ل  بالإجمال،  الأردن،  يف  الثقايف  ال�شاأن  يف  العاملني  اأن  ويبدو 

اأو اهتمامه. وقد ُعقدت  املفهوم بينما هم ميار�شون ن�شاطهم الثقايف، كّل يف جمال تخ�ش�شه 

اإل  ال�شاأن الثقايف، ونوق�س املو�شوع يف »الأجندة الوطنية«،  موؤمترات وندوات كثرية تتناول 

اأن هذا احلراك مل ُيْف�ِس اإلى اخلروج بـاإ�شرتاتيجية ثقافية وطنية �شاملة، وبقي الهتمام 
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الأردنيني،  الباحثني  جّل  عند  ثانويًا  والبحثية  النظرية  الناحية  من  الثقايف  باملو�شوع 

اإذا  اإذ اإن اأكرث الباحثني ل يولون هذا املو�شوع اهتمامًا اإل  با�شتثناء حالت حمدودة جدًا. 

ُدعوا للم�شاركة يف ندوة اأو موؤمتر، حيث يتم تقدمي الكثري من الأوراق يف تلك الفعاليات على 

ها من الآخر،  اأّي اإ�شافة نوعية، بل اإن بع�س الأوراق كان َي�شتن�شخ بع�شَ عجل، ودون حتقيق 

�ل�صيا�صات  بني  خلط  هنالك  ُوجد  وقد  ومتد�خلة،  ملتب�صة  بقيت  نف�صها  �مل�صطلحات  �إن  كما 

و�ملبادئ و�لأهد�ف و�لتخطيط، وفروقات كبرية يف �لروؤى بني �ملعنيني بذلك، وهذ�ما من �صاأنه 

اأن اإيعايقة الو�شول اإلى جوامع م�شرتكة يف اإطار الفهم النظري وبالتايل العملي.

ل يوجد تعريف لهذا امل�شطلح »الثقافة« يف اأّي وثيقة من وثائق وزارة الثقافة الأردنية التي 

مر على اإن�شائها ثالثة عقود )منذ عام )1988(، واأكرث من ن�شف قرن على وجودوقبَلها دائرة 

الثقافة والفنون التي اأُن�شئت منذ عام )1964(، با�شتثناء تعريف خمت�شر ورد يف كتيب خطة 

التنمية الثقافية )2006-2008(، وهي اأول خطة مكتوبة يف تاريخ الوزارة، تعّرف الثقافة 

باأنها »طرق العي�س والتفكري«. 

والن�شاطات  والفكر  الأدب  اأنها  واملوؤ�ش�شاتة  الأفراد  اأذهان  يف  للثقافة  فهم  من  ر�شخ  ما  اإّن 

املرتبطة بهما مثل الن�شر، والقراءة، والندوات، والأم�شيات... اإالخ. وهو ما درج عليه العمل 

بالفعل يف وزارة الثقافة عرب تاريخها، وانتقل هذا الفهم اإلى املوؤ�ش�شات الوطنية الأخرى التي 

ُتعنى بال�شاأن الثقايف مثل اأمانة عمان الكربى، والبلديات، واجلامعات، وغريها من املوؤ�ش�شات 

الأهلية واخلا�شة، وهذا ينعك�س يف م�شميات املوؤ�ش�شات والهيئات، فكثريًا ما جنديكون هناك 

ربطًا بني الثقافة وفروعها مثل الفنون والفكر والأدب، وكاأنها مو�شوعات م�شتقلة عن الثقافة، 

وهذا يوؤ�شر على التبا�س املفهوم، عند املوؤ�ش�شات والأفراد اأي�شًا على حد �شواء.

عملية  معرفة  اإنها   « للثقافة:  التايل  النظري  التعريف  اعتماد  ميكن  اإجرائية،  ولغايات 

مكت�شبة، تنطوي على جانب معياري، وتتجلى يف ال�شلوك الواعي لالإن�شان )فردًا وجماعة( يف 

تعامله يف احلياة الجتماعية مع الوجود )باأجزائه املختلفة(«.

اأو  ال�شلوك  اأو  الفعل  اأو  العمل  اكت�شابها  الغايُة من  التي تكون  املعرفة  العملية هي  فاملعرفة 

الو�شائل  الطبيعة،  الآخر،  )الذات،  واملخلوقات  اخلالق  هي:  الوجود  واأجزاء  التطبيق. 

والأدوات، الأفكار، الزمن، الغيب)الروح، النف�س(.

واأنتحتوي  معيارية،  عملية  معرفة  �شوء  يف  الوجود  مع  الإن�شان  تعامل  هو  الثقافة  وجوهر 

فهو  التعامل،  اأو  التفاعل  يبداأ  ومنه  الإن�شان،  هو  الأول  متفاعليان:  قطباين  فيها  الثقافَة 

الفاعل يف اأمر الثقافة، والآخر هو الوجود )الذي يعدُّ الإن�شان ذاته جزءًا منه( واإليه يتجه 

التفاعل، فهو املنفعل، واأن الفاعل، اأي الإن�شان الذي ميار�س الثقافة، يعي غايته وهدفه من 
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الثقافة  لتحقيق  لزمة  عنا�شر  لها  فكُّ التعريف،  ت�شّمنها  التي  الأخرى  العنا�شر  اأما  فعله، 

وجت�شيدها يف �شورتها الفعلية التامة.

يلبي �إن �لتعريف �ل�صابق يلّبي �حلاجة �لعملية يف يف عملية �لتخطيط، وخا�صة �أنه يلتفت 

�إلى �جلانبني �ملعريف و�ل�صلوكي و�جلانب �ملعياري يف �لثقافة، �لذي يعني وجود حالٍة ُيقا�س 

اأي وجود معيار؛ حيث متثل احلالة  اأو تخلفًا،  اأو بعدًا، تقدمًا  الثقافة قربًا  يف �شوئها حال 

منه،  والقرتاب  اإليه  للو�شول  واجلماعات  الأفراد  ي�شعى  الذي  الهدَف  للثقافة  املعيارية 

د التعريُف عالقَة الإن�شان بالوجود. وكذلك يحدَّ

ثالثاً: دور وزارة الثقافة يف قيادة الفعل الثقايف وتوجيهه

َيفرت�س الو�شع الطبيعي اأن توّجه احلكومة، ممثلة بوزارة الثقافة، العمَل الثقايف يف الأردن، 

وذلك من خالل اإيجاد اإ�شرتاتيجية ثقافية للمجتمع، ومظلة تنظيمية واحدة ت�شم حتتها 

ال�شيادة  ذات  اجلهة  هي  د�شتوريًا  فالوزارة  الثقايف.  املجال  يف  والعاملة  النا�شطة  القطاعات 

يف الدولة يف ما يتعلق باملجال الثقايف، وهي املعنية بقيادة وتوجيه الفعل الثقايف يف الدولة. 

لقد كانت املوؤ�ش�شات الثقافية وما تزال تعمل �شمن »جزر معزولة«، وباأقل درجة من التن�شيق. 

فعلى �شبيل املثال كرثت املهرجانات الثقافية والفنية التي تكّرر نف�شها، وتت�شارب مواعيدها، 

ومل تفلح كل حماولت التن�شيق يف ما بينها، مما اأدى اإلى ف�شل بع�شها وتوقف العديد منها. 

اإذ   ،1995 الأردن عام  الثقايف يف  للعمل  اإطار مرجعي  اأو  اإيجاد مظلة  اأولى حماولت  وكانت 

ت�شكلت جلنة وطنية عليا للثقافة والفنون، لكنها مل ت�شتمر لأكرث من عام.

وظل �لتخطيط �لإ�صرت�تيجي غائبًا عن عمل وز�رة �لثقافة و�ملوؤ�ص�صات �لأخرى با�صتثناء�ت 

حمدودة، وكانت القرارات تت�شم بالرجتال يف كثري من الأحيان. فعلى �شبيل املثال، مت اتخاذ 

روؤية تتمثل بتوزيع مكت�شبات  1990، �شمن  للثقافة يف املحافظات عام  قرار بفتح مديريات 

التنمية وتفعيل احلراك الثقايف يف اأرجاء البالد، ثم جرى اإلغاء هذه املديريات عام 2002، 

خذت قرارات مماثلة باإن�شاء دوائر للمكتبة الوطنية يف املحافظات  لُيعاد فتحها عام 2006. واتُّ

يف الفرتة نف�شها، ثم اأُلغيت قبل ا�شتكمالها. وُعِمل على اإن�شاء متحف احلياة ال�شيا�شية يف املقر 

القدمي ملجل�س الأمة، بدءًا من عام 1996، ثم اأُلغي عام 2004، ثم اأعيدت حماولت اإحيائه 

اإ�شرتاتيجية  اعُتمدت  كما  الربملانية«.  احلياة  »متحف  �شيغة  يف  اأخريًا  وا�شتقر   ،2008 عام 

ا�شتئجار َمرافق العمل الثقايف، فتم ا�شتئجار مركز احل�شن الثقايف يف الكرك، ومركز احل�شن 

الثقايف يف اإربد )1996-2002(، ثم تغرّيت الإ�شرتاتيجية اإلى بناء املراكز الثقافية )بدءًا 
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من عام 2006(.

�شومان،  احلميد  عبد  فموؤ�ش�شة  و�شوحًا،  اأكرث  الأخرى  املوؤ�ش�شات  اإ�شرتاتيجيات  كانت  لقد 

على �شبيل املثال، تنفذ برامج ثابتة منذ تاأ�شي�شها عام 1976، منها تقدمي اخلدمة املكتبية، 

ن�شر  برنامج  وتقدمي  علمية،  جوائز  وتنظيم  ثابتة،  ندوات  يف  واأدباء  مفكرين  وا�شت�شافة 

الثقافة ال�شينمائية من خالل برنامج عرو�س �شينمائية وعقد ندوات حولها. 

كانت  فقد  الأخريين،  العقدين  يف  الثقايف  دورها  ات�شع  التي  الكربى،  عمان  اأمانة  اأمانة  اأما 

برامج دائرتها الثقافية ن�شخة مكررة من برامج وزارة الثقافة، وبخا�شة يف مرحلة ما قبل 

�ملطبوعات  يف  �لوز�رة  ن�صاط  �لأمانة  كّررت  �لطفولة،  ومر�كز  �ملكتبات  فبا�صتثناء  �لهيكلة، 

والن�شر والندوات واملوؤمترات واملهرجانات.

ول  الثقايف،  العمل  اإ�شرتاتيجيات  جتاه  ثابتة  �شيا�شة  على  املتعاقبة  احلكومات  ت�شتقر  ومل 

حتى جتاه املوؤ�ش�شة الثقافية نف�شها، فقد جرى اإلغاء وزارة الثقافة يف حكومة في�شل الفايز 

)2003(، ثم اأعيدت بعد عام اإثر تعديل على احلكومة نف�شها، لتقدم اإ�شرتاتيجية طموحة، 

اأعلى  جمل�س  واإن�شاء  عام،  ب�شكل  الأردن  يف  الثقايف  والقطاع  الوزارة  هيكلة  باإعادة  ثمثلت 

ذ، اإذ �شرعان ما تغرّيت احلكومة، ومل ُتَعّد  للثقافة والفنون، لكن هذه الإ�شرتاتيجية مل تنفَّ

نًا من  اأن جمل�شًا موؤقتًا مكوَّ للثقافة والفنون، رغم  املجل�س الأعلى  َيظهر  الوزارة، ومل  هيكلة 

هذا  اإجناز  مت  وقد  املجل�س،  قانون  م�شروع  �شياغة  ليتولى  ت�شكيله  مت  ثقافية  �شخ�شية   42

امل�شروع، اإل اأنه مل يَر النور.

ومن مناذج غياب الإ�شرتاتيجية الوطنية يف املجال الثقايف، مو�شوع �شندوق دعم الثقافة. فمن 

املعروف اأن قّلة املوارد املادية لدعم الثقافة من اأبرز العوامل التي تقف عائقًا اأمام التنمية 

بالن�شبة  اإ�شرتاتيجيًا  مطلبًا  الثقافة  لدعم  �شندوق  اإن�شاء  مطلب  ظل  هنا  ومن  الثقافية، 

اأن حتقق هذا املطلب عام  اإلى  العقدين الأخريين،  الثقايف طوال  بال�شاأن  للمثقفني واملهتمني 

2006، لكن ال�شريبة التي فر�شها  2006، اإثر �شدور قانون رعاية الثقافة رقم )36( ل�شنة 

القانون على اإعالنات ال�شحف ل�شالح توفري موارد لل�شندوق، واجهت معار�شة �شديدة من ِقبل 

اإدارات ال�شحف التي ا�شتطاعت فر�س تخفي�س ال�شريبة من 5% اإلى 1%، من خالل اإجراء 

تعديل على القانون، ثم جاء قرار رئي�س الوزراء القا�شي باإلغاء هذه ال�شريبة بتاريخ 31/ 

2009/12. وهذا يعني وقف املورد الأ�شا�شي لل�شندوق، وبالتايل احلكم عليه بالف�شل.

لقد جاءت خطة التنمية الثقافية يف الأردن )2006-2008( تنفيذًا لتو�شيات املوؤمتر الثقايف 

يف  ورد  ملا  وفقًا   ،)2015  -  2006( الوطنية«  »الأجندة  يف  ورد  وما   ،)2004( الأول  الوطني 

الوطنية«،  »الأجندة  بها  اأذنت  مقدمة اخلطة. وكانت اخلطة بداية طيبة ملرحلة جديدة 
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ق الإدارة  اإل اأنه يالَحظ اأن هناك تراجعًا عن البناء على هذه اخلطة وا�شتكمالها. فلم توفَّ

الثقافية يف جتديد اخلطة، ومل تنّفذ العديد من امل�شاريع التي ت�شمنتها. ومع ن�شوب الأزمة 

من  كان  احلال،  بطبيعة  الأردن  على  نف�شها  فر�شت  التي  وتداعياتها  العاملية  القت�شادية 

ع �أن يرت�جع �لن�صاط �لثقايف �أ�صوًة بباقي �لقطاعات، وهذ� ما حدث فعاًل، �إذ تر�جعت  �ملتوقَّ

6 ماليني  اإلى   ،2009-2007 13 مليون دينار �شنويًا خالل الأعوام  موازنة وزارة الثقافة من 

دينار عام 2018، وبقيت برامج الوزارة غري وا�شحة، ما من �شاأنه اأن يرتك املجال لالرجتال يف 

تنفيذ الربامج.

رابعاً: التخطيط يف وزارة الثقافة

ت�شمنت املادة )7( من نظام تنظيم واإدارة وزارة الثقافة رقم )5( ل�شنة 1990، اإن�شاء جلنة 

الوطنية  املكتبة  لدائرة  العام  واملدير  العام  الأمني  وع�شوية  الوزير،  برئا�شة  ا�شت�شارية 

وم�شت�شاري الوزير وثالثة اأ�شخا�س من ذوي الخت�شا�س يعينهم الوزير، تكون مهمتها تقدمي 

امل�شورة يف املجالت التي يعر�شها عليها الوزير. وقد جرى تعديل على هذه املادة عام 1994، 

بذوي  و��صُتبدل  �لوزير،  برئا�صة  �لتخطيط  جلنة  با�صم  �ل�صت�صارية  �للجنة  ت�صكيل  ليعاد 

الخت�شا�س مديرو املديريات يف مركز الوزارة، اإ�شافة اإلى مدير املركز الثقايف امللكي. 

ثم �شدر نظام تنظيم الوزارة رقم )15( ل�شنة 2003، اإثر �شدور قانون رعاية الثقافة املوؤقت 

رقم )3( ل�شنة 2003، وقد ن�شت املادة )7( من �لنظام على ت�صكيل جلنة �لتخطيط يف �لوز�رة. 

وحتددت مهام جلنة �لتخطيط بدر��صة عدد من �لأمور، ورفع �لتو�صيات �ملنا�صبة ب�صاأنها �إلى 

الوزير. كما حدد النظام كيفية انعقاد اجتماعات اللجنة، ون�شاب الجتماعات، واآلية اتخاذ 

التو�شيات. ومن مهام هذه اللجنة:

�خلطط و�لرب�مج و�لأن�صطة �لالزمة لتنفيذ �ل�صيا�صات �لثقافية وتقييمها.  .1

م�شروعات الأنظمة والتعليمات املتعلقة بعمل الوزارة.  .2

م�شروع املوازنة ال�شنوية للوزارة وجدول ت�شكيالت الوظائف فيها.  .3

اأّي اأمور اأخرى يحيلها الوزير اإليها.  .4

وزارة  م�شوؤوليات ومهام   ،2006 ل�شنة  الثقافة رقم )36(  املادة )4( من قانون رعاية  وحتدد 

خمتلف  يف  م�شاراته  وتوجيه  الثقايف  للعمل  العامة  ال�شيا�شات  »ر�شم  راأ�شها:  وعلى  الثقافة 

القطاعات على ال�شاحة الأردنية مبا ين�شجم وال�شيا�شات العامة للمملكة وامل�شلحة الوطنية«.
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ينتظم عمل جلنة  فلم  الت�شريع،  البعد عّما حّدده  بعيدة كل  كانت  العملية  املمار�شة  اأن  اإل 

�جتماعات  عقد  �أو  �لتام  �لتعطيل  بني  ما  عملها  تر�وح  فقد  �لثقافة،  وز�رة  يف  �لتخطيط 

روتينية من دون جدول اأعمال حمدد، تناَق�س فيها اأّي ق�شايا قد ت�شل اإلى مناق�شة معامالت 

اأو نظام  الثقافة،  التي ُحّددت يف قانون رعاية  �شواء  باملهام  اللجنة تقوم  روتينة، ومل تكن 

وو�شع  ال�شيا�شات،  ر�شم  حيث  من  املدنية،  اخلدمة  نظام  اأو  الثقافة،  وزارة  واإدارة  تنظيم 

�خلطط �لإ�صرت�تيجية، وو�صع �لت�صريعات، و�إعد�د �ملو�زنات.

بني  ما  الفرتة  هي  املوؤ�ش�شي  العمل  من  عالية  بدرجة  ات�شمت  التي  الوحيدة  املرحلة  اإّن 

بها يف  �ملناط  بالدور  لتقوم  لت  وُفعِّ �لتخطيط،  �إحياء جلنة  �أُعيد  2006 و2008، فقد  عاَمي 

الت�شريعات املختلفة، وانتظمت اجتماعاتها التي كان يراأ�شها الوزير، و�شدر عنها اأول خطة 

جمالت  تنظم  اأنظمة  م�شاريع  �شبعَة  اللجنة  واأَعدت  اأعوام،  لثالثة  اإ�شرتاتيجية  تنمية 

�لثقافة  ن�صر  نظام  )جتديد(،  �لثقافة  وز�رة  و�إد�رة  تنظيم  نظام  منها:  �لوز�رة،  ن�صاط 

والرتاث )جتديد(، نظام التفرغ الإبداعي الثقايف )جديد(، نظام جوائز الدولة التقديرية 

الهيئات  الثقافة )جديد(، نظام  اإدارة وتنظيم �شندوق دعم  والت�شجيعية )جتديد(، نظام 

ل  الثقافية )جديد(، نظام امللحقني الثقافيني )جديد(، وللمرة الأولى َت�شدر تعليمات تف�شّ

التي  الوزارة،  موازنة  م�شروَع  اللجنة  ُتناق�س  الأولى  وللمرة  ال�شادرة،  الأنظمة  اأحكام 

اأقرها  التي  10 ماليني دينار، وذلك ب�شبب وجود اخلطة  اإلى  ت�شاعفت ثالث مرات وو�شلت 

مالمح  لر�شم  الوزارة  باإ�شراف  الثقافية  وال�شخ�شيات  للهيئات  موؤمتر  وُعقد  الوزراء،  جمل�س 

خطة وطنية للثقافة.

�إّن عدم ثبات عمل جلان �لتخطيط يف وز�رة �لثقافة، و�لرجتال يف ت�صكيلها و�إد�رتها، وَحْرفها 

اإلى  اأدى  مزاجيته،  اأو  العام(  الأمني  اأو  )الوزير  امل�شوؤول  لروؤية  وفقًا  الأ�شا�شية،  مهامها  عن 

ع مهاَم جلنة �لتخطيط ب�صكل و��صح، وهي مهام  �إ�صعاف دورها وتهمي�صه. يف حني حّدد �مل�صرِّ

كبرية واأ�شا�شية يف عمل الوزارة، من �شاأن تنفيذها النهو�س بعمل الوزارة ب�شكل خا�س والعمل 

الثقايف ب�شكل عام.

الإدارة  يف  اخللل  مواطن  اأبرز  من  املوؤ�ش�شية،  وتغييب  القرار،  اتخاذ  عملية  يف  الفردية  اإّن 

�لثقافية. وقد كان هذ� �لأ�صلوب يف �لإد�رة عاماًل �أ�صا�صيًا يف �خللل يف تنفيذ �خلطط �أحيانًا، 

و�صببًا يف هدر �ملو�رد. و�لأخطر من هذ� وذ�ك، �أنه وّلد حالة من �لإحباط و�لياأ�س من �إمكانية 

لثقة  يفتقد  الثقايف  العمل  لإدارة  �شيئًا  منوذجًا  و�شّكل  وفاعلة،  نوعية  ثقافية  حركة  بناء 

العمل  على  �شلبّي  اأثٌر  الثقافة  وزارة  على  وامل�شوؤولني  الوزراء  تقلُّب  لكرثة  وكان  اجلمهور. 

الثقايف، ومّثَل عاماًل اأ�شا�شيًا يف اإرباك العمل املوؤ�ش�شي ويف �شعف الإجناز.
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خامساً: التخطيط اإلسرتاتيجي للثقافة ومرجعياته

�ملََثَل  ي�صّكل  �أن  ميكن  �لذي  �لثقايف،  و�لتخطيط  �لإد�رة  يف  م  �ملتقدِّ �لنموذج  �لأردن  يف  يغيب 

لالآخرين، �أو ي�صتطيع �أن ي�صبط �إيقاع �حلر�ك �لثقايف وينقله �إلى م�صتويات وحالة نوعية، 

اأمام التهديدات التي ت�شتهدف هويته و�شخ�شيته الوطنية  اإن�شانه  ت�شهم يف بنائه وحت�شني 

والقومية.

اإن ال�شيا�شة الثقافية تنبثق من الأهداف الثقافية الوطنية، التي بدورها تنبثق من امل�شالح 

�لوطنية و�ملطلب �لوطني، وهي عبارة عن خطوط دللة عامة وموؤ�صر�ت وتوجيهات. وغالبًا 

م يف كتب التكليف  ما تنعك�س يف برامج احلكومات، التي تاأتي ترجمًة للروؤية امللكية التي تقدَّ

عند ت�شكيل كل حكومة.

ميكن القول اإن روؤية امللك عبد اهلل الثاين للثقافة برزت يف كتاب تكليف اأول حكومة ت�شكلت يف 

عهده. فقد جاء يف كتاب التكليف امللكي لرئي�س احلكومة يف)1999/4/4(: »اإن هناك حاجة 

احلقيقية  الكفاءات  ا�شتقطاب  على  القادرة  الثقافية  املوؤ�ش�شات  وتطوير  بالثقافة،  للعناية 

واإطالق طاقات الإبداع التي تعرّب عن حقيقة �شعبنا ودوره الفاعل يف ثقافة اأمته وق�شاياها 

على مدى الأيام، والتي تنطلق من النتماء الواعي للوطن وتعزيز قيم احلق والعدل، وتنفتح 

�إلى �جلمود«. ثم  �أو �نغالٍق يوؤدي  �إغر�ٍق يجتث �جلذور  على ح�صار�ت �لعامل وثقافاته دون 

جرى تاأكيد هذه الروؤية وتطويرها يف كتب التكليف الالحقة للحكومات املتعاقبة.

وميكن تلخي�س �لروؤية �ملَلكية يف �ملجال �لثقايف يف �ملبادئ �لتالية، �لتي ينبغي �أن ت�صكل �أ�صا�صًا 

لل�شيا�شة الثقافية للدولة الأردنية، وهي:

ل  تعميم الثقافة الدميقراطية، املرتكزة على مبداأ احلوار، واحرتام الراأي الآخر، وتقبُّ  .1

ف واملغالة، والقول باحتكار احلقيقة. الختالف، والبتعاد عن التطرُّ

رعاية احلركة الثقافية، ودعم الإبداع واملبدعني والكتاب واملثقفني.  .2

اإيجاد بنى حتتية لرعاية الثقافة من مراكز وموؤ�ش�شات ثقافية.  .3

الهتمام بالإعالم كو�شيلة لن�شر الثقافة التي نريد.  .4

ن�شر ثقافة الت�شامح والعتدال وحماربة التطرف والغلّو.  .5

منهجي  نحٍو  على  �لقانون  و�صيادة  و�مل�صاو�ة  �لجتماعية  �لعد�لة  ومبادئ  قيم  ترجمة   .6

م يف خمتلف �شوؤون الدولة. منظَّ

بناء اإن�شان منتج ومناف�س وطموح ومت�شّلح باملعرفة والثقافة.  .7
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مكافاأة املبدعني يف املجالت العلمية والفكرية والفنية املختلفة.  .8

طاقات  واإطالق  احلقيقية  الكفاءات  ا�شتقطاب  على  القادرة  الثقافية  املوؤ�ش�شات  تطوير   .9

الإبداع التي تعرّب عن حقيقة ال�شعب الأردين ودوره الفاعل يف ثقافة اأمته وق�شاياها.

10. بناء ثقافة تنطلق من النتماء الواعي للوطن وتعزيز قيم احلق والعدل، وتنفتح على 

ح�شارات العامل وثقافاته دون اإغراق يجتث اجلذور اأو انغالق يوؤدي اإلى اجلمود.

وميكن تلخي�س الربامج التي تبّنتها احلكومات املتعاقبة منذ عام 1999 مبا يلي:

اإن�شاء املراكز الثقافية ال�شاملة يف عدد من املدن، لإحداث التنمية الثقافية.  .1

توطيد العالقات الثقافية مع الدول العربية.  .2

ن�صيط �حلركة �لثقافية من خالل دعم �لفكر و�لإبد�ع و�مل�صرح و�لفنون.  .3

دعم الإبداع واملبدعني وتكرميهم.  .4

الت�شاور مع اأهل الثقافة وت�شجيع م�شاركتهم الوا�شعة.  .5

تنفيذ برنامج الثقافة املجتمعية الذي يقوم على ثوابت الأمة.  .6

توفري البيئة الت�شريعية والإدارية التي من �شاأنها اأن توّلد حراكًا ثقافيًا، واإعادة هيكلة   .7

قطاع الثقافة.

املثقف،  دور  اإحياء  اإلى  وتهدف  الربامج  من  �شل�شلة  تت�شمن  ثقافية  اإ�شرتاتيجية  و�شع   .8

عن  وتبتعد  العامة،  احلياة  يف  واأولوياتها  الثقافة  مكانة  من  تعزز  اإيجابية  بيئة  وخلق 

اإغناء  يف  املعنية  اجلهات  بني  التعاون  تعزيز  اإلى  بالإ�شافة  وتهمي�شهم.  املثقفني  اإق�شاء 

التنوع الثقايف، وتعزيز حوار الثقافات، وجتذير روح املواطنة والنتماء والولء.

الإبداعي  التفرغ  اإجازة  الأردنية،  الثقافة  مدن  مثل:  املبادرات  من  عدد  وتنفيذ  دعم   .9

الثقايف، مكتبة الأ�شرة الأردنية، مكتبة الطفل املتنقلة.

ورغم اأن احلكومات ُتِقّر �شمنيًا بدور الثقافة واأنها مراآُة ح�شارة الأمة وما مييز هويتها، اإّل اأن 

�لرب�مج �حلكومية جاءت ب�صقٍف �أقّل من �لطموحات �لتي �أطلقتها �لروؤية �مللكية، وكانت هذه 

الإ�شرتاتيجية،  الربامج  م�شتوى  اإلى  ترقى  ول  العموميات،  تطرح  اأحيانًا،  اإن�شائية  الربامج 

وبالتايل مل يبَق من كثرٍي منها �أّي �أثر يف �لو�قع. وهو ما يوؤكد �أن �حلكومات �ملتعاقبة مل تكن 

متلك اإ�شرتاتيجية ثقافية مبعنى الكلمة.
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سادساً: اإلسرتاتيجية الثقافية يف »األجندة الوطنية«

لت »الأجندة الوطنية« )2006-2015( مرجعًا اأ�شا�شيًا للقطاعات املختلفة يف الدولة، مبا  �شكَّ

يف ذلك الثقافة، اإذ ُتَعّد وثيقًة اإ�شرتاتيجية على امل�شتوى الوطني، فقد حددت هذه الوثيقة 

الأولوياِت الوطنية، وبدا اأنها متثل مرحلة تاريخية بارزة يف بناء الأردن احلديث. 

ورغم اأن الأجندة مل تفرد حمورًا خا�شًا للثقافة، اإل اأن املو�شوع الثقايف كان حا�شرًا يف حمور 

اأن الأجندة  لها عنوان جاء حتته  واأُفرد  العلمي والإبداع،  العايل والبحث  التعليم والتعليم 

حددت معامل الثقافة »التي نريدها يف الأردن«، وهي ثقافة وطنية ذات اأبعاد عربية واإن�شانية 

منجزات  من  ي�شتفيد  وطني  ثقايف  منوذج  بناء  بغية  ال�شمحة،  الإ�شالم  تعاليم  اإلى  ت�شتند 

الآخر وينتج خطابًا ع�شريًا عقالنيًا يوؤمن باحلوار والتعددية وينبذ التع�شب والنغالق.

لقد اأخذت الأجندة بالكثري من تو�شيات املوؤمتر الثقايف الوطني الأول )2004(، فقد جاءت 

توجيهاتها يف املجال الثقايف من�شجمة مع اأبرز التو�شيات ال�شادرة عن املوؤمتر، مبا يف ذلك: اأ. 

اإن�شاء املجل�س الأعلى للثقافة والفنون، وب.تاأ�شي�س �شندوق دعم الثقافة، وجـ. دعم املبدعني 

واملوؤ�ش�شات الثقافية.

اأن التنمية الثقافية ذات عالقة ع�شوية متكاملة مع التنمية  اإلى  واأ�شارت وثيقة الأجندة 

القطاع  تواجه  التي  التحدياِت  الأجندة  واأبرزت  والجتماعية.  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

الثقايف، والتي تهدد الإنتاج الثقايف والفني وحتّد من الإبداع، واأهمها غياب ال�شيا�شات الوطنية 

الوا�شحة والإ�شرتاتيجيات التي من �شاأنها تن�شيق اجلهود وتوفري املوارد ب�شكل يكفل حتقيق 

جمل�س  اإن�شاء  خالل  من  اإل  يتم  ل  الثقايف  العمل  تفعيل  اأن  الأجندة  راأت  لذلك  الأهداف. 

اأعلى للثقافة والفنون برئا�شة وزير الثقافة، يقوم بر�شم ال�شيا�شات وي�شع الإ�شرتاتيجيات 

املتعلقة بالقطاع وي�شرف على تنفيذها، كما يقوم بالإ�شراف على �شندوق دعم الثقافة، الذي 

ي�شارك يف اإدارته القطاعان العام واخلا�س، ليقدم الدعم املادي والتمويل لالأفراد واملوؤ�ش�شات 

و�ملر�كز �لفنية و�لثقافية و�مل�صاريع ذ�ت �لعالقة يف �ملجالت �ملختلفة وفقًا ملعايري ترتبط 

باجلدارة واملوهبة والإبداع.
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سابعاً: محاوالت الوصول إىل إسرتاتيجية وطنية للثقافة من خالل 

املؤمترات الثقافية

ُعقد املوؤمتر الثقايف الوطني الأول برعاية رئي�س الوزراء يف �شهر حزيران 2004، و�شارك فيه 

عدد كبري من ال�شخ�شيات الثقافية والأكادميية وممثلي الهيئات الثقافية. وتناولت الأوراق 

البحثية املقّدمة فيه العمليَة الثقافية من جوانبها املختلفة بدرا�شات عميقة وجادة، وجرت 

ومقرتحات  اأفكار  وُقدمت  اأيام،  اأربعة  مدار  على  املطروحة  الأفكار  ملجمل  عميقة  نقا�شات 

ومن  الأردين.  املجتمع  لأفراد  الثقايف  وبالو�شع  الثقايف  بالعمل  للنهو�س  عديدة  وتو�شيات 

�شمن  موجودة  تكن  مل  الفرتة  تلك  يف  الثقافة  وزارة  اأن  املوؤمتر  هذا  واكبت  التي  املفارقات 

�لت�صكيلة �حلكومية، وكان غيابها عن ت�صكيلة حكومة في�صل �لفايز هو �لذي حّرك �لو�صط 

الثقايف لعقد هذا املوؤمتر يف حماولة للتاأكيد على �شرورة اإبقاء الثقافة على خريطة اهتمام 

الذي  التعديل  يف  الثقافة  وزارة  اإعادة  ل�شالح  موؤّثرة  املوؤمتر  نتائج  كانت  وفعاًل،  احلكومة. 

جرى على حكومة �لفايز، بل و�صكلت تو�صيات �ملوؤمتر بد�ية جديدة وجيدة للتخطيط للعمل 

الثقايف.

وكان �شبق املوؤمتَر الثقايف الوطني الأول )2004( وتاله اأي�شًا، تنظيُم عدد من الفعاليات التي 

تدار�شت ال�شاأن الثقايف يف الأردن، ومنها: موؤمتر ت�شكيل ال�شيا�شات الثقافية الذي نظمته وزارة 

اأي�شًا، نهاية  الثقافة  الثقافة والتنمية، بتنظيم من وزارة  2000؛ وندوة  الثقافة نهاية عام 

2000؛ وندوة »نحو اإ�شرتاتيجية ثقافية وطنية«، بتنظيم من رابطة الكتاب الأردنيني  عام 

2002؛ اإ�شافة اإلى موؤمتر الثقافة الوطنية التي كانت تنظمه اجلامعة الأردنية �شنويًا  عام 

خالل العقد الأول من الألفية الثالثة.

وعقدت وزارة الثقافة املوؤمتر الثقايف الوطني الثاين مطلع عام 2009، اإّل اأن التح�شريات له 

للع�شف الذهني،  اإلى لقاء  اأقرب  ا�شتعجال، وكان  مل تكن بامل�شتوى املطلوب، ومت عقده على 

وُقدمت فيه �أور�ق قليلة �لعدد بع�صها لي�س ذ� قيمة، ومل يحَظ مبتابعة من �لو�صط �لثقايف 

وكانت  الثقافية.  الهيئات  اأع�شاء  ا�شُتثني  ما  اإذا  واملفكرين  املثقفني  من  ملحوظ  اهتمام  اأو 

تو�شيات امل�شاركني التي ُجمعت وُوّثقت على اأنها تو�شيات املوؤمتر، خليطًا من الأفكار والروؤى 

غري الواقعية وغري املنطقية، وكثري منها مل يكن مب�شتوى الروؤى الإ�شرتاتيجية. 

وتبع ذلك املوؤمتُر الثقايف الوطني الثالث، الذي عقدته وزارة الثقافة �شنة 2013، والذي جاء 

تكرارًا ملا �شبقه من موؤمترات مل ترتك اأثرًا يف تطوير العمل الثقايف.
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ثامناً: خطط وزارة الثقافة

-2006( خطة  عن  ا�شتن�شاخًا   2008 عام  بعد  �لثقافة  لوز�رة  �لعمل  خطط  م�صاريع  كانت 

2008(، ومن دون اإجراء اأّي مراجعة اأو تقييم لتلك اخلطة، لتحديد مواقع النجاح ومواقع 

�لإخفاق. وتكّرَر يف هذه �خلطط و�صُع �لرب�مج �لتي مل تَر �لنور �أ�صاًل ل�صبب �أو لآخر. وهذ� 

يعني �أن �خلطط كانت ُتعدُّ لغايات �صكلية، كمتطلَّب مثاًل، دون �لهتمام بتحقيقها.

قد  كانت   ،2008 عام  نهاية  اأُعدت  التي  اخلطة  اأن  اإلى  ي�شار  ال�شتنتاج،  هذا  على  وللتاأكيد 

جتاوزت عند �شدورها عام 2009 الذي تبداأ منه، ومل ُتَقّر ر�شميًا، وُنّفذت برامج كبرية ومْكلفة 

دون اأن تكون مدَرجة �شمن اخلطة، مثل »مهرجان الأردن« عام 2009، يف حني اأُدرجت م�شاريع 

كثرية مل تتحقق.

�إّن كثريً� من �مل�صاريع �لتي َتِرُد يف خطط عمل وز�رة �لثقافة هي عبارة عن �أعمال من �صميم 

عمل مديريات الوزارة، مثل مديرية الهيئات الثقافية، ومديرية الدرا�شات والن�شر، ومركز 

تدريب الفنون اجلميلة، ومديرية الت�شال والرتويج الثقايف، ولي�شت م�شاريع مبعنى الكلمة. 

�لإ�صرت�تيجي.  �لتخطيط  يف  و�خلربة  �ملعرفة  تنق�صهم  �خلطة  و��صعي  �أن  يوؤكد  وهذ� 

و�لآليات،  �لأهد�ف،  حتديد  حيث  من  �لكثري،  �ل�صيء  �ل�صطر�ب  من  تعاين  �خلطط  �إن  كما 

غري  بع�شها  اأن  وا�شحًا  يظهر  الآليات  جمال  ففي  التقديرية.  والكلف  الزمنية،  واحلدود 

لتدريب  مركز  اإن�شاء  اأو  تراثية،  قرية  اإن�شاء  مثل  �شيء،  منه  يتحقق  مل  وبالتايل  واقعي، 

اإذاعة وحمطة ف�شائية  الثقايف، واإن�شاء  اإدارة العمل  العاملني واملتطوعني يف جمال  وتاأهيل 

ن�شرة  واإ�شدار  حرفية،  نقابات  وتاأ�شي�س  جديدة،  ثقافة  مديريات  وا�شتحداث  تلفزيونية، 

هذه  كلف  در��صة  �إلى  �خلطط  �فتقرت  �إذ  �لأطفال.  م�صل�صالت  ودعم  باملحافظات،  خا�صة 

الآليات و�شبل متويلها، ومدى توافقها مع �شيا�شة الدولة يف اخل�شخ�شة... اإلخ.

وتفتقر خطط عمل وز�رة �لثقافة �إلى �أدو�ت �لتحليل �لإ�صرت�تيجي، �لتي تقوم على حتليل 

تعّد  �لتحليالت  هذه  ومثل  و�لتهديد�ت.  �ملتاحة،  و�لفر�س  �ل�صعف،  ونقاط  �لقوة  عنا�صر 

عن�شرًا اأ�شا�شيًا يف اإعداد اأّي خطة اإ�شرتاتيجية، اإذ ُتبنى يف �شوئها الأهداف ب�شورة واقعية. 

كما �إن �لأهد�ف �لعامة خلطط �لوز�رة تختلط بالأهد�ف �خلا�صة وبالو�صائل �أحيانًا. وتغيب 

عن هذه �خلطط �ملنهجيُة �ل�صحيحة �لتي تقت�صي در��صة �مل�صاريع �ل�صابقة و�لقائمة، و�لتاأكد 

من جدوى ا�شتمرارها، واآليات دعمها اأو وقفها، وطرح اآليات منا�شبة وممكنة وفاعلة لتحقيق 

اأّي برنامج.

كما بقيت خطط عمل �لوز�رة حمكومة باملو�زنة �ل�صنوية من جهة، وبروؤية �مل�صوؤول �لأول 
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اأثرًا  احلالة  هذه  تركت  فقد  الوزراء،  تبّدل  اإلى  تتعر�س  ما  كثريًا  »الثقافة«  اأن  ومبا  فيها، 

�أما �لرب�مج �لتي حظيت بقدٍر من �ل�صتمر�رية،  و��صحًا على ثبات بر�جمها و��صتمر�ريتها. 

كانت  الربامج  من  العديد  فاإن  هذا  على  وللتاأكيد  الفردي،  الهتمام  بفعل  ا�شتمراُرها  فكان 

اأغنية الطفل الذي  تتوقف مبجرد توقف ال�شخ�س الذي ي�شرف عليها، مثال ذلك مهرجان 

توقف بعد اأن ا�شتمر ملدة �شت دورات.

تاسعاً: برامج ومشاريع وزارة الثقافة وتحّديات تنفيذها ومقرتحات 

للتطوير· 

اأ. برنامج ن�شر النتاج الفني والثقايف ودعم الإبداع
الأردنية،  الأ�شرة  مكتبة  والإ�شدارات،  الن�شر  هي:  م�شاريع،  �شبعة  من  الربنامج  هذا  يتكون 

الأطفال  من  الفنية  املواهب  اأ�شحاب  وتاأهيل  تدريب  والطفويل،  ال�شبابي  الإبداع  م�شابقة 

وتنمية  املتنقلة،  الطفل  مكتبة  املادي،  غري  الثقايف  الرتاث  وجمع  ح�شر  وال�شباب،  والفتية 

ثقافة احلوار.

1. الن�شر والإ�شدارات

التفتت وزارة الثقافة منذ تاأ�شي�شها، اإلى اأهمية ن�شر النتاج الثقايف والفكري والأدبي الأردين. 

�شنوية  الدورية، وت�شع موازنة  وهي تتولى هذا اجلانب من خالل جمموعة من الإ�شدارات 

اأردين )مبا فيها من�شورات مكتبة الأ�شرة( لإجناز هذه الإ�شدارات،  األف دينار   250 بـ  ر  تقدَّ

وهي تت�شمن اإ�شدار الكتب، واإ�شدار جملتي »اأفكار« و»و�شام«.

الأدبي  بالنتاج  العربية  املكتبة  يرفد  اأنه  من  اأهميته  الإ�شدارات  ن�شر  م�شروع  ويكت�شب 

والفكري والثقايف، وي�شهم يف دعم الكاتب الأردين، ما يحفزه على موا�شلة عطائه.

 التحديات:

لقيا�س  وا�شحة  معايري  اأو  اأ�ش�س  وجود  وعدم  لالإ�شدارات،  اجلودة  م�شتوى  يف  التفاوت   .1

اجلودة، خ�شو�شًا يف املجال الإبداعي، وقلة املو�شوعية يف تقييم املخطوطات.

ل جدوى �شيا�شة توزيع الكتاب عن طريق الإهداء.  .2
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تذبذب �شوّية جملَتي »اأفكار« و»و�شام« ارتباطًا بروؤية وتوّجه واإمكانيات رئي�س التحرير   .3

ب�شكل دوري )كل  التحرير  اإعادة ت�شكيل هيئات  الناجت عن  التحرير، والرتباك  وهيئة 

�شنة اأو �شنَتني(.

عدم وجود تقومي وا�شح لإ�شدارات �شل�شلة كتاب ال�شهر.  .4

مقرتحات للتطوير: 

اأن تتوّقف وزارة الثقافة عن لعب دور النا�شر، واأن تكتفي بدعم الن�شر، وهو الأ�شا�س يف   -

مهامها.

اإعادة تقييم اإ�شدار املجالت على �شوء �شعف انت�شارها.  -

2. مكتبة الأ�شرة الأردنية

انطلقت املكتبة بو�شفها م�شروعًا ثقافيًا تنويرّيًا يف عام 2006، حتت �شعار »مكتبة يف كل بيت 

اأردين«. وُوزعت اأول دفعة من اإ�شداراتها يف عام 2007، وقوبلت با�صتح�صان كبري يف �أو�صاط 

املثقفني وجمهور القراء.

ومما يهدف اإليه امل�شروع: توفري الكتاب ب�شعر زهيد للمواطن، وتو�شيل الكتاب ملناطق اململكة 

القراءة  وت�شجيع  للكتاب،  العتبار  واإعادة  للجميع«،  القراءة  »مهرجان  خالل  من  املختلفة 

الورقية، ودعم الكّتاب من خالل اإعادة طباعة كتبهم، ون�شر كتب املعارف الإن�شانية املتنوعة 

التي تخدم جميع اأفراد الأ�شرة، وتنمية مهارات القراءة لدى اأفراد املجتمع بدءًا بالبيت.

ف، ودعمه ع�شرات الكّتاب الأردنيني  ومما ُيح�شب للم�شروع، ا�شتمراره ب�شكل �شنوّي دون توقُّ

وعامليني،  وعرب  اأردنيني  �شابقني؛  بكّتاب  التعريف  واإعادة  نتاجاتهم،  ن�شر  اإعادة  خالل  من 

وامل�شاهمة يف التاأ�شي�س ملكتبات يف بيوت الأردنيني بالنظر اإلى انخفا�س اأ�شعار الكتب ال�شادرة 

�شمن امل�شروع.

كما ُيح�شب للم�شروع اأن وزارة الثقافة ل حتتكر مهّمة ت�شمية واختيار الكتب املراد ن�شرها، 

بل تلجاأ اإلى ت�شكيل جلنة خمت�شة متّثل موؤ�ش�شات �شريكة، ر�شمية وخا�شة، وي�شار اإلى طرح 

عناوين كثرية من جهات عّدة، ليتم يف النهاية ت�شكيل القائمة النهائية لالإ�شدارات �شنويًا.
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التحديات:

تذبذب املوازنة املخ�ش�شة للم�شروع ول�شراء حقوق التاأليف.   .1

�شبابية اأ�ش�س انتقاء الكتب �شمن امل�شروع.  .2

نواة  اإطالق  اأو  اقتناوؤها،  للمواطنني  ُيراد  التي  الكتب  ل�شل�شلة  نهائية  روؤية  وجود  عدم   .3

مكتباتهم البيتية من خاللها.

تذبذب اأعداد الكتب املن�شورة �شنويًا.   .4

اإناطة م�شوؤولية اختيار العناوين باللجنة العليا، وهي لي�شت جلنة خرباء، بل تقوم على   .5

التمثيل املوؤ�ش�شي.

3. م�شابقة الإبداع ال�شبابي والطفويل

و�ل�صباب  �لأطفال  �لعمرية؛  �لفئات  جميع  تغطي  جو�ئز  ثالث  على  وت�صرف  �لوز�رة  م  تنظِّ

والكبار.

ففي جمال الطفولة، وبهدف الك�شف عن الأطفال املوهوبني وت�شجيعهم على الإبداع، اأُطلقت 

و18  �شنوات   6 )بني  عمرية  فئات  لثالث  املوجهة  الطفويل  الإبداع  م�شابقة   ،2012 عام  يف 

�شنة(، وت�شمل حقول الق�شة، وال�شعر، والر�شم، والعزف. 

وت�شمل  �شنة،   30-18 العمرية  املرحلة  ال�شباَب يف  فت�شتهدف  ال�شبابي،  الإبداع  م�شابقة  اأما 

حقول الق�شة، وال�شعر، والرواية، والن�ّس امل�شرحي، والفن الت�شكيلي، والت�شوير الفوتوغرايف، 

مع اإمكانية اإ�شافة حقول اإبداعية اأخرى. 

وتقوم فل�شفة امل�شابقة على الك�شف عن املواهب الإبداعية ال�شابة؛ لتبّنيها والأخذ بيدها؛ 

لتكون رافدًا حقيقّيًا للحركة الثقافية يف الأردن.

التحديات:

1. عدم متابعة خمرجات امل�شابقة، واإعداد برامج لرعاية اأ�شحاب املواهب.



تقرير حالة البالد: الثقافة

1407

4. تدريب وتاأهيل اأ�شحاب املواهب الفنية من الأطفال والفتية وال�شباب

املواهب  بالفن، وتاأهيل  املوهوبني واملهتمني  اإلى تنمية مهارات الأطفال  يهدف هذا الربنامج 

ال�شابة واإك�شابها اخلربة، وذلك من خالل ور�س تدريبية يف مديرية تدريب الفنون )مركز 

عليها  تعمل  التي  النوعية  امل�شاريع  من  واحدًا  الربنامج  ويعّد  للوزارة.  التابع  الدّرة(  مهّنا 

املو�شيقى  يف  بدورات  انخرطوا  الذين  وال�شباب،  الأطفال  اآلف  منه  ا�شتفاد  وقد  الوزارة، 

الواحدة منها عامان اثنان، يتخّرجون بعدها وقد اكت�شبوا  والر�شم والفنون الأدائية مّدة 

مهارات اإبداعية ت�شقل مواهبهم.

التحديات:

�شة للمدرّبني، وب�شكل ل يليق بتجاربهم وخرباتهم. 1. تدين املكافاأة املخ�شّ

2. ل تطوير على الربامج التدريبية.

3. حرمان املحافظات من هذه الربامج. 

5. ح�شر وجمع الرتاث الثقايف غري املادي

ذه �لوز�رة من خالل مديرية �لرت�ث، يهدف �إلى ح�صر �لرت�ث �لثقايف  هذ� �مل�صروع �لذي تنفِّ

بيانات  قاعدة  واإن�شاء  اجلرد،  يف  املحلي  املجتمع  واإ�شراك  اململكة،  حمافظات  يف  املادي  غري 

دة بالنقرا�س، ورفع الوعي باأهميته.  �شاملة، وحتديد عنا�شر الرتاث الثقايف غري املادي املهدَّ

ويكت�شب امل�شروع اأهميته من كونه يوّثق الرتاث الأردين الذي تعّر�س جزء كبري منه لل�شياع 

نتيجة الإهمال.

- التحديات:

1. غياب اخلطة املتكاملة لتوثيق الرتاث الالمادي.

2. تدين املخ�ش�شات املالية الالزمة.

3. قّلة عدد الباحثني املتخ�ش�شني.
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6. مكتبة الطفل املتنقلة

املحافظات  يف  حظًا  والأقل  النائية  املناطق  لأبناء  الفر�شة  اإتاحة  اإلى  امل�شروع  هذا  يهدف 

لال�شتفادة من اخلدمات التي تقدمها املكتبة، والتي ل تقت�شر على توفري الكتب للقراءة، بل 

تتعدى ذلك اإلى ما تنظمه من ن�شاطات مرافقة.

�شيارة )�شاحنة( جمّهزة برفوف وخزائن وطاولت، وتوّفر  امل�شروع با�شتخدام  ويتم تنفيذ 

مظالت للن�شاطات اخلارجية املرافقة للمكتبة. 

التحديات:

1. �شعوبة قيا�س الأثر، وتقييم الربامج.

2. التنفيذ ال�شكلي للربنامج، وندرة الو�شول اإلى املواقع التي ت�شتحق ذلك.

ب. برنامج الفعاليات والأن�شطة الثقافية وال�شبابية
دعم  والت�شجيعية،  التقديرية  الدولة  جوائز  هي:  م�شاريع،  ع�شرة  الربنامج  هذا  ي�شمل 

ملتقى  الأردين،  الثقايف  الإبداعي  التفّرغ  والأفراد،  والهيئات  للموؤ�ش�شات  الثقافية  امل�شاريع 

تعميم  والدولية،  العربية  الثقافية  الأيام  الأردنيني،  باملبدعني  الحتفاء  الثقايف،  عّمان 

الحتياجات  ذوي  وتاأهيل  تدريب  العامة،  والأماكن  اجلمهور  على  والفني  الثقايف  الإنتاج 

اخلا�شة، التاأهيل الثقايف والفني لنزلء مراكز الإ�شالح، وملتقى الأردن لل�شعر.

1. جوائز الدولة التقديرية والت�شجيعية

وتكرميهم،  الأردنيني  والفنانني  واملثقفني  والأدباء  العلماء  دعم  اإلى  امل�شروع  هذا  يهدف 

والتعريف بهم وباأعمالهم حمليًا وعربيًا وعامليًا. 

التحديات:

1. يعاين هذا الربنامج من التجميد بني احلني والآخر، رغم وجود نظام ينظمه.
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مقرتحات لتطوير الربنامج:

اأن يتم تطوير النظام، باإ�شافة جائزة لالأعمال املتميزة لالأ�شخا�س فوق �شن الأربعني.

2. دعم امل�شاريع الثقافية للموؤ�ش�شات والهيئات والأفراد 

يهدف هذا امل�شروع اإلى متكني املوؤ�ش�شات والهيئات والأفراد من تنفيذ م�شاريع واأن�شطة ثقافية 

ترفع من م�شتوى الوعي املجتمعي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتاأهيل املعنيني للقيام مبا 

يحقق الأهداف التوعوية والتنويرية للوزارة، ورفع م�شتوى الذائقة الفنية.

التحديات: 

1. �شعف املوارد املتاحة.

2. تركيز الدعم على الأن�شطة، ولي�س على امل�شاريع الإنتاجية.

3. التفرغ الإبداعي الثقايف الأردين

زمنية  فرتًة  للتفرغ  والفن،  الأدب  حقول  يف  املبدعني  من  لعدد  الفر�شة  يتيح  امل�شروع  هذا 

حمددة مدفوعة الأجر، بهدف اإنتاج اأعمال ثقافية وفنية ذات قيمة عالية.

التحديات:

نظرية  معايري  وجود  رغم  باملنحة،  الفائزين  اختيار  عربها  يتم  التي  املعايري  �شبابية   .1

لالختيار، ولكن عند التطبيق ميكن تو�شيع املعايري اأو ت�شييقها من دون حدود.

فعليًا،  التفرغ  يقرروا  اأن  معها  ميكن  ل  والتي  للمتفرغني،  املمنوحة  املكافاأة  قيمة  �شاآلة   .2

لذلك فهم ميار�شون غالبًا عملهم املعتاد، اأو اأعماًل اأخرى، للتغلب على امل�شاعب املالية، ما 

ين�شف هدفًا اأ�شا�شيًا من اإقرار هذه املنح. 

�شعوبة التقييم الدوري لنتائج العمل.  .3
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4. ملتقى عّمان الثقايف

يهدف هذا امل�شروع اإلى تنمية ثقافة وطنية �شاملة يف اململكة مبا يوؤكد هويتها بو�شفها ثقافة 

اأردنية، عربية، اإ�شالمية، اإن�شانية. كما يهدف اإلى ت�شجيل الإ�شهامات الأردنية يف احل�شارة 

الإن�شانية، وحفظ الذاكرة الوطنية، والتعريف باحلركة الثقافية والنتاج الثقايف الأردين، 

التوا�شل  وحتقيق  املعرفة،  تعميم  اإطار  �شمن  والعطاء  للبذل  واملهتمني  الباحثني  وحتفيز 

والتفاعل مع الثقافات الإن�شانية.

التحديات:

انحراف امللتقى عن اأهدافه، فلم يعد يعنى بالثقافة الوطنية، التي مل يعد لها داعم.   .1

2. تعرّث امل�شروع. 

5. الحتفاء باملبدعني الأردنيني

يهدف هذا امل�شروع اإلى التعريف بالقامات الثقافية والفنية الأردنية والحتفاء بها، وتعزيز 

التطوعي  العمل  ثقافة  ن�شر  على  والعمل  ال�شابة،  الطاقات  ودعم  الثقايف  الإبداع  حرية 

والقيم الإن�شانية.

- التحديات:

1. هذ� �مل�صروع موجود على �لورق فقط.

2. �شعوبة قيا�س الأثر الناجت عن امل�شروع.

6. الأيام الثقافية العربية والدولية

يهدف هذا امل�شروع اإلى التعريف باحلركة الثقافية والفنية الأردنية، وتوفري فر�س التفاعل 

اأردنية يف دول  اأ�شابيع ثقافية  اإقامة  الثقافات الأخرى. ويتم ذلك من خالل  والتوا�شل مع 

م�شرحية  عرو�س  وتنظيم  اأم�شيات  واإحياء  معار�س  واإقامة  ندوات  عقد  تت�شمن  اأخرى، 

ومو�شيقية وعرو�س اأزياء، ويف املقابل تتم ا�شت�شافة اأ�شابيع ثقافية عربية ودولية يف اململكة.
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التحديات:

وكيفية  الثقافية  العالقات  جتاه  الروؤية  غياب  ب�شبب  امل�شروع،  لهذا  ملمو�شًا  اأثَر  ل   .1

تعزيزها. 

اخل�شوع مليول امل�شوؤول الأول يف وزارة الثقافة.  .2

اأزياء...  معر�س  ال�شعبية،  للفنون  عرو�س  اأدبية،  )اأم�شيات  بالنمطية  الفعاليات  ات�شام   .3

اإلخ(. 

9. التاأهيل الثقايف والفني لنزلء مراكز الإ�شالح

ي�شعى هذا امل�شروع للم�شاهمة يف تاأهيل النزلء ثقافيًا وفنيًا، ون�شر الثقافة التنويرية التي 

جتابه الظواهر املجتمعية والفكرية ال�شلبية مثل العنف والتطرف، وذلك من خالل فعاليات 

تت�شمن دورات وور�س عمل فنية وحما�شرات وعرو�شًا م�شرحية ومعار�س ت�شكيلية.

التحديات:

�شعوبة قيا�س اأثر امل�شروع على تاأهيل النزلء ثقافيًا وفنيًا.

10. ملتقى الأردن لل�شعر

الأردنيني  بال�شعراء  والتعريف  الأردين،  ال�شعر  على  ال�شوء  اإلقاء  اإلى  امل�شروع  هذا  يهدف 

ومنجزهم حمليًا وعربيًا، وتفعيل احلراك ال�شعري داخل اململكة. 

التحديات:

هذا امل�شروع ل �شرورة له، فهو منوذج لتكرار الأن�شطة، وتقوم الكثري من الهيئات بتنفيذ   .1

م�شاريع م�شابهة، ومنها رابطة الكتاب الأردنيني التي تنظم مهرجان ال�شعر العربي �شمن 

فعاليات مهرجان جر�س للثقافة والفنون، وبيت ال�شعر يف رابطة الكتاب الأردنيني الذي 

يقيم اأم�شيات واأيامًا �شعرية على مدار العام، ومنتدى الرمثا الثقايف الذي ينظم مهرجان 

الرمثا لل�شعر العربي... اإلخ(.
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ت. برنامج املهرجانات والفعاليات الثقافية والأدبية
مهرجان  امل�شرحي،  الأردن  مهرجان  هي:  ثقافيًا،  م�شروعًا  ع�شر  اثني  الربنامج  هذا  يت�شمن 

املخترب  الطفويل،  الإبداع  مهرجان  ال�شباب،  مل�شرح  عمون  مهرجان  لالأفالم،  الدويل  الأردن 

املحافظات،  يف  والفنية  الثقافية  الفعاليات  الأردين،  الأغنية  مهرجان  اجلوال،  امل�شرحي 

مهرجان اخلالدية لل�شعر ال�شعبي والنبطي، مهرجان ال�شامر للرتاث والفنون، م�شابقة ال�شعر 

امل�شرحية  العرو�س  و�شراء  )الإعانات(،  الثقافية  للهيئات  ال�شنوي  املايل  الدعم  النبطي، 

والأعمال الفنية الأخرى.

1. مهرجان امل�شرح الأردين

وت�شويق  الفنانني،  ودعم  الأردنية،  امل�شرحية  باحلركة  التعريف  اإلى  امل�شروع  هذا  ي�شعى 

التجارب  الإن�شانية، والطالع على  الثقافات  والتوا�شل مع  التفاعل  اإنتاجهم، وتوفري فر�س 

امل�شرحية العربية، وجمابهة الظواهر املجتمعية والفكرية ال�شلبية مثل العنف والتطرف.

التحديات:

1. حمدودية العرو�س الأردنية امل�شاركة. 

2. افتقار العرو�س امل�شرحية العربية امل�شاركة لل�شوية الفنية اأحيانًا. 

3. �شعف م�شتوى العرو�س ب�شبب �شغف الدعم املايل.

4. قولبة املهرجان.

5. عجز املهرجان عن اإن�شاء حركة م�شرحية دائمة.

ظهور مهرجانات م�شرحية مناف�شة، مثل مهرجان امل�شرح احلر، ومهرجان امل�شرح العربي   .6

)الهيئة العربية للم�شرح(.

7. �شعف ميزانية املهرجان.

2. مهرجان الأردن الدويل لالأفالم

يهدف هذا امل�شروع اإلى امل�شاهمة بتطوير �شناعة الفيلم والدراما التلفزيونية الأردنية، ورفد 

الفنية  القدرات  وتطوير  احلرفية،  من  عالية  قدرة  على  مبخرجني  الأفالم  �شناعة  حركة 

والتقنية لدى �شانعي الفيلم الأردين، وامل�شاركة يف املهرجانات واملحافل الدولية باأفالم على 

�شوية فنية عالية.
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التحديات:

موازنات  اإلى  الطويلة  الأفالم  حاجة  ب�شبب  الق�شرية،  الأفالم  على  املهرجان  اقت�شار   .1

�شخمة.

�صاآلة �ملبالغ �ملر�صودة لإنتاج �أفالم ذ�ت م�صتوى فني عاٍل متّكن من �ملناف�صة عربيًا و�إقليميًا.  .2

معظم امل�شاركني يف اأفالم املهرجان من فئة ال�شباب، ما يعني غياب اخلربة وغياب النجوم،   .3

يف ظل قلة الأجور واملكافاآت.

3. مهرجان عمون مل�شرح ال�شباب

يهدف هذا امل�شروع لدعم الفنانني الأردنيني الهواة واخلريجني اجلدد، واإذكاء روح التناف�س 

وجمابهة  املواطن،  لدى  الفنية  الذائقة  م�شتوى  ورفع  ال�شباب،  الأردنيني  امل�شرحيني  بني 

الظواهر املجتمعية والفكرية ال�شلبية مثل العنف والتطرف.

التحديات:

ان�شراف املخرجني ال�شباب عن العمل يف امل�شرح وتف�شيلهم العمل يف الدراما التلفزيونية.  .1

عدم كفاية �ملبلغ �ملر�صود لإنتاج م�صرحيات ذ�ت م�صتوى فني عاٍل.  .2

�شعف ميزانية املهرجان.  .3

4. مهرجان الإبداع الطفويل

لدى  والأدبية  والت�شكيلية  والغنائية  التمثيلية  املواهب  رعاية  اإلى  امل�شروع  هذا  يهدف 

م�صرحية  ن�صو�س  كتابة  على  و�ل�صعر�ء  �لكتاب  وت�صجيع  عليها،  �ل�صوء  وت�صليط  �لأطفال، 

�ملبدعني،  �لأطفال  بني  �لتناف�س  روح  وخلق  لالأطفال،  جديدة  و�أغاٍن  وق�ص�صية  و�صعرية 

والتوا�شل مع الفرق العربية والأجنبية والطالع على جتاربهم الفنية والأدبية وتعريفهم 

بهدف  والأهلية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  مع  �شراكة  وخلق  الأردنية،  والأدبية  الفنية  باحلركة 

الرتقاء بثقافة الطفل، وت�شمني املهرجان جوانب ملجابهة الظواهر املجتمعية ال�شلبية مثل 

العنف والتطرف.
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التحديات:

افتقار القائمني على املهرجان يف بع�س دوراته للخربة املطلوبة.   .1

دوراته  خالل  �شكل  من  اأكرث  بني  وتقّلبه  حمددة،  �شيغة  على  املهرجان  ا�شتقرار  عدم   .2

الدرا�شات  اأو  الراجعة  التغذية  غياب  ظل  ويف  دورة  كل  يف  اإدارته  ملزاج  تبعًا  املتعاقبة، 

الالزمة لأّي حتّول.

�صاآلة �ملبالغ �ملر�صودة لإنتاج �أعمال فنية ذ�ت م�صتوى فني عاٍل.  .3

الهتمام باجلانب الحتفايل والكرنفايل، على ح�شاب تقدمي منَتج ر�شني وجاّد.   .4

�شعف ميزانية املهرجان.  .5

5. املخترب امل�شرحي اجلّوال

احلركة  ورفد  ورعايتها،  اجلديدة  امل�شرحية  املواهب  اكت�شاف  اإلى  امل�شروع  هذا  يهدف 

امل�شرحية بطاقات �شابة، واإيجاد ميدان وا�شع لتفريغ طاقات الأطفال وال�شباب �شمن و�شائل 

الأقل  املناطق  يف  املبدعني  على  ال�شوء  وتركيز  العنف،  و�شائل  عن  بعيدًا  وح�شارية  فنية 

ال�شلبية مثل العنف  حظًا، وت�شمني التدريب جوانب ملجابهة الظواهر املجتمعية والفكرية 

والتطرف. 

التحديات:  -

)اأعيد  عليه  وي�شرف  يتوله  كان  الذي  املوظف  تقاُعد  مع  بالتزامن  امل�شروع  هذ  ف  توقُّ  .1

العمل به بدءًا من �شهر اأيلول 2018( 

6. مهرجان الأغنية الأردين

اإلى دعم الفنانني الأردنيني ورعايتهم وت�شويقهم، ورفع م�شتوى الذائقة  يهدف هذا امل�شروع 

الفنية لدى اجلمهور، ورفد ال�شاحة الفنية بالفن الأ�شيل.

- التحديات:

1. عدم و�شوح خمرجات هذا امل�شروع.

2. اإخفاق امل�شروع يف حتقيق الأهداف املو�شوعة.
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7. الفعاليات الثقافية والفنية يف املحافظات

وتعميم  ورعايتها،  املحافظات  يف  والفنية  الثقافية  احلركة  دعم  اإلى  امل�شروع  هذا  يهدف 

الأن�شطة الثقافية والفنية عليها، ون�شر الثقافة التنويرية التي جتابه الظواهر املجتمعية 

ال�شلبية كالعنف والتطرف.

- التحديات:

1. �شعوبة قيا�س اأثر امل�شروع اأو حتقيقه لأهدافه.

8. مهرجان اخلالدية لل�شعر ال�شعبي والنبطي 

اإلى دعم �شعراء ال�شعر ال�شعبي والنبطي الأردنيني، والتعريف باحلركة  يهدف هذا امل�شروع 

ال�شعرية ال�شعبية والنبطية الأردنية.

- التحديات:

1. �شعوبة قيا�س اأثر امل�شروع اأو حتقيقه لأهدافه.

9. مهرجان ال�شامر للرتاث والفنون

يهدف هذا امل�شروع اإلى اإدامة التوا�شل مع الرتاث الوطني الأ�شيل، واملحافظة على الفلكلور.

- التحديات:

1. �شعوبة قيا�س اأثر امل�شروع اأو حتقيقه لأهدافه.

10. م�شابقة ال�شعر النبطي

يهدف هذا امل�شروع اإلى ت�شجيع ال�شعراء على كتابة ال�شعر النبطي، والتعريف باملنجز ال�شعري 

النبطي الأردين.
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- التحديات:

1. �شعوبة قيا�س اأثر امل�شروع اأو حتقيقه لأهدافه.

ث. مدن الثقافة الأردنية
جاءت فكرة اإقامة هذا امل�شروع تطبيقًا ملبداأ العدالة الثقافية، ومن اأجل نقل الفعل الثقايف، 

ها ندرة  بكثافته العالية، من العا�شمة املكتظة بالفعاليات، باجتاه املحافظات التي يعاين بع�شُ

الفعاليات وقّلتها.

ويهدف امل�شروع اإلى تفعيل احلراك الثقايف يف مدينة الثقافة التي ُتختار كّل �شنة، وتقدمي 

مدينة  يف  واملبدعني  وللمثقفني  الثقافية  املدين  املجتمع  ملوؤ�ش�شات  الالزمة  والرعاية  الدعم 

الثقافة، واإبراز دور الثقافة والفنون يف التنوير ومواجهة التطرف والرهاب والغلّو. 

فمعان،  فالزرقاء،  فالكرك،  �ل�صلط،  بالتو�يل:  تبعتها   ،2007 اإربد عام  امل�شروع مبدينة  بداأ 

فمادبا، فعجلون، فالطفيلة، فجر�س، فالعقبة، فاملفرق )2017(. 

وتوؤ�شر ا�شتمرارية امل�شروع اإلى اليوم على جناحه، ب�شورة اأو باأخرى، رغم ت�شجيل عدد من 

املالحظات اجلديرة بالنتباه عليه.

- التحديات:

مت  بالتتابع،  الأردنبة  للثقافة  مدنًا  املحافظات  مراكز  متثل  التي  املدن  ُن�شبت  اأن  بعد   .1

النتقال اإلى الألوية وبـ«اجلملة«، ففي عام 2018 مثاًل، اختريت ثالثة األوية من الأقاليم 

الثالثة للمملكة، مدنًا للثقافة الأردنية. 

�ملجتمعات  �إ�صر�ك  على  �لرتكيز  من  فبدًل  ثقافيًا،  �لأطر�ف  تن�صيط  يف  �مل�صروع  �إخفاق   .2

�ملحلية يف �لتخطيط للفعاليات وتنظيمها و�مل�صاهمة فيها، كانت �لوز�رة يف �لغالب �لأعّم 

هي من يتولى �لتخطيط للفعاليات و�لإ�صر�ف عليها.

انحراف امل�شروع عن هدفه املتمثل يف اإقامة بنية حتتية للثقافة يف الأقاليم واملحافظات.   .3

يكون  اأن  غري  من  عام،  مدار  على  ت�شتمر  التي  »الحتفالية«  دائرة  يف  امل�شروع  بقاء   .4

بانتهاء  الغالب  يف  الفعاليات  تنتهي  اإذ  دميومة،  ذات  برامج  اأو  وا�شحة  خمرجات  هناك 

الحتفالية، ليخبو الفعل الثقايف يف املدينة من جديد.

اختيار ن�شبة ل باأ�س بها من الكتب التي ت�شدر �شمن امل�شروع، من خارج املدينة امل�شتهَدفة.  .5
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ال�شعف الفني لبع�س الكتب ال�شادرة �شمن امل�شروع، وعدم حتقيقها معايري اجلودة.  .6

اإغفال الربامج خل�شو�شية كل مدينة، اإذ تكاد الحتفالية يف اأّي مدينة تكون �شورًة طبق   .7

الأ�شل عن الحتفالية يف اأّي مدينة اأخرى.

اإنفاق جزء كبري من املوازنة املخ�ش�شة للم�شروع كمكافاآت لّلجان التنظيمية والتنفيذية.  .8

ج. برنامج عّمان عا�شمة الثقافة الإ�شالمية 2017
كان الهدف من هذا الربنامج تقدمي ال�شورة احلقيقية للح�شارة الإ�شالمية، من خالل اإبراز 

امل�شامني الثقافية والقيم الإن�شانية لهذه احل�شارة، وتعزيز احلوار بني الثقافات واحل�شارات 

لهذه  التاريخي  الثقايف  العطاء  وا�شتثمار  ال�شعوب،  بني  والتفاهم  التعاي�س  قيم  واإ�شاعة 

�لعو��صم، يف بناء �حلا�صر و�مل�صتقبل على �ملبادئ �مل�صتلهمة من �حل�صارة �لإ�صالمية، �لتي هي 

اإرث م�شرتك لالإن�شانية.

اململكة  مناطق  يف  متنوعة  وفنية  ثقافية  واأن�شطة  فعاليات  اأقيمت  كامل،  عام  مدار  وعلى 

كافة، ومت تنفيذ برنامج تنويري بعنوان »نحو جمتمع اإن�شاين متنوع متعاي�س اآمن وم�شتقر«، 

وعقد موؤمتر »الدولة املدنية« )ملتقى عّمان الثقايف اخلام�س ع�شر(، واإ�شدار عدد من الكتب، 

الثقافية  والهيئات  اجلمعيات  واأن�شطة  وفعاليات  مل�شاريع  واللوج�شتي  املايل  الدعم  وتقدمي 

والفنية واملبدعني. 

- التحديات:

1. اإّن هذا الربنامج ميثل فعالية منا�شباتية ولي�س برناجمًا دائمًا.

2. عدم و�شوح املخرجات والأثر الناجت عن تنفيذ هذا الربنامج.

ح. البنى الثقافية التحتية
ي�شعى هذا الربنامج اإلى اإن�شاء مراكز ثقافية �شاملة يف املحافظات، وحتديث القائم منها، يف 

كل من اإربد وعجلون وجر�س والعقبة والكرك، وجعلها تعمل على الطاقة ال�شم�شية لتخفي�س 

كلف الت�شغيل.

الثقافية  التنمية  ملكت�شبات  عادل  توزيع  حتقيق  اإلى  ذلك،  خالل  من  الثقافة  وزارة  وتطمح 

املنا�شبة  املكانية  البيئة  وتوفري  املحلي،  واملجتمع  الثقافية  احلركة  وخدمة  املحافظات،  يف 

لرعاية احلركة الثقافية يف املحافظات وتوفري اأ�شباب الدعم والتنمية لها.
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التحديات:

هذا الربنامج يتكرر كل عام على الورق، وما اأُجنز منه ل يتعدى ثالثة م�شاريع، يف الزرقاء   .1

د اأّي خم�ش�شات  ومعان واإربد، ثم توّقف بعد ذلك، ومّر اأكرث من ع�شر �شنوات دون اأن ُتر�شَ

لإن�شاء م�شروع جديد.

تعّث �إن�صاء بع�س �ملر�كز �لثقافية �ملخّطط لها، لأ�صباب خمتلفة.  .2

عارشاً: إسرتاتيجية ثقافية مقرتحة

اأ- مرتكزات الإ�شرتاتيجية
ترتكز الإ�شرتاتيجية الثقافية املقرتحة على ما يلي:

القيم امل�شتمدة من العقيدة الإ�شالمية ال�شمحة، ومن الرتاث الوطني، والقومي، والعربي   .1

الإ�شالمي، والإن�شاين.

�ملبادئ �لعامة �لو�ردة يف �لتوجيهات �مللكية �ل�صامية يف �ل�صاأن �لثقايف.  .2

�لبيانات  يف  وردت  كما  �لثقايف  �ل�صاأن  يف  �حلكومية  �لتوجهات  يف  �لو�ردة  �لعامة  �ملبادئ   .3

احلكومية.

والرتبية  »الثقافة  ورد يف ف�شل  ما  1990، وبخا�شة  لعام  �لأردين  �لوطني  �مليثاق  مبادئ   .4

والعلوم والإعالم«.

»الأجندة الوطنية« ووثيقة »كلنا الأردن«.  .5

�ملبادئ �لتي قامت عليها �أحكام �لد�صتور �لأردين يف ما يتعلق بحقوق �لأردنيني وو�جباتهم.  .6

رعاية  قانون  من   )3( �ملادة  يف  هي  كما  �لثقافة  رعاية  فل�صفة  عليها  تقوم  �لتي  �ملبادئ   .7

الثقافة رقم )36( ل�شنة 2006 وتعديالته.

امل�شوؤوليات واملهام املناطة بوزارة الثقافة كما وردت يف املادة )4( من قانون رعاية الثقافة.  .8

حق اجلميع باكت�شاب الثقافة.  .9
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ب-  حتليل بيئة العمل الثقايف
- الفر�س:

ارتفاع ن�شبة التعليم يف املجتمع الأردين.   .1

توفر برامج دولية وعربية تدريبية ميكن الإفادة منها لتدريب العاملني يف املجال الثقايف   .2

ورفع كفاءتهم. 

وجود عالقة وثيقة بني وزارة الثقافة واملوؤ�ش�شات الثقافية الر�شمية والأهلية.  .3

ت�شمح  والأجنبية  العربية  الدول  مع  الثقايف  التبادل  اتفاقيات  من  كبري  عدد  وجود   .4

بالتبادل الثقايف مع هذه الدول.

وجود تعــاون مع دول �إقليـم حو�س �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط و�لحتاد �لأوروبي يف تنفيذ   .5

امل�شاريع الثقافية.

الثقافية  املجالت  يف  معَترَبة  جوائز  على  احلا�شلني  الأردنيني  املبدعني  اأعداد  تزايد   .6

املختلفة.

اإمكانية توفري دعم خارجي لبع�س امل�شاريع الثقافية يف الأردن.  .7

التفاقيات  على  وم�شادقته  والدولية،  العربية  الثقافية  املنظمات  يف  الأردن  م�شاركة   .8

الثقافية ذات ال�شاأن.

وجود حركة ثقافية نا�شطة يف املجالت املختلفة للثقافة والإبداع.  .9

10. وجود ت�شريعات ناظمة للعمل الثقايف، و�شامنة وداعمة حلرية الفكر والإبداع.

11. تزايد الجتاهات نحو العرتاف باأهمية الثقافة، ودورها يف تنمية املجتمع واحلد من 

التطرف، وحّقها بالدعم.

بالعقيدة  �ملجتمع  �أبناء  وربط  �ل�صمحة،  �لإ�صالم  قيم  ن�صر  يف  للم�صجد  �إيجابي  دور   .12

الإ�شالمية واللغة العربية من خالل برامج حتفيظ القراآن الكرمي.

13. انت�شار و�شائل الت�شال )و�شائل الإعالم اجلماهريي، �شبكة الإنرتنت العاملية، املحطات 

الف�شائية التلفزيونية، الت�شالت(.

14. تزايد الهتمام باقت�شاد املعرفة.

15. وجود بع�س ال�شناعات الثقافية املتطورة )الن�شر، وال�شحافة(، واإحراز تقدم م�شطرد يف 

جمالت مثل الدراما التلفزيونية بعنا�شرها املختلفة. 
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16. توفر عدد ل باأ�س به من املرافق الثقافية يف العا�شمة ويف عدد من املدن )امل�شارح، دور 

ال�شينما، �شالت العر�س الت�شكيلي، القاعات متعددة الأغرا�س، املطابع، معار�س الكتب(.

17. وجود عدد كبري من الأماكن الأثرية، اجلاذبة لل�شياحة التاريخية والثقافية، وعدد من 

املواقع اجلاذبة لل�شياحة البيئية، موزعة على مناطق اململكة، بالإ�شافة اإلى وجود عدد 

من املتاحف الأثرية والثقافية.

18. وجود عدد من املهرجانات الثقافية والفنية اجلاذبة لل�شياحة الثقافية.

19. وجود اأكرث من 600 هيئة ثقافية اأهلية متنوعة التخ�ش�شات والهتمامات وموزعة على 

مناطق اململكة.

املواهب  �شقل  على  تعمل  التي  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  كبري  عدد  وجود   .20

الإبداعية، مثل: كليات الفنون، واملعاهد املو�شيقية، ومركز تدريب الفنون اجلميلة.

الدول  الأردن ونظرياتها يف  الثقافية يف  والهيئات  املوؤ�ش�شات  21. وجود عالقات وثيقة بني 

العربية، ووجود تبادل يف امل�شاركات يف الن�شاطات الثقافية العربية.

22. �شقف احلرية العايل يف التعبري والراأي وامل�شان قانونيًا )وقف توقيف ال�شحفيني ب�شبب اآرائهم(.

التحديات:

تتقدم  ل  التي  الثقافة  موازنة  على  يوؤثر  مما  للدولة،  العامة  املوزانة  يف  الكبري  العجز   .1

كاأولوية على اخلدمات الجتماعية الأخرى.

غياب ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات الوطنية اخلا�شة بالقطاع الثقايف باأطرافه املختلفة:   .2

احلكومي واخلا�س والأهلي.

عجز بع�س الأنظمة عن تلبية متطلبات العمل الثقايف بفاعلية ومرونة، كنظام اللوازم،   .3

ونظام اخلدمة املدنية.

توقف ا�شتكمال م�شاريع البنى التحية يف حالت عدة نتيجة عدم ر�شد املخ�ش�شات الكافية.  .4

عة بني الأردن والدول الأخرى ب�شبب الظروف  عدم اللتزام بتطبيق بنود التفاقيات املوقَّ  .5

ال�شيا�شية والقت�شادية، مما يوؤدى اإلى اإعاقة العمل يف جمال التبادل الثقايف اخلارجي.

مقومات  �أب�صط  لأغلبها  تتوفر  ل  ثقافية  هيئة   600 من  اأكرث  بني  الثقايف  العمل  ت�شتُّت   .6

ر �ملقر و�ملو�رد �ملادية �لكفيلة بتنفيذ �خلطط و�لرب�مج �لثقافية. �لعمل، مثل توفُّ

باأهمية  واجلمهور  اخلا�س  والقطاع  الدولة  اأجهزة  يف  امل�شوؤولني  من  وا�شع  قطاع  جهل   .7
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الثقافة يف حياة املجتمع، ووجود نظرة �شلبية نحو الثقافة تقوم على اأنها ترف زائد ل 

طائل من ورائه.

العوملة الثقافية وما ت�شكله من خطر اإ�شاعة الُهوّية وتدمري منظومة القيم اخلا�شة بهذه   .8

الُهوّية.

هذ�  ومو�كبة  ��صتيعاب  بطء  ظل  يف  و�ملعرفة،  �لت�صال  و�صائل  تطور  يف  �لهائل  �لت�صارع   .9

التطور.

ال�شناعات  خالل  من  مبا�شر  ب�شكل  �شواء  القت�شادية،  الثقافة  باإمكانيات  وا�شع  جهل   .10

تطور  على  ت�شاعد  التي  القيمّية  البيئة  توفري  حيث  من  مبا�شر  غري  ب�شكل  اأو  الثقافية، 

الإنتاج والعمل. 

نقاط �لقوة:

مة لعمل �لوز�رة و�جلهات �لتابعة لها، وهي: وجود عدد من �لت�صريعات و�لقو�نني �ملنظِّ  .1

- نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم )15( ل�شنة 2003. 

- نظام التنظيم الإداري للمركز الثقايف امللكي رقم )16( ل�شنة 2003.

- قانون رعاية الثقافة وتعديالته رقم )36( ل�شنة 2006.

- نظام جوائز الدولة التقديرية والت�شجيعية رقم )23( ل�شنة 2007.

- نظام ن�شر الثقافة والرتاث رقم )21( ل�شنة 2007.

- نظام التفرغ الإبداعي الثقايف الأردين رقم )22( ل�شنة 2007.

- قانون حماية حق املوؤلف رقم )22( ل�شنة 1992.

- نظام تنظيم دائرة املكتبة الوطنية رقم )5( ل�شنة 1994.

- قانون اجلمعيات وتعديالته رقم )51( ل�شنة 2008.

اإ�شافة اإلى حزمة من التعليمات التي تغطي اجلوانب املختلفة لن�شاطات وزارة الثقافة.

موارد م�شتقلة ت�شاعد على تنمية الفعل الثقايف والرتقاء به.  .2

موؤ�ش�شات ودوائر ثقافية ر�شمية واأهلية وخا�شة عريقة، لها جتربتها واإ�شهاماتها يف ن�شر   .3

وتطوير الثقافة يف الأردن.
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ات�شاع قاعدة ا�شتخدام تقنية املعلومات يف ن�شر املنَتج الثقايف واملعلومات، والطالع عليه،   .4

وحتقيق اإن�شيابها عرب �شبكة الإنرتنت. 

تزايد يف اخلربات لدى العاملني يف اإدارة املوؤ�ش�شات وامل�شاريع الثقافية.  .5

نقاط �ل�صعف:

اإلغاء �شندوق دعم الثقافة.  .1

بع�س القوانني والأنظمة املعمول بها ل يخدم متطلبات العمل الثقايف، مثل نظام امل�شرتيات،   .2

كالفن  والإبداعية:  املنظورة  غري  اخلدمات  مع  مرن  ب�شكل  يتعامل  ل  اإذ  اللوازم،  ونظام 

الت�شكيلي، والأعمال امل�شرحية، والأعمال الغنائية، واملطبوعات والن�شر.

اآلية التوظيف ل تلبي حاجة الوزارة امللّحة اإلى بع�س الوظائف الفنية، من حيث اختيار   .3

واختبار قدرات املتقدمني لهذه الوظائف.

والتدقيق  الوظائف مثل: الرتجمة،  لبع�س  املتخ�ش�س  الوظيفي  الكادر  نق�س و�شعف يف   .4

واملعلوماتية،  الثقافية،  املرافق  ت�شغيل  جمال  يف  والفنيني  الثقافية،  والإدارة  اللغوي، 

واملحا�شبة، واللوازم.

انخفا�س الأن�شطة والفعاليات الثقافية ب�شبب قلة املوارد املادية لدى املوؤ�ش�شات والهيئات   .5

الثقافية.

�شعف يف الإعالم الثقايف وخا�شة التلفزيوين، و�شعف الرتويج للمنتج الثقايف الأردين.  .6

تدين ا�شتثمار القطاع اخلا�س يف ال�شناعات الثقافية.  .7

�شعف قاعدة بيانات القطاع الثقايف يف الأردن.  .8

ت- الأهداف العامة للخطة املقرتَحة
تتمثل الأهداف العامة للخطة الإ�شرتاتيجية املقرتَحة مبا يلي:

والإ�شالمية  العربية  باأبعادها  الأردنية  الوطنية  الُهوّية  تر�شيخ  يف  الثقافة  دور  تعزيز   .1

والإن�شانية، ويف تقوية الدفاعات الوطنية.

تعزيز دور الثقافة يف اإحداث التنمية ال�شاملة يف املجتمع، ورفع كفاءته، من خالل رفع   .2

امل�شتوى الثقايف للمجتمع ب�شرائحه املختلفة، ومن خالل تنمية اإبداعات الإن�شان الأردين 

واإطالقها يف املجالت املختلفة.
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حماية اجلبهة الثقافية من الخرتاقات التي ت�شتهدف الثقافة واللغة العربيتني، والقيم   .3

النبيلة امل�شتمدة من الرتاث والعقيدة الإ�شالمية ال�شمحة، والتقاليد العريقة.

ث- و�شائل حتقيق الأهداف
تتمثل و�شائل حتقيق الأهداف مبا يلي:

املنتجات  لرتويج  التحتية  البنية  ذلك  يف  مبا  الثقافة،  لقطاع  التحتية  البنى  تطوير   .1

الثقافية حمليًا، وتطويرها وت�شويقها عربيًا وعامليًا.

تعزيز الرعاية الر�شمية املادية واملعنوية للثقافة واملثقفني والفنانني واملبدعني.  .2

توفري الدعم الإعالمي للثقافة والثقافة الوطنية واملبدعني يف احلقول الثقافية املختلفة   .3

باعتماد اأحدث و�شائل الرتويج الع�شرية.

دعم امل�شاريع الثقافية التي حتمل �شفة الخت�شا�س وال�شتمرارية.   .4

حماية واإحياء وتطوير الرتاث ال�شعبي الأردين والرتاث الالمادي بجميع اأ�شكاله.  .5

تطوير الهيكل املوؤ�ش�شي لقطاع الثقافة الر�شمي، وتطوير املوارد الب�شرية العاملة يف هذا   .6

القطاع.

وحقوق  الإبداع،  حرية  حتقيق  ي�شمن  مبا  الثقايف  للعمل  الناظمة  الت�شريعات  تطوير   .7

�ملبدعني �ملادية و�ملعنوية، وتن�صيط �ل�صناعات �لثقافية. 

فتح نافذة تنويرية للمجتمع، وتفعيل احلراك الثقايف.   .8

العربية  الثقافة  منه  ت�شتمد  الذي  الأ�شا�س  كونه  الإ�شالمي  العربي  بالرتاث  الهتمام   .9

وحتقيقه،  درا�شته،  على  والعمل  ومتيزها.  وقوتها  ودميومتها،  هويتها  عنا�شر  املعا�شرة 

ون�شره. 

10. جمع املخطوطات والوثائق الوطنية وحفظها وفهر�شتها.

11. تعزيز التعاون والتن�شيق بني املوؤ�ش�شات والهيئات الثقافية الر�شمية والأهلية واخلا�شة.

12. �إعادة ربط د�ئرة �لآثار �لعامة بوز�رة �لثقافة.

13. العمل على اإن�شاء الدارات واملتاحف الثقافية يف املباين الرتاثية.
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ج- حماور اخلطة
تتمثل حماور اخلطة مبا يلي:

- يف جمال الفنون:

اإن�شاء فرقة وطنية للم�شرح، ُتقدم الأعمال امل�شرحية واملو�شيقية ال�شتعرا�شية للكبار   .1

يكلَّف  اأن  مبعنى  »القطعة«،  اأ�شا�س  على  الفرقة  وتعمل  وم�شتمر.  ثابت  ب�شكل  وال�شغار 

الفريق باإنتاج عمل معني، ويقدم عددًا من العرو�س با�شم الفرقة، مقابل نظام اأجور متَفق 

عليه. وهو ما يوؤّمن عرو�شًا دائمة يف امل�شارح )ريبورتوار(، وينّمي قطاع امل�شرح، ويخلق 

من  ويحّد  اجلمالية،  الذائقة  وينّمي  املرغوبة،  والأفكار  القيم  وينقل  م�شرحيًا،  جمهورًا 

انت�شار الفكر املتطرف.

الثقافة  تعك�س  التي  والوثائقية،  الدرامية  التلفزيونية  الأفالم  اإنتاج  ودعم  ت�شجيع   .2

الوطنية وتعرّب عن تاريخ الأردنني وحياتهم وقيمهم، بحيث تتحول اإلى �شناعة ت�شتقطب 

العديد من املواهب ال�شابة يف هذا املجال. ودعم ت�شويق هذه الأعمال.

ت�شجيع القطاع اخلا�س على تو�شيع امل�شاهمة يف �شناعة الدراما التلفزيونية التي متتلك   .3

جميع املقومات لتكون �شناعة ثقافية تعود على الوطن بالكثري من املردود املادي واملعنوي، 

واإبراز الُهوّية الأردنية.

تطوير الأورك�شرتا الوطنية، والإفادة من مئات اخلرجني من كليات الفنون الوطنية وغري   .4

الوطنية، بحيث تكون مْعلمًا ح�شاريًا مميزًا. 

اأمام اجلمهور الأردين لالطالع على  اإقامة بينايل للفن الت�شكيلي العربي لإتاحة املجال   .5

الفنون العربية وم�شتواها، وتطوير الهتمام بالفن الت�شكيلي وتذوقه، وتطوير خربات 

الفنان الأردين.

لدرا�شة  اأ�شخا�س  ابتعاث  خالل  من  ال�شعبية  الفنون  يف  متخ�ش�شني  لتوفري  خطة  و�شع   .6

بع�س التخ�ش�شات مثل الرق�س ال�شعبي، وت�شميم الرق�شات ال�شعبية، التدريب، والبحث 

يف الرتاث الفني.

و�شع خطة لتوفري عدد من ر�شامي الكرتون، من خالل ابتعاث عدد من الطلبة، وذلك لرفد   .7

�شناعة الكرتون لالأطفال، و�شناعة الن�شر اخلا�شة بالطفل.

الجتماعية  للمكونات  الفني  الإرث  وكذلك  املحلي،  والغنائي  املو�شيقي  الإرث  توثيق   .8

املختلفة.
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ُمتاح،  اآخر  اأر�شيف  واأّي  الأردين  التلفاز  اأر�شيف  من  بالإفادة  امل�شرحية  العرو�س  توثيق   .9

فثمة اإرث كبري من هذه العرو�س يعود اإلى ما يزيد على ن�شف قرن، واخل�شية قائمة من 

�شياع هذا الإرث وتبديده.

10. توثيق لقاءات حوارية مع رواد احلركة الفنية، تر�شد م�شريتهم وواقع احلياة الثقافية 

والفنية على مدى عقود.

11. ت�شجيع امل�شرح ال�شبابي مبا يف ذلك اإن�شاء فرق �شابة يف العا�شمة واملحافظات من خالل 

مديريات الثقافة والبلديات وبدعم القطاع اخلا�س.

12. اإن�شاء قواعد بيانات و�شري ذاتية لالأدياء والفنانني واإتاحتها اإلكرتونيًا.

و�شلوا  الذين  خ�شو�شًا  الدراما،  جمال  يف  املعروفني  الأردنيني  الفنانني  من  ال�شتفادة   .13

من  �شخمة،  عربية  اأعمال  يف  با�شتمرار  وي�شاركون  العربية،  الدراما  يف  النجومية  اإلى 

خالل ا�شتقطابهم لأعمال باإنتاجات حملية �شخمة ذات موازنات مناف�شة وت�شويقها على 

الف�شائيات الأكرث انت�شارًا.

�شني لكتابة �شيناريوهات م�شل�شالت جديدة، واعتماد روايات  14. ال�شتفادة من الأدباء املكرَّ

اأردنية تتحدث عن املكان الأردين والتحّديات املحلية، ببعد عربي واإن�شاين.

15. ا�شتعادة املخرجني الأردنيني الذين هجروا ال�شاحَة منذ �شنوات وانتقلوا للعمل يف بلدان اأخرى. 

16. اإن�شاء �شركة اإنتاج حملية مبوازنة قادرة على املناف�شة، ويكون يف مقدورها اإنتاج م�شل�شلني 

اثنني على الأقل ُيعر�شان خالل املو�شم الأهم، وهو �شهر رم�شان )املو�شم الأهم(، ويناف�شان 

الأعمال الدرامية العربية الأخرى.

17. تاأهيل جيل �شاب من املو�شيقيني واملغّنني من خالل م�شابقات حملية عادلة. 

الف�شائيات  على  ح�شورهم  ي�شمن  مبا  ال�شباب  للفنانني  عامة  عالقات  حمالت  اإدارة   .18

العربية الأكرث انت�شارًا با�شتمرار.

19. جتويد الأغنية الوطنية، التي اأ�شبح �شعُف الأحلان والكلمات والأداء �شمًة ل�شيقة بها. 

20. �لعمل على ��صتقطاب كّتاب �أغاٍن عرب للكتابة للفنان �لأردين، و�أي�صًا من خالل ق�صائد 

حملية مميزة، �شواء بالف�شيح اأو املحكي. 

21. ا�شتقطاب ملّحنني معروفني لتقدمي اأحلان جيدة امل�شتوى لأووؤلئك الفنانني، ما ي�شهم يف 

ت�شويقهم. 

22. منح الفنانني ال�شباب ح�ش�شًا عادلة يف برامج الإذاعة والتلفزيون الر�شميني.
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- يف جمال الأدب والن�شر:

وتو�شيع  وكميتها،  املطبوعة  الكتب  عدد  بزيادة  الأردنية  الأ�شرة  مكتبة  م�شروع  تطوير   .1

رقعة التوزيع، وتطوير وتو�شيع فعاليات مهرجان القراءة للجميع، وجميع م�شاريع ت�شجيع 

القراءة.

دعم اإجناز م�شروع الذخرية العربية، وتطوير موقعه الإلكرتوين.  .2

دعم اإجناز م�شروع »املكنز« حل�شر مفردات الثقافة ال�شعبية.  .3

دعم برنامج توثيق الرتاث الالمادي الأردين.  .4

اإن�شاء جلنة تن�شيقية بني وزارة الثقافة واأمانة عمان الكربى وبقية املوؤ�ش�شات الثقافية   .5

والتوزيع...  والتخ�ش�س،  واملكافاآت،  الثقايف،  الن�شر  ومعايري  اأ�ش�س  على  لالتفاق  املعنية، 

اإلخ.

دعم ن�صاط ترجمة �لإبدعات �لثقافية �لعاملية �إلى �للغة �لعربية، وتفعيل �لتفاقيات   .6

الثقافية بحيث يتم ترجمة الإبداعات الثقافية الأردنية اإلى لغات العامل.

اإن�شاء دار وطنية للن�شر والتوزيع مب�شاركة القطاع اخلا�س.  .7

ودعم  الكتب،  ن�شر  دعم  برامج  اإلى  احلكومية  املوؤ�ش�شات  لدى  الكتب  ن�شر  برامج  حتويل   .8

املوؤلفني.

الأعلى  واملجل�س  الثقافة  ووزارة  املحلية  الن�شر  دور  بني  تعاون  وبرامج  �شراكات  اإبرام   .9

على  الثقافية  ال�شناعات  لتطوير  الأخرى،  والبلديات  عمان  واأمانة  املقرتح،  للثقافة 

اأنواعها.

10. التعاون مع دور الن�شر الوطنية للتو�شع يف ن�شاطاتها وتقدمي الدعم لها، على اأن تراعى يف 

�لوقت نف�صه �لعتبار�ت �لتجارية، ومقت�صيات �ملناف�صة، و�صروط تطوير �صناعة �لن�صر 

وخا�شة الكتاب. 

11. تخ�شي�س منافذ بيع للكتاب الثقايف الأردين وللكتب التي تتناول احلياة يف الأردن، وذلك 

يف العا�شمة واملدن الأخرى، خا�شة مع ندرة وجود اأماكن خم�ش�شة للتزود بهذه الكتب.

موؤلفات  من  للجمهور  اإلكرتونية  ن�شخ  توفري  اأجل  من  »الذخرية«  مب�شروع  العمل  اإعادة   .12

املبدعني الأردنيني.

13. اإن�شاء اإطار موؤ�ش�شي علـى �شكل دائرة اأو مديريـة تتـبع لـوزارة الثقافة ُتعنى بـ »الت�شال 

حمليًا  للجمهور  املطبوع  الوطني  الثقايف  املنتج  تقدمي  مهمتها  تكون  الثقايف«؛  والت�شويق 
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وللعامل يف اخلارج، وت�شعى لتحقيق املزيد من احل�شور املحلي والدويل والإن�شاين ملنتجي 

الثقافة  منتجي  ت�شجيع  على  تعمل  ثقافية  اأعمال  حا�شنات  وتوفري  الأردن،  يف  الثقافة 

على ال�شتثمار وتطوير مناذج اأعمال ناجحة.

�شواء،  حّد  على  وال�شباب  الرواد  واملثقفني،  للكتاب  خارجية  ت�شويقية  خطة  و�شع   .14

واإ�شراكهم يف تظاهرات ثقافية واأدبية نوعية، من خالل خطة وا�شحة ت�شعها وزارة الثقافة 

وت�شرف على تطبيقها.

15. اإ�شراك مبدعني ومثقفني اأردنيني جنبًا اإلى جنب يف فعاليات م�شرتكة خارجية مع نظراء 

عرب معروفني، ما يتيح لفت النظر اإلى جتاربهم واإبداعاتهم. 

16. ت�شجيع ن�شر كتب ملثقفني ومبدعني اأردنيني يف اخلارج من خالل احتفاليات معار�س الكتب 

والفعاليات الكربى التي تقام ب�شورة دورية، اأو عن طريق موؤ�ش�شات ناجحة يف عملية التوزيع.

- يف جمال ثقافة الطفل:

تطوير م�شروع مكتبة الطفل املتنقلة، بزيادة عدد احلافالت امل�شتخدمة لت�شل اإلى خم�س   .1

حافالت خالل خم�س �شنوات، وتطوير الفعاليات املرافقة للمكتبة.

ال�شتمرار باإقامة م�شابقات الإبداع ال�شبابي، وزيادة حقولها، ورفع قيم جوائزها.  .2

ال�شتمرار باإ�شدار جملة »و�شام« لالأطفال وتطوير م�شاميها وم�شتواها الفني.  .3

ت�شجيع تاأ�شي�س اأندية الطفل الثقافية يف مدن اململكة وتوفري الدعم لها.  .4

بعرو�س  للطفل  م�شرح  تكري�س  على  والعمل  الطفل،  م�شرح  مهرجان  باإقامة  ال�شتمرار   .5

دائمة، والعمل على اإيجاد م�شرح للدمى، ونقل العرو�س امل�شرحية اإلى جتمعات الأطفال 

يف اأرجاء البالد.

�لرتبوية  �لو�صائل  وجميع  �لأطفال،  كتب  ن�صر  عملية  ي�صبط  ت�صريع  �إيجاد  على  �لعمل   .6

والتعليمية اخلا�شة بالطفل.

العمل على اإقامة مهرجان لالخرتاعات، ودعمها.  .7

اإن�شاء جمل�س اأعلى لكتاب الطفل.  .8
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- يف جمال الت�شريع:

الآثار  و�شون  الرتاث،  حماية  ت�شمن  التي  الوقائية  الت�شريعات  واإ�شدار  تعديل  درا�شة   .1

و�شون  العربية،  اللغة  و�شون  ال�شعبي،  والرتاث  ال�شعبية  الفنون  وت�شجيل  والوثائق، 

املوؤ�ش�شات الثقافة والعلمية، ودفع التبعية والغزو الثقايف. 

الهيئات  تاأ�شي�س  تي�شري  ت�شمن  التي  الت�شجيعية  الت�شريعات  واإ�شدار  تعديل  درا�شة   .2

من  اأكرث  ت�شم  التي  النوعية  الحتادات  اأو  النقابات  ت�شكيل  وحق  الثقافية،  واملوؤ�ش�شات 

هيئة ثقافية. 

التدفق  اأمام  العوائق  اإزالة  ت�شمن  التي  الدفاعية  الت�شريعات  واإ�شدار  تعديل  درا�شة   .3

الثقايف، مثل قوانني اجلمارك، والأنظمة املالية، و�شرف وحتويل العملة... اإلخ.

وب�شكل حمدد، فاإن احلاجة ملّحة يف هذه املرحلة اإلى تعديل اأو اإ�شدار الت�شريعات التالية:

تعليمات املدن الثقافية، مبا ي�شمن الرتكيز على املثقفني يف ع�شوية اللجنة العليا من اأبناء   .1

املدينة الثقافية، وتو�شيع م�شاركتهم يف اللجان الفرعية.

تعليمات دعم امل�شاريع الثقافية، بحيث تكفل و�شع معايري واأ�ش�س وا�شحة وعادلة للدعم،   .2

وتركيز الدعم على ال�شناعات الثقافية.

تغطي  واأن  امل�شروع،  من  امل�شتفيدين  عدد  زيادة  تكفل  بحيث  الإبداعي  التفرغ  تعليمات   .3

لبع�س  التفرغ  بدل  مبلغ  قيمة  وزيادة  والفنية،  والأدبية  الفكرية  احلقول  خمتلف 

القطاعات خا�شة يف جمالت امل�شرح وال�شينما واملو�شيقى وغريها.

قانون �لتنمية �لجتماعية �لذي يتم مبوجبه ت�صجيل �لهيئات �لثقافية، وربط ت�صجيلها   .4

وترخي�شها بوزارة الثقافة اأ�شوة بقانون رعاية ال�شباب، خا�شة واأن قانون رعاية الثقافة 

ين�ّس على ذلك، على اأن يت�شمن نظام ت�شجيل الهيئات الثقافية ت�شجيل املوؤ�ش�شات الثقافية 

غري الربحية، ويتيح اإقامة الوقف الثقايف. واإ�شافة مادة تطلب من كل جمعية مرّخ�شة 

اأن تقدم �شمانات لحرتامها للتعددية والت�شامح والبتعاد عن اأ�شكال التطرف كافة، واأن 

حقوق  املرخ�شة  اجلمعيات  فيها  ت�شمن  مادة  واإ�شافة  الداخلي.  نظامها  يف  ذلك  ُي�شّمن 

الإن�شان واحلريات التي يكفلها الد�شتور الأردين، وتعك�س ذلك يف ع�شويتها.

اإ�شدار نظام امللحقني الثقافيني، مبا ي�شمن فتح ملحقيات ثقافية يف بع�س العوا�شم لرتويج   .5

املنتج الثقايف الأردين، وتوثيق العالقات الثقافية مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة.

و�لتعليمية  �لرتبوية  �لو�صائل  وجميع  �لأطفال،  كتب  ن�صر  عملية  ي�صبط  ت�صريع  �إيجاد   .6

اخلا�شة بالطفل.
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ل�شخ�شيات  تعود  التي  اأو  واملعمارية،  الرتاثية  القيمة  ذات  البيوت  يحمي  ت�شريع  اإيجاد   .7

ثقافية وعامة، وت�شهيل حتويلها اإلى دارات ومتاحف ثقافية.

8.  اإ�شدار قانون املجل�س الأعلى للثقافة.

اإ�شدار قانون توثيق وحماية الرتاث الثقايف الالمادي.  .9

10. اإ�شدار نظام اأو تعليمات تنفيذية للحماية الثقافية وحتديدًا حلماية ال�شناعات الثقافية 

�شمات  حتمل  التي  واملنتجات  بال�شلع  الإغراق  مواجهة  يف  الثقافية،  والأ�شول  املحلية 

ثقافية حملية ويتم اإنتاجها يف اخلارج، وهذا الت�شريع يتطلب �شرورة تنمية ال�شناعات 

الثقافية املحلية، وربطها بفكرة النتفاع من الثقافة على غرار ما قامت به فرن�شا يف مبداأ 

»ال�شتثناء الثقايف« يف حماية الثقافة الفرن�شية يف مواجهة اتفاقيات التجارة العاملية.

11. تطوير الت�شريعات الكفيلة بحماية حق املْلكية الفكرية واحلقوق الجتماعية للفنانني 

وريادّيي الأعمال الثقافية الفنية.

12. �شّن ت�شريعات حتمي حرية املبدعني، وتاأخذ بعني العتبار خ�شو�شية الإبداع، ول ت�شع 

»رقابة« ر�صمية �أو �جتماعية على �حلقل �لثقايف من خارجه، ول تخلط بينه وبني حقَلي 

»الإعالم« اأو »ال�شباب« اأو �شواهما.

13. اإ�شدار ت�شريعات ت�شتجيب لتعديل املادة )15( من الد�شتور التي كفلت حرية التعبري اإلى 

جانب »حرية الإبداع الأدبي والفني والثقايف«، ومل يتم تفعيل هذا التعديل الذي جعل 

حرية الإبداع الثقايف مكفولة د�شتوريًا من خالل القوانني.

14. تعديل قانون رعاية الثقافة رقم )36( ل�شنة 2006 مبا ي�شمل:

والت�شامح  الثقافية  التعددية  برعاية  الدولة  التزام  توؤكد  القانون  يف  مادة  اإ�شافة   -

�لثقايف بحيث يتوفر �أ�صل قانوين لهذه �ملبادئ.

ح دور الدولة يف رعاية فئة ال�شباب من منظور ثقايف. تخ�شي�س القانون مادة تو�شّ  -

اإ�شافة مادة توؤكد حق الدولة يف حماية ال�شناعات الثقافية الأردنية.  -

- يف جمال الهيئات الثقافية:

ا�شتكمال اخلريطة الثقافية الوطنية.  .1

اإن�شاء جلنة تن�شيقية من روؤ�شاء الهيئات الثقافية، جتتمع مرتني يف العام، ملراجعة اخلطة   .2

الإ�شرتاتيجية وتقدمي التو�شيات املنا�شبة ب�شاأنها. 
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اإن�شاء �شوق حْريف لإنتاج وت�شويق املنتجات احلرفية والرتاثية والفلكلورية.  .3

اإ�شراك ممثلي بع�س الهيئات الثقافية املعنية يف الإعداد لأّي اإتفاقية ثقافية بني الأردن   .4

والدول الأخرى، واإ�شراكهم يف الوفود الثقافية اأي�شًا.

للهيئات  رو�بط  و�إيجاد  �لإنرتنت،  �صبكة  على  �لثقافة  لوز�رة  �لإلكرتوين  �ملوقع  تطوير   .5

الثقافية من خالله.

- يف جمال املوارد الب�شرية والتدريب:

اإعادة هيكلة وزارة الثقافة ل�شالح اإن�شاء مديريات متثل قطاعات ثقافية وا�شعة )فنون،   .1

اآداب وفكر وتراث، عالقات ثقافية، مراكز ثقافية(.

حتقيق التوازن يف اأعداد املوظفني من ذوي املوؤهالت العلمية والتخ�ش�شات الفنية وموظفي   .2

اخلدمات امل�شاندة يف وزارة الثقافة.

تاأهيل موظفي الوزارة على اإدارة العمل الثقايف.  .3

الت�شبيك بني الوزارة والهيئات الثقافية مع اجلامعات.  .4

تدريب العاملني يف احلقل الثقايف على اإن�شاء ال�شناعات الثقافية واإدارتها.  .5

و�شع خطة عمل تدريبية لتاأهيل الهيئات الثقافية يف املجالت الإدارية واملالية.  .6

عقد ور�س عمل لتاأهيل روؤ�صاء ومديري �لهيئات �لثقافية على �آليات �إعد�د خطط �لتنمية   .7

للجهات  وتقدميها  املقرتحة  الثقافية  امل�شاريع  واإعداد  وتقييمها،  ال�شنوية  الثقافية 

الداعمة واملمولة.

- يف جمال الإعالم الثقايف:

 .)FM( ت�شجيع اإطالق اإذاعة ثقافية  .1

ت�شجيع القطاع اخلا�س على اإطالق قناة ثقافية اأردنية، تتبنى الإبداعات الأردنية.  .2

تر�شيخ املُنتج الثقايف والأدبي والفني يف و�شائل الإعالم، وخا�شة يف التلفزيون الأردين.  .3

مع  الأردين،  التلفزيون  وخا�شة  الإعالم،  و�شائل  يف  للثقافة  املخ�ش�شة  امل�شاحة  زيادة   .4

العناية ال�شديدة مبحتواها والقيم التي ت�شعى اإلى تر�شيخها يف املجتمع.
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- يف جمال البنية التحتية:

ا�شتكمال اإن�شاء املراكز الثقافية يف املحافظات.  .1

م�شاعدة الهيئات على اإن�شاء مقرات خا�شة بها اأو تقدمي دعم مايل �شنوي اإ�شايف لها حتى   .2

تتمكن من تغطية كلف اليجار والنفقات ال�شرورية.

دعم اإن�شاء بيوت للثقافة يف الأماكن ذات القيمة اجلمالية والثقافية، مثل عجلون، ووادي   .3

رم، و�شانا، والغور.

بناء مراكز ثقافية وتكنولوجية جتريبية وقاعات عرو�س تتنا�شب مع البيئة العمرانية   .4

وزارة  بني  بالتعاون  وذلك  الثقافة،  بثمرات  اأبنائها  لتمتيع  والنائية  املهم�شة  املناطق  يف 

الثقافة واأمانة عمان الكربى والبلديات، مع دعوة القطاع اخلا�س لدعم بناء هذه املراكز 

وجتهيزها مقابل تقدير معنوي يتمثل على �شبيل املثال بت�شمية قاعات باأ�شماء متربعني 

اأو الإعالن عن رعاة الن�شاطات. 

- يف جمال التمويل:

اإعادة اإحياء �شندوق رعاية الثقافة.  .1

ت�شهيل عملية ح�شول الهيئات الثقافية على قرو�س من �شندوق التنمية والت�شغيل.  .2

فتح �آفاق متويلية للهيئات �لثقافية من خالل م�صاريع وز�رة �لتخطيط.  .3

ت�شجيع القطاع اخلا�س على متويل امل�شاريع املتميزة للهيئات الثقافية.  .4

زيادة موازنة وزارة الثقافة يف موازنة احلكومة.  .5

ت�شجيع الهيئات الثقافية على اإقامة م�شاريع ثقافية منتجة.  .6

تطوير مناذج للتمويل والإنتاج الفني من خالل تاأ�شي�س �شناديق لدعم الثقافة والفنون،   .7

ودعم الإنتاج الفني امل�شتقل، بالتعاون بني القطاع احلكومي واخلا�س.

حوافز  وتوفري  والتعليمية،  والثقافية  العلمية  الوقفيات  لإدارة  وطني  ت�شريع  اإ�شدار   .8

لرجال الأعمال واملي�شورين لالإقدام على وقف اأموال اأو عقارات اأو غريها ل�شالح الثقافة 

�شفة  اإ�شفاء  يف  الت�شريع  هذا  ي�شاهم  اأن  املتوقع  ومن  والتعليم.  والإبداع  والعلم  والفن 

اعتبارية ومعنوية على هوؤلء الأ�شخا�س.
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- يف جمال الت�شبيك والتن�شيق:

اإن�شاء املجل�س الأعلى للثقافة، بحيث ي�شم اجلهات الرئي�شية املعنية بتنفيذ الإ�شرتاتيجية   .1

العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الثقافة،  وزارة  مثل  للثقافة،  الوطنية 

والبحث العلمي، واملجل�س الأعلى لل�شباب، ووزارة الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الدينية، 

ووزارة البلديات. 

اإن�شاء جلنة تن�شيقية بني وزارة الثقافة واأمانة عمان الكربى لتوجيه اجلهود الثقافية   .2

وتوحيدها.

لن�شر  اإ�شرتاتيجية  لتنفيذ  لل�شباب واجلامعات  الأعلى  املجل�س  مع  تن�شيقية  اإن�شاء جلنة   .3

الثقافة والوعي لدى فئة ال�شباب الأردين، ودجمه بالأن�شطة الثقافية.

م�شاركة ممثلني عن املجل�س الأعلى للثقافة )يف حال اإن�شائه( يف جلان و�شع وتطوير مناهج   .4

الرتبية والتعليم.

قطاعات  ميثلون  الذين  الثقافية  الهيئات  من  عدد  روؤ�شاء  من  تن�شيقية  جلنة  اإيجاد   .5

خمتلفة.

- يف جمال �لربط بني �ل�صياحة و�لثقافة:

ميتلك الأردن مقومات كبرية لال�شتثمار الثقايف النافع لل�شياحة، اأهمها مدخل الرتاث احل�شاري 

الأردين وتراث الطبيعة واملوارد الثقافية التي متتاز بالتنوع والتفّرد واجلاذبية، مما يجعل 

هذ� �لقطاع ي�صكل منجمًا لفر�س تنموية �إذ� ما توفرت �صيا�صات ت�صويق تربط بني �لثقافة 

وال�شياحة وتوّفر منتجات �شياحية-ثقافية ي�شاهم يف تطويرها منتجو املحتوى الثقايف من 

اأكادمييني واأدباء و�شعراء وفنانني. 

- يف جمال التعليم ودور اجلامعات:

وتكري�س  والتحليل.  التفكري  باأهمية  العرتاف  باجتاه  التعليم،  مناهج  اإ�شالح  يف  امل�شّي   .1

ي، وو�شع حّد ل�شيا�شة  القيم الفردية واملجتمعية التي حتّث على الإنتاج والبحث والتق�شّ

الطلبة  تلقني  من  بدًل  والإبداعي،  الفني  للتذوق  اعتبار  اإعطاء  مع  واحلفظ،  التلقني 

من  الطلبة  وحرمان  احلفظ،  واجبة  �شروح  مع  وعظي  طابع  ذات  قدمية  اأدبية  ن�شو�شًا 

د بني �لعتبار�ت �لدينية و�لأدب و�لفن.  �إبد�ء �أّي مالحظة، ومع خلط �صبه متعمَّ
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املعاهد  ودعم  والبتكار،  العلمية  والريادة  الفل�شفة  مناهج  الرتبوية  العملية  ت�شمني   .2

املعلومات يف تطوير  ا�شتخدامات تكنولوجيا  باأ�شكالها كافة، وت�شمني  الثقافية احلرفية 

التفكري الفني الإبداعي الريادي.

دعوة اجلامعات الر�شمية واخلا�شة لبناء العقل العلمي لدى الطلبة وبث روح العقالنية   .3

الختالف،  واحرتام  الفكري  احلوار  مبداأ  وت�شجيع  املختلفة،  باأ�شكاله  التع�شب  ونبذ 

والإعالء من �شاأن اجلامعة كمنارة للبحث والعلم ل جمرد موؤ�ش�شة ملنح �شهادات اأكادميية 

لغايات احل�شول على وظيفة.

دعوة كليات الآداب يف اجلامعات الأردنية لت�شمني مناهجها وم�شاقاتها مناذج من الأدب   .4

املعا�شر يف الأردن؛ لتب�شري الأجيال اجلديدة بثمرات الفكر والأدب يف الوطن.

ر�شائل جامعية حول  لو�شع  الباحثني  الطلبة  لتوجيه  الآداب يف اجلامعات  كليات  دعوة   .5

احلياة الأدبية والعلمية والفكرية والتكنولوجية والفنية املعا�شرة يف الأردن ورموزها 

وروادها يف حقول الإبداع املختلفة.

الطبيعية  والعلوم  الآداب  جمالت  يف  الأكادميية  الهيئات  اأع�شاء  من  النا�شطني  دعوة   .6

والتطبيقية والإن�شانية لأداء دور اأكرب بالتفاعل مع املجتمع املحلي، وعدم النقطاع عنه، 

عليه  هي  وكما  وتفاعلية،  مبادرة  بروح  والإنتاجية  والفنية  الثقافية  احلياة  ومواكبة 

احلال يف دول عربية مثل: م�شر ولبنان وتون�س واملغرب.

الراأي،  باأ�شكاله كافة، وتعزيز حرية  التعبري  اإلى زيادة م�شاحة حرية  دعوة اجلامعات   .7

والت�شجيع على احلوار.

- حماور اأخرى:

تفعيل دور البعثات الأردنية يف اخلارج يف املجال الثقايف، والتفكري جديًا باإيفاد ملحقني   .1

واملبدعني  واملثقفني  واملفكرين  العلماء  ومن  الثقافة  وزارة  خالل  من  اخلارج  يف  ثقافيني 

الأردنيني، تكون مهمتهم رعايـة امل�شالح الثقافيـة الأردنيـة. 

تلزم  الإعالم،  هيئة  خالل  من  واملجتمعية«  الثقافية  »امل�شوؤولية  �شلوك  مدونة  اإ�شدار   .2

مو�شوعات  يف  اليومي  بثها  من  حمددة  ن�شبة  بتقدمي  والإذاعي  التلفزيوين  البث  و�شائل 

ثقافية وعلمية وتنمية الثقافة وحماية الأطفال للم�شاهمة يف اخلدمة العامة، على اأن 

يتم التمييز بني و�شائل اإعالم اخلدمة العامة وو�شائل اإعالم القطاع اخلا�س. وهذا الإطار 

التنظيمي معمول به يف اأعرق الدميقراطيات.
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مراجعة وثائق اأ�شا�شية ُتعنى بال�شيا�شات الثقافية، على غرار البحث املتعلق بال�شيا�شات   .3

الناظمة  للت�شريعات  قانونية  درا�شة  ويت�شمن  الثقايف«،  »املورد  اأ�شدره  والذي  الثقافية 

للقطاع، والإفادة منها يف اإ�شاعة مناخ يحرر احلياة الثقافية من كوابحها. 

الثقافية،  ال�شناعات  حول  الأردن  يف  الأوروبي  الحتاد  اأعّدها  التي  الوثيقة  مراجعة   .4

وا�شتخال�س ما هو مفيد منها يف تطوير احلياة الثقافية و�شمان ازدهارها.

خالصة

اإن الثقافة يف الأردن ما زالت حتتاج اإلى رعاية الدولة ب�شبب غياب املوارد، و�شتبقى م�شوؤولية 

وهي  �شعبها،  لأبناء  تو�شلها  اأن  تريد  ر�شالة  فللدولة  الدولة،  اخت�شا�س  من  الثقافة  رعاية 

املعنية بتحقيق التنمية الثقافية، و�شون الثقافة الوطنية، وحمايتها من الخرتاقات، ول 

ميكن ترك ال�شاأن الثقايف مبا هو �شاأٌن يت�شل بقيم الإن�شان ال�شامية، للقطاع اخلا�س الذي يهتم 

بدرجة اأ�شا�شية مب�شلحته املادية، وما يعود عليه ن�شاطه من ربح. وهذا ل يعني نفي احلاجة 

اأن القطاع اخلا�س  الثقايف. لكن، وبالرغم من  مل�شاركة القطاع اخلا�س بال�شتثمار يف املجال 

ال�شتفادة  اأُريد  ما  واإذا  حمدودًا.  زال  ما  الأردن  يف  دخوله  اأن  اإل  الثقايف،  املجال  دخل  قد 

�لأعلى  �ملجل�س  �إطار  يف  �لتخطيط،  م�صاألة  يف  �إ�صر�كه  فيمكن  �خلا�س،  �لقطاع  �إمكانيات  من 

القت�شادية  باجلدوى  قناعة  اإلى  ي�شل  حتى  الثقافة،  دعم  �شندوق  اإطار  ويف  للثقافة، 

لال�شتثمار يف القطاع الثقايف، الأمر الذي ما زال القطاع اخلا�س ل يدركه كثريًا، فرغم وجود 

مبادرات هنا وهناك، اإل اأن هذه املبادرات تعتمد على احلما�شة غالبًا، من غري خربة كافية يف 

اأ�شول ال�شتثمار يف هذا القطاع.



اإلعالم
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الأخرية،  ال�سنوات  يف  الأردين  الإعالم  �سهدها  التي  التطورات  اأبرز  املراجعة  هذه  تر�سد 

واخلطط الر�سمية املعَلنة يف جمالت الإعالم؛ وتاأتي اأهمية هذه املراجعة من تقاطع اأداء 

التحول  مرحلة  يف  فالإعالم  الأخرى؛  العامة  وال�سوؤون  القطاعات  مع  وتداخله  الإعالم 

الدميقراطي اأداة حقيقية وفاعلة ملعرفة مدى جدية الإ�سالح على امل�ستويات املختلفة.

يواجه الإعالم الأردين وموؤ�س�ساته الر�سمية واخلا�سة اأ�سئلة اأ�سا�سية اأبرزها �سوؤال املهنية 

اأدوار  ت�ساعد  مع  واإحلاحها  الأ�سئلة  هذه  وقع  وازداد  وامل�سوؤولية.  واحلرية  وال�ستقاللية، 

الإعالم يف ظل التقدم التكنولوجي وتراجع الثقة بو�سائل الإعالم التقليدي.

هناك جدل حول جدوى وجود خطط واإ�سرتاتيجيات لالإعالم، ومدى ان�سجام وجود تخطيط 

ر�سمي لهذا القطاع مع مبادئ ال�ستقاللية التي ُيفرت�ض اأنها متطلب اأ�سا�سي له، ولكن مما ل 

وتنظيمها، وهنالك حاجة  الإعالم  بيئة  لتطوير  لوجود خطط  اأن هنالك حاجة  فيه  �سك 

لوجود خطط لالإعالم الر�سمي اأو ما ُيعرف بـ»اإعالم اخلدمة العامة«. 

بقي الإعالم الأردين يراوح مكانه يف التقدم والرتاجع، وتاأّثر ب�سكل اأ�سا�سي مب�سار الإ�سالح 

فيه  حقق  الذي  الوقت  ويف  بالأردن،  املحيطة  الإ�سرتاتيجية  الطوارئ  وحالة  ال�سيا�سي 

الإعالم الأردين املزيد من التنوع والتعدد، وتطورت البيئة ال�ستثمارية، وظهرت ا�ستثمارات 

الر�سمي، فهنالك حتديات ت�سريعية  الثقة بالإعالم  اأزمة  ا�ستمرت  ال�سناعة الإعالمية،  يف 

الذي  الوقت  الإعالم، ويف  ناجحة يف  اقت�سادية  بناء مناذج  الطموح يف  واإجرائية حتّد من 

التلفزيونية  الإعالمية  ال�سناعة  ازدهرت  املالية،  الورقية  ال�سحافة  اأزمة  فيه  ت�ساعدت 

والإذاعية. 

تقدمي
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أوالً: حالة اإلعالم األردين: خلفية عامة

التجربة  وُتقّدم  ال�سيا�سي،  والإ�سالح  الإعالم  اإ�سالح  بني  ومتداخلة  متبادلة  عالقة  ثمة 

يف�سي  قد  ال�سيا�سي  الإ�سالح  فرتاُجع  احلالتني،  بني  التداخل  على  وا�سحة  اأدلة  الأردنية 

اجلهاَز  الإعالم  حالُة  ت�سكل  املح�سلة  ويف  الإعالم،  اإ�سالح  ويعيق  التعقيد  من  املزيد  اإلى 

الع�سبي الذي ي�سري مبكرًا اإلى مدى �سالمة التحول الدميقراطي اأو اعتالله. لقد بداأ التحول 

الدميقراطي يف نهاية الثمانينات من القرن املا�سي دون اأن يكون لو�سائل الإعالم الأردين دور 

يف التهيئة له، ومع ظهور حزمة الت�سريعات الإ�سالحية ومن بينها قانون املطبوعات والن�سر 

لعام 1993 ازدهرت ال�سحافة املحلية وظهرت يف اأح�سن اأحوالها وبلغت حريتها حدودًا غري 

م�سبوقة، وتنامى عدد ال�سحف بوترية مت�سارعة، وحتديدًا ال�سحف الأ�سبوعية. واعتبارًا 

قانون  طالت  التي  التعديالت  وقع  على  بالرتاجع  الإعالمية  احلالة  اأخذت   1997 عام  من 

املطبوعات والن�سر، ما اأدى اإلى تراجع يف دور الإعالم وتوقف العديد من ال�سحف الأ�سبوعية، 

يف الوقت الذي اأخذت فيه ال�سحافة الإلكرتونية بالظهور. 

ويف عام 2001 دعا امللك عبداهلل الثاين اإلى حّل وزارة الإعالم، حيث مت ا�ستبدال موؤ�س�سات 

حكومية )مثل هيئة املرئي وامل�سموع ودائرة املطبوعات والن�سر( بها، واأُ�سندت لهذه املوؤ�س�سات 

الأدوار واملهام التي كانت تتولها الوزارة. وُنقلت جمموعة من الوظائف الإدارية التي كانت 

اإن�ساء  ومت  والتجارة،  ال�سناعة  وزارة  اأو  الوزراء  رئا�سة  اإلى  الوزارة،  اخت�سا�ض  �سمن  تقع 

املجل�ض الأعلى لالإعالم، و�سهدت اأجواء املمار�سة الإعالمية يف الأردن ت�ساحمًا وتعدديًة اأكرث 

اإدارة  جمال�ض  ت�سكيل  املرحلة  تلك  يف  اأعيد  كما  املحيطة.  الدول  يف  نظرياتها  �سهدتها  مما 

م�ستقلة من ذوي الخت�سا�ض للموؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية )موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون، 

ووكالة الأنباء الأردنية/ برتا(.

2003 اأ�سدر امللك عبداهلل الثاين ما ُعرف بـ»الروؤية امللكية لالإعالم«، واأكدت هذه  ويف عام 

الوثيقة على:

اأردين حديث ي�سّكل ركيزة لتحقيق التنمية ال�سيا�سية والقت�سادية  اإعالمي  بناء نظام   -

والجتماعية والثقافية، ويعّزز �سيا�سة النفتاح القت�سادي والجتماعي والثقايف التي 

ينتهجها الأردن، ومبا يواكب التطورات العاملّية. 

الآخر  والراأي  الراأي  التعددية واحرتام  الدولة احلديثة من خالل ت�سجيع  اإعالم  بناء   -

والتعبري عن الوطن بفئاته كافة. 

دعم ا�ستقالل موؤ�س�سات الإعالم واإدارتها، من خالل حماية ا�ستقاللية اإدارات املوؤ�س�سات   -
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الإعالمية وقراراتها، وفتح املجال اأمام القطاع اخلا�ض للم�ساركة يف مْلكية و�سائل الإعالم، 

ومتكني هذه الو�سائل من القيام بدورها الرقابي.

الرتقاء باملهنية الإعالمية من خالل التدريب والتاأهيل والتخ�س�ض ومراجعة القوانني   -

ي�سهدها  التي  التقنّية  باملتغريات  والأخذ  الإعالمي  ال�سرف  مواثيق  وتطوير  الإعالمية 

الع�سر.

ّنف الأردن  ويف تلك الأجواء عادت موؤ�سرات حرية الإعالم يف الأردن اإلى التح�سن جمددًا، و�سُ

يف خانة الدول »احلرة جزئيًا« يف جمال حرية ال�سحافة وفقًا لتقرير منظمة »بيت احلرية« 

)Freedom House( يف عام 2002، ويف العام نف�سه اأ�سدر الأردن ت�سريعًا اأنهى احتكار 

الدولة للبث الإذاعي والتلفزيوين، وُفتح املجال للمرة الأولى اأمام القطاع اخلا�ض واملجتمع 

لمتالك و�سائل اإعالم م�سموعة ومرئية واإدارتها. 

الت�سريعات  جوانب  يف  مهمة  التزامات   )2015-2006( الوطنية  الأجندة  ت�سمنت  ولقد 

وال�سيا�سات ُطّبق القليل منها يف ال�سنوات التالية، فيما كان لالأردن دور ريادي وقيادي يف عام 

2007 حينما �سدَر اأول قانون يف العامل العربي يف جمال حق »احل�سول على املعلومات« رغم ما 

اعرتاه من مثالب وقيود كبرية يف حماية �سرية املعلومات بح�سب درا�سة تقييم تنمية الإعالم 

يف الأردن بناء على موؤ�سرات اليون�سكو لتنمية الإعالم. 

انحداٌر  ذلك  ورافق  وا�سح،  ب�سكل  بالرتاجع  الإعالمية  احلريات  موؤ�سرات  بداأت  ذلك  بعد 

م�ستمر يف اأداء الإعالم الر�سمي، ومت اإلغاء املجل�ض لالأعلى لالإعالم يف عام 2008.

يف اأجواء حتولت ما �سّمي »الربيع العربي«، اأمر امللك احلكومَة بت�سكيل جلنة احلوار الوطني 

يف عام 2011، و�سّمت اللجنة ممثلني عن الأحزاب والنقابات والنا�سطني وقادة الراأي والقطاع 

اإ�سالحات  اإلى  تو�سياتها  يف  ودعت  والإعالم،  واملراأة  وال�سباب  املدين  واملجتمع  القت�سادي 

د�ستورية و�سيا�سية اأ�سا�سية، واإلى حماية حقوق الإن�سان واحلريات العامة. ويف جمال اإ�سالح 

الإعالم طالبت اللجنة يف وثيقتها ب�سمان حرية الإعالم ومهنيته، وذلك من خالل: 

تطوير الت�سريعات ذات ال�سلة، واإلغاء جميع املواد التي تعيق احلريات الإعالمية.   .1

قانون  يف  وت�سمينهما  وامل�سموع،  املرئي  الإعالم  وقانون  والن�سر  املطبوعات  قانون  اإلغاء   .2

تنظيم  على  تعمل  م�ستقلة  عامة  هيئًة  الهيئة  هذه  تكون  بحيث  الإعالم،  تنظيم  هيئة 

قطاع الإعالم على اأ�س�ٍض من املهنية و�سبط اجلودة من دون اأن يكون لها اأّي �سفة رقابية. 

اإعالميني  خرباء  ت�سم  الإعالم،  قطاع  تنظيم  هيئة  عليها  ت�سرف  م�ستقلة  جلنة  اإن�ساء   .3

ممار�سات  على  املواطنني  �سكاوى  لتلقي  املهنية،  النزاهة  يف  تاريخ  لهم  قانونيني  وخرباء 

و�سائل الإعالم. واإن�ساء جمل�ض اآخر للطعن يف قرارات اللجنة.
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�لعمل على توفري �ل�سروط و�لإجر�ء�ت �لالزمة لتحويل موؤ�س�سة �لإذ�عة و�لتلفزيون �إلى   .4

موؤ�س�سة نفع عام م�ستقلة ل و�ساية حكومية عليها.

ثانياً: اإلسرتاتيجية اإلعالمية األردنية 2015-2011

وّجه امللك عبداهلل الثاين ر�سالة اإلى احلكومة يف 2011/3/22 دعت اإلى اإعداد اإ�سرتاتيجية 

لالإعالم تقوم على قاعدَتي احلرية وامل�سوؤولية، وتاأخذ يف احل�سبان اأدوات الع�سر والتحولت 

وامل�سموع  واملرئي  املطبوع  اأ�سكاله؛  ب�سائر  الوطني  الإعالم  اإ�سالَح  وت�ستهدف  التكنولوجية، 

والإلكرتوين. 

وبني امللك ب�سكل وا�سح اأوُجَه �سعف الإعالم: »�سهدنا تراجعًا يف الإعالم الر�سمي، اأ�سهم يف 

عدم اإي�سال ر�سالة الدولة الأردنية و�سوت املواطن بال�سكل الذي يليق. اإّننا يف الأردن وطن 

حرية واإبداع، يقبل الراأي الآخر ويحرتم التعددية والعدالة و�سيادة القانون«.

مهمة  التزامات  مت�سّمنًة   2015-2011 لالإعالم  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  �سدرت  وبالفعل، 

جزءًا  اأن  ورغم  الإعالم.  لتطوير  مالئمة  بيئة  وتوفري  وتنظيمية  ت�سريعية  باإ�سالحات 

اأداء  توؤثر يف  ال�سكلّية، ومل  دائرة  تغادر  الإ�سالحات مل  اأن  اإل  ذ،  ُنفِّ الإ�سرتاتيجية قد  من 

الإعالم، ومل تنعك�ض على م�ستوى ثقة اجلمهور بالإعالم الر�سمي. 

وا�ستهلت الإ�سرتاتيجية حتليل الو�سع القائم لالإعالم الأردين يف عام 2011 بهذه الفقرة:

»يوجد �سعور عام يعرّب عن عدم الر�سا عن واقع الإعالم الأردين يف هذه املرحلة ب�سكل عام، 

وتوجد وجهات نظر تعرّب عن تراجع اأداء الإعالم الر�سمي وقدرته على التاأثري، ويتمثل ذلك 

يف �سعف قدراته التناف�سية وتراجع الثقة باأدائه، وَتعّمق ذلك ال�سعور نتيجًة حلاجة الدولة 

واملجتمع لوجود نظام اإعالمي قوي يواكب التحولت املعا�سرة وي�ستعيد القدرة على تقدمي 

هذه  يف  الر�سمي  الإعالم  يف  الرئي�سية  امل�سكلة  تتمثل  والإن�سانية.  القومية  الأردن  ر�سالة 

ر�سالة  واإي�سال  امل�ستهدفة،  اإلى اجلماهري  الو�سول  الو�سائل على  املرحلة يف عدم قدرة هذه 

الدولة لها وتف�سريها، ما خلق حالًة من تراجع الثقة والبحث عن و�سائل اإعالم بديلة، وذلك 

نتيجة حالة اجلمود وعدم القدرة على التجدد يف امل�سمون والأداء«.

حماور  �سكلت  فرعية  اأهداف  وع�سرة  رئي�سيًا  اإ�سرتاتيجيًا  هدفًا  الإ�سرتاتيجية  وحددت 

الإ�سرتاتيجية على النحو التايل: 
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- الهدف الإ�سرتاتيجي
اإعالمًا  الأردين، وجْعله  الإعالم  لتنمية قطاع  واإداريًا  و�سيا�سيًا  قانونيًا  بيئة مالئمة  توفري 

معا�سرًا يخلق قيمة م�سافة لعنا�سر قوة الدولة واملجتمع.

- الأهداف الفرعية
توفري وتعزيز ا�ستقاللية و�سائل الإعالم الر�سمية واخلا�سة وحمايتها.  .1

توفري بيئة مالئمة قانونيًا و�سيا�سيًا لتنمية تعددية و�سائل الإعالم.  .2

توفري �ل�سروط �لقانونية و�ل�سيا�سية �لالزمة لتعزيز �حلريات �لإعالمية وحرية �لتعبري   .3

وحماية جميع اأ�سكال حرية التعبري الإعالمي �سمن معايري امل�سوؤولية.

�سمان احلق يف الو�سول اإلى املعلومات من م�سادرها احلكومية ومن القطاع اخلا�ض، وت�سهيل   .4

احلق  بهذا  والتعريف  واجلمهور،  الإعالم  لو�سائل  الدولة  موؤ�س�سات  من  املعلومات  تدفق 

والت�سجيع على ممار�سته.

�سعبها  وم�سالح  وثوابتها  الأردنية  الدولة  ر�سالة  عن  التعبري  من  الر�سمي  الإعالم  متكني   .5

وتطلعاته.

من  وفنونه،  الإعالم  الوطنية يف جمالت  القدرات  بناء  الإعالمية ودعم  املهنية  تنمية   .6

التعليم اجلامعي  والتاأهيل الإعالمي، وتطوير  التدريب  املوؤ�س�سي يف  العمل  خالل تطوير 

النظري والتطبيقي يف تخ�س�سات وحقول الإعالم.

من  باحلّد  وذلك  الرقابي  بدورها  القيام  من  واخلا�ض  الر�سمي  الإعالم  و�سائل  متكني   .7

ورفع  ال�سفافية  مبعايري  واللتزام  الإعالم،  عمل  يف  املنهجية  غري  الر�سمية  التدخالت 

كفاءة و�سائل الإعالم يف ال�ستق�ساء وحماية احلقيقة.

دعم ال�سناعة الإعالمية الأردنية يف جمالت الإعالم وفنونه املختلفة، وتوفري البيئة   .8

املالئمة لال�ستثمار يف الإعالم، والعمل على حتويل الأردن اإلى مركز اإقليمي يف �سناعات 

على  العربي  املحتوى  وتطوير  الف�سائي  والبث  والن�سر  الطباعة  مثل  حمددة  اإعالمية 

�سبكة الإنرتنت. 

وا�سحة  ومعايري  �سيا�سات  وو�سع  اجلديد،  الإلكرتوين  الإعالم  تطبيقات  وتطوير  دعم   .9

لتنمية الندماج بني قطاَعي الإعالم وتكنولوجيا الت�سالت، وتعزيز ح�سور الأردنيني 

يف الإعالم الجتماعي اجلديد.
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10. دعم وتنمية الإعالم املجتمعي املوّجه للمجتمعات املحلية، وحتديدًا يف املحافظات، من 

خالل اتباع نهج يوفر منابر اإعالمية حملية )اإذاعات، حمطات تلفزيون جمتمعية( مُتّكن 

املجتمعات املحلية يف املحافظات من التعبري واحلوار والو�سول اإلى املعلومات ومتّكن الدولة 

من اإي�سال ر�سالتها لهذه املجتمعات. 

- حماور الإ�سرتاتيجية
اأما  ا�ستملت الإ�سرتاتيجية على ع�سرة حماور، من بينها �سبعة ذات �سلة مبا�سرة بالإعالم، 

بقية املحاور فتتداخل مع الثقافة والوعظ والإر�ساد. 

ذت اأربٌع ب�سكل جزئي،  وان�سوى حتت هذه املحاور 34 مبادرة اأو مطلبًا، مت تنفيذ 14 منها، وُنفِّ

ذ املبادرات واملطالب الباقية )وعددها 16( حتى وقت اإعداد هذه املراجعة. بينما مل تنفَّ

ويف ما يلي مراجعة لالإجنازات التي حتققت تبعًا ملحاور الإ�سرتاتيجية: 

1. حمور الت�سريعات الناظمة للعمل الإعالمي 

 اأ�سارت الإ�سرتاتيجية اإلى 10 قوانني بحاجة اإلى تعديالت تخدم اأهدافها، وعمليًا مت تعديل 

التي  التعديالت  اأن  ويالَحظ  بعد.  ل  تعدَّ مل  اأخرى  قوانني  خم�سة  وهناك  قوانني،  خم�سة 

اأُجريت مل ت�سّب بالكامل يف اأهداف الإ�سرتاتيجية.
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اجلدول رقم )1(
الت�سريعات يف �سوء متطلبات الإ�سرتاتيجية

احلالة القانون 

قانون الإعالم املرئي وامل�سموع رقم 
قانون الإعالم املرئي وامل�سموع رقم )٢٦( ل�سنة 2015.)71( ل�سنة 2002

قانون نقابة ال�سحفيني رقم )15( 
ل�سنة 1998

تعديل قانون النقابة ونظام اخلدمة املدنية بتعديالته 
اخلا�سة بالعرتاف بال�سحافة كمهنة مبوجب تعديل الفقرة 

)ب( مادة )17( من النظام الأ�سلي. 

قانون �سمان حق احل�سول على 
ما زال يف عهدة جمل�ض النواب منذ عام 2013. املعلومات رقم )47( ل�سنة 2007

قانون املطبوعات والن�سر رقم )8( 
ل�سنة 1998

�سهد تعدياًل يف عام 2011، وتعدياًل �سكليًا يف عام 2015.

ُعّدت هذه التعديالت يف الجتاه امل�ساّد لروؤية الإ�سرتاتيجية 
ومطالبها يف بع�ض املجالت.

قانون الأحداث وتعديالته رقم 
)24( ل�سنة 1968

�سدور الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على قانون الأحداث 
رقم )32( ل�سنة 2014، ون�سرته اجلريدة الر�سمية بتاريخ 

 .2014/11/2

قانون العقوبات وتعديالته رقم 
)16( ل�سنة 1960

يف عهدة جمل�ض النواب.

قانون حمكمة اأمن الدولة 
وتعديالته رقم )17( ل�سنة 1959

�سدرت الإرادة امللكية يف 2014/6/2، بامل�سادقة على القانون 
املعدل رقم )19( ل�سنة 2014، وُن�سر يف اجلريدة الر�سمية 

)العدد رقم 5289(.

قانون حماية اأ�سرار ووثائق الدولة 
ما زال لدى ديوان الت�سريع والراأي منذ 2014/4/9.رقم )50( ل�سنة 1971

قانون انتهاك حرمة املحاكم رقم 
)9( ل�سنة 1959

قانون نافذ. مل يجر اأّي تطور عليه.

قانون جرائم اأنظمة املعلومات رقم 
)30( ل�سنة 2010

حّل حمله قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم )27( ل�سنة 
.2015

2. حمور التدريب ورفع القدرات املهنية

يف  املركز،  هذا  اإن�ساء  يتم  مل  لكن  الإعالمي،  للتدريب  مركز  اإن�ساء  الإ�سرتاتيجية  اقرتحت 

حني يقوم معهد الإعالم الأردين �سنويًا بتنفيذ برامج تدريبية جمانية موّجهة لالإعالميني 

الأردنيني، حيث ا�ستفاد منها نحو 4500 �سخ�ض خالل الفرتة 2017-2010. 

كما اقرتحت الإ�سرتاتيجية اإطالق جائزة للتميز ال�سحفي، ومل يتم تنفيذ هذا املطلب.
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3. حمور التنظيم الذاتي 

ا�ستمل هذا املحور على خم�سة مطالب، مت تنفيذ اثنني منها، هما:

�سبط  يف  والن�سر  املطبوعات  قانون  �ساهم  حيث  ال�سخ�سية.  اغتيال  من  املواطن  حماية   -

فو�سى املواقع الإخبارية الإلكرتونية. 

الإعالم  معهد  قام  وقد  النتخابي.  لالإعالم  �سرف  ميثاق  تبني  اإلى  الإعالم  و�سائل  دعوة   -

الأردين بامل�ساعدة يف اإجناز هذا املطلب. 

الثقافية  التنمية  �سندوق  اإن�ساء  ال�سكاوى،  جمل�ض  )اإن�ساء  املتبقية  الثالثة  املطالب  اأما 

والإعالمية، مراجعة ميثاق ال�سرف ال�سحفي( فلم يتم تنفيذها.

 

4. حمور الإعالم الر�سمي 

ذ ثالثة منها، وهناك مطلب واحد لي�ض وا�سحًا اإن مّت  ا�ستمل هذا املحور على 5 مطالب مل تنفَّ

تنفيذه. 

اجلدول رقم )2(
الإعالم الر�سمي يف �سوء متطلبات الإ�سرتاتيجية

احلالة املطلب 

حتويل موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون اإلى مفهوم 
اإعالم الدولة )اخلدمة العامة( 

مل يتم. يف عام 2015 �سدر نظام حمطة الإعالم 
العام امل�ستقلة. 

مل يتم ب�سكل وا�سح. يف عام 2018 َطّور رفع كفاءة الأداء الإعالمي للتلفزيون الأردين 
التلفزيون �سكَل ال�سا�سة وبداأ البث عايل الو�سوح 

.)HD(

تطوير التنظيم الإداري ملوؤ�س�سة الإذاعة 
والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية 

اأ�سدرت احلكومة الأنظمة الداخلية لوكالة 
الأنباء الأردنية. 

مل يتم التنفيذ. اإن�ساء حمطات اإذاعية حملية عامة يف املحافظات 

مل يتم التنفيذ. اإن�ساء حمطات تلفزيونية حملية يف املحافظات

5. حمور الإعالم الإلكرتوين والإعالم الجتماعي 

ا�ستمل هذا املحور على 3 مطالب: 

اأو  جمعيات  يف  اأنف�سهم  تنظيم  على  الإلكرتوين  الإعالم  يف  العاملني  ت�سجيع  الأول:   -

الن�سواء حتت مظلة نقابة ال�سحفيني، اأو اإن�ساء ناٍد لالإعالم الإلكرتوين. وقد مت اإن�ساء 
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جمعية للمواقع الإلكرتونية. 

الثاين: تطوير التدريب. قام معهد الإعالم الأردين ب�سل�سلة وا�سعة من الربامج التدريبية   -

التي ا�ستهدفت ال�سحفيني يف املواقع الإلكرتونية. 

الثالث: ت�سجيع املواقع الإعالمية الإلكرتونية على الت�سجيل يف وزارة ال�سناعة والتجارة   -

اأو يف �سجل خا�ض بنقابة ال�سحفيني، مبا يحدد هوية املوقع ويحافظ على حقوق امللكية 

ذ هذا املطلب ب�سكل وا�سح. الفكرية. مل ينفَّ

6. حمور ال�سناعة الإعالمية

ذ ثالثة منها، وهناك مطلب غام�ض اأو  ا�ستمل هذا املحور على اأربعة مطالب رئي�سية، مل تنفَّ

ذ ب�سكل جزئي.  ُنفِّ

اجلدول رقم )3(
ال�سناعة الإعالمية يف �سوء متطلبات الإ�سرتاتيجية

احلالة املطلب 

منح ال�ستثمارات الإعالمية امتيازات من خالل 
الت�سريعات

رغم اأن نظام البث واإعادة البث/ قانون الإعالم 
املرئي وامل�سموع، نّظم بع�ض جوانب ال�ستثمار، اإّل 
اأنه مل يتم اتخاذ ملنح امتيازات خا�سة لال�ستثمار 

الإعالمي. 

دعم الدراما املحلية 

وتنمية �سناعة الأفالم الأردنية
مل يتم تنفيذ هذا املطلب اإذا ما ا�سُتثنيت اجلهود 

التقليدية لبع�ض املوؤ�س�سات.

دعم الأغنية الأردنية من خالل �سندوق التنمية 
مل يتم تنفيذ هذا املطلب.الثقافية والإعالمية

حتويل الأردن ملركز اإقليمي يف �سناعة الطباعة 
مل يتم تنفيذ هذا املطلب. والن�سر

 

7. حمور تعليم الإعالم الأكادميي

ا�ستمل هذا املحور على �ستة مطالب رئي�سة، مت اإجناز مطلبني منها ب�سكل جزئي، حيث ُعقدت 
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ور�سة عمل يف هذا ال�سدد، لكن الإجنازات حتّققت من خالل م�سروع »دعم الإعالم يف الأردن« 

ل من الحتاد الأوروبي.  املموَّ

اإلى  واجلودة  العتماد  معايري  ت�سل  مل  الإعالم.  واأق�سام  كليات  اعتماد  معايري  تطوير   -

امل�ستوى املطلوب. 

يف  املناهج  بع�ض  حتديث  )مت  جزئيًا  املطلب  هذا  تنفيذ  مت  واملناهج:  اخلطط  حتديث   -

جامعَتني من خالل م�سروع دعم الإعالم/ الحتاد الأوروبي، 2016(. 

الأوروبي،  الحتاد  الإعالم/  دعم  م�سروع  قام  الإعالم:  كليات  يف  تدريب  مرافق  توفري   -

بدعم جامعَتني.

ذ.  -  تطوير التعاون بني الكليات والنقابات: مل ينفَّ

ذ. زيادة ح�سة التطبيق العملي: مل ينفَّ  -

اإن�ساء برامج اأكادميية لالإعالم الرقمي: مل يحدث با�ستثناء ما هو موجود يف معهد الإعالم   -

الأردين.

ثالثاً: حالة التنظيم واالنتشار

مبوجب قانون الإعالم املرئي وامل�سموع، �سهد الإعالم الأردين خطوة تنظيمية مهمة يف عام 

2014، حينما مت دمج مهام دائرة املطبوعات والن�سر وهيئة الإعالم املرئي وامل�سموع، يف هيكل 

الإعالم  لقطاع  الرئي�ض  املنّظَم احلكومي  اأ�سبحت  التي  الإعالم«،  »هيئة  تنظيمي جديد هو 

بفروعه )املطبوع، واملرئي، وامل�سموع، والرقمي(. 

وتو�سح خريطة الإعالم الأردين يف الربع الأول من عام 2018 تو�سعًا وتعددية يف الأن�سطة 

�سحف   10 بينها  من  ورقية،  �سحفية  مطبوعة   30 فهناك  املختلفة،  مبجالتها  الإعالمية 

يومية و16 مطبوعة �سحفية اأ�سبوعية. ويالَحظ تراُجع عدد املطبوعات الأ�سبوعية مقارنة 

ت�سريعية  لأ�سباب  ذلك  ويعود  40 مطبوعة،  نهايُته �سدوَر  �سهدت  الذي  الت�سعينات  مع عقد 

من  النوع  هذا  تناف�سية  تراجع  اإلى  اأدت  التي  التكنولوجية  بالتحولت  ترتبط  واأخرى 

و�سل  التي  الإخبارية(  )املواقع  الإلكرتونية  املطبوعات  انت�سار  مقابل  وحتدبدًا  ال�سحافة، 

عددها اإلى 169 موقعًا اإخباريًا.

ومنذ عام 2006 اأخذ انت�سار الإذاعات املحلية والتجارية بالتو�سع، حتى و�سل عددها اإلى 38 

حمطة اأردنية؛ منها �سبع حمطات يف املحافظات تعود مْلكيتها للجامعات والبلديات والهيئات 
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 19 اليوم  يوجد  اإذ  الآخر،  هو  وا�سحًا  تو�سعًا  التلفزيوين  البث  و�سهد  املحلية.  واملوؤ�س�سات 

حمطة تلفزيونية اأردنية و19 حمطة عربية تبث من عّمان، وهناك ثالث �سركات متخ�س�سة 

بخدمات البث الف�سائي. 

يف  مرتكزة  ومعظمها   ،439 اإلى  عددها  و�سل  التي  املطابَع  الإعالمية  ال�سناعة  وت�سمل 

العا�سمة. ويف جمال �سناعة الإعالن التجاري بلغ عدد ال�سركات التي تقّدم هذه اخلدمات 

384 �سركة، بينما ما زالت ح�سة الإعالن التجاري يف الأردن متدّنية مقارنة مع عدد من دول 

الأقليم الخرى. 

اجلدول رقم )4( 
حالة النت�سار 

�سة لدى هيئة الإعالم )2018( املجموع العام لو�سائل الإعالم املرخَّ
العددالرخ�سة

30املطبوعات ال�سحفية الورقية
10مطبوعة �سحفية يومية

16مطبوعة �سحفية اأ�سبوعية
3مطبوعة �سحفية �سهرية
1مطبوعة �سحفية �سنوية

169املطبوعات الإلكرتونية
846املطبوعات املتخ�س�سة

3املطبوعات احلزبية
39املحطات التلفزيونية:

19املحطات التلفزيونية الأردنية
19املحطات التلفزيونية العربية

1املحطات التلفزيونية الأجنبية
40املحطات الإذاعية

38املحطات الإذاعية الأردنية

2املحطات الإذاعية العربية )عراقية(
3حمطات اإعادة البث الإذاعية

345دور الرتجمة
6دور التوزيع

7دور الن�سر
381دور الن�سر والتوزيع
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189دور الدرا�سات والبحوث
384مكاتب الدعاية والإعالن

16دور قيا�ض الراأي العام
439املطابع

اأما املالحظات التقييمية املرتبطة بالتنظيم والنت�سار فمن اأبرزها: 

1. ما يتعلق با�ستقاللية هيئة الإعالم

3/اأ من قانون  اأن الفقرة  ل تتمتع هيئة الإعالم بال�ستقاللية وفق املعايري الدولية، ورغم 

الإعالم املرئي وامل�سموع املوؤقت تن�ض على اأن الهيئة تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل 

مايل واإداري، اإل اأن الفقرة 3/ب تن�ض على اأن الهيئة ترتبط ماليًا واإداريًا بالوزير، كما اإن 

الوقت  يف  واملدير  احلكومة،  خالل  من  تتم  للهيئة  العام  املدير  خدمات  اإنهاء  اأو  تعيني  اآلية 

نف�سه م�سوؤول اأمام الوزير. ومع اأن هذا القانون قد حمى الهيئة من التدخالت القت�سادية 

والجتماعية، اإل اأنه مل يوفر لها ال�ستقالل من �سيطرة ال�سطة التنفيذية. 

2. فجوة ال�سيا�سات التنظيمية 

ما زالت الهيئة بحاجة اإلى تطوير �سيا�سيات البث، والرقابة على املحتوى، وحماية الطيف 

التناف�سية بني و�سائل  واإدارة  العامة،  العام وكيفية تخ�سي�سه، ومعايري اخلدمة الإعالمية 

الإعالم، اإ�سافة اإلى القواعد اخلا�سة بحماية املجتمع من املحتوى الإعالمي ال�ساّر، و�سيا�سات 

التنوع والتعددية ومنع الحتكار. 

ز يف الإعالم  3. ظاهرة الرتكُّ

اإذاعات  ما زالت موؤ�س�سات وو�سائل الإعالم الأردنية ترتكز يف العا�سمة، ورغم بدء تاأ�سي�ض 

ملوؤ�س�سات  تابعة  تكون  ما  غالبًا  الإذاعات  اأن  اإل  املحافظات،  يف  اإلكرتونية  ومواقع  حملية 

لي�ض هناك حتى  اأنه  مبادرات فردية، مبعنى  املواقع فتنطلق من  اأما  تعليمية،  اأو  جمتمعية 

الآن اأّي وجود موؤ�س�سي يف املحافظات لإعالم اخلدمة العامة اأو اإعالم القطاع اخلا�ض.
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رابعاً: حالة الترشيعات اإلعالمية

تت�سم الت�سريعات الأردنية يف جمال الإعالم بعدم ال�ستقرار، فقد خ�سعت هذه الت�سريعات 

املطبوعات  قانون  ُعّدل  حيث  املا�سية،  ال�سنوات  مدى  على  ومتالحقة  م�ستمرة  لتعديالت 

 2015 وامل�سموع يف عام  املرئي  1998-2015، و�سهد قانون  الفرتة  والن�سر ت�سع مرات خالل 

على  املقرتحة  التعديالت  تقبع  فيما  معظمها،  يف  الأمام  اإلى  خطوة  تعّد  جوهرية  تعديالت 

قانون احلق يف الو�سول اإلى املعلومات يف اأدراج جمل�ض النواب منذ عام 2011. 

وهنالك 12 قانونًا ناظمة لو�سائل الإعالم يف الأردن ب�سكل مبا�سر، وهي:

قانون املطبوعات والن�سر )1998( وتعديالته.  -

قانون العقوبات )1960( وتعديالته.  -

قانون حمكمة اأمن الدولة )1959( وتعديالته.  -

قانون انتهاك حرمة املحاكم )1959(.  -

قانون حماية اأ�سرار ووثائق الدولة )1971(.  -

قانون نقابة ال�سحفيني الأردنيني )1998( وتعديالته.  -

قانون موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون )2000(.  -

القانون املوؤقت لالإعالم املرئي وامل�سموع )2002( وتعديالته )2014(.  -

قانون منع الإرهاب )2006( وتعديالته )2007(.  -

قانون وكالة الأنباء الأردنية.  -

قانون جرائم اأنظمة املعلومات )2013(.  -

ويف ما يلي اأبرز التعديالت التي �سهدتها الت�سريعات الإعالمية الأردنية منذ عام 2012 حتى 

نهاية عام 2017: 

قانون املطبوعات والن�سر  .1

ل ل�سنة 2012، الذي اأدخل عليه املجل�ض النيابي ال�ساد�ض  قانون املطبوعات والن�سر املعدَّ اأ. 

احلرية  ح�ساب  على  امل�سوؤولية  تعزيز  ل�سالح  ال�سحفي  اجل�سُم  عّدها  تعديالت  ع�سر 

املواقع  بـ»فو�سى  ُو�سف  ما  �سبط  يف  ما  حّد  اإلى  جنحت  التعديالت  اأن  ومع  ال�سحفية، 
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اأنها ت�سببت يف الوقت نف�سه يف م�سادرة الكثري من اأوجه حرية الن�سر  اإّل  الإلكرتونية«، 

على �سبكة الإنرتنت. 

اأما اأبرز التعديالت التي �سملها القانون املعدل، فيت�سمن اجلدول رقم )5( تلخي�سًا لها. 

اجلدول رقم )5(
تعديالت قانون املطبوعات والن�سر

قانون املطبوعات 
والن�سر املعدل ل�سنة 

2012

اإعادة تعريف املطبوعة اخلا�سعة لأحكام القانون و�سمولها للمطبوعات   -
الإلكرتونية. 

اإلزام املواقع الإخبارية الإلكرتونية بالرتخي�ض، وبتعيني رئي�ض حترير   -
يتمتع بع�سوية نقابة ال�سحفيني.

عّد التعليقات على املواقع الإخبارية الإلكرتونية جزءًا من املادة   -
ال�سحفية.

اإن�ساء غرفة ق�سائية متخ�س�سة لق�سايا املطبوعات والن�سر، تتولى النظر   -
يف اجلرائم التي ُترتكب خالفًا لأحكام هذا القانون، واجلرائم التي ُترتكب 

�ض بها خالفًا  بو�ساطة املطبوعات اأو و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع املرخَّ
لأحكام اأّي قانون اآخر، والدعاوى املدنية التي يقيمها اأّي مت�سرر للمطالبة 

بالتعوي�ض املقرر له مبقت�سى اأحكام القانون املدين واأحكام هذا القانون.

ل ل�سنة 2015، والذي اأقّره املجل�ض النيابي ال�سابع ع�سر،  قانون املطبوعات والن�سر املعدَّ ب. 

وت�سّمن تعديالت �سكلية ملواءمة التغريات التي طراأت على اإلغاء دائرة املطبوعات والن�سر 

ودمج بع�ض مهامها يف اأعمال هيئة الإعالم. 

2. قانون املرئي وامل�سموع لعام 2015 

اجلدول رقم )6(
تعديالت قانون املرئي وامل�سموع

�سة وتلك التي  اإلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية يف ما يتعلق بالقنوات غري املرخَّ
تخالف مو�د �لقانون �أو �سروط �تفاقية �لبث بالإ�سافة �إلى متد�ويل �مل�سنفات 

الفنية، وا�ستبدل الغرامات املالية بها.

قانون املرئي 
وامل�سموع ل�سنة 

 2015

تعديل بع�ض املواد املّطاطة املتعلقة باملخالفات املرتَكبة عرب و�سائل الإعالم 
املرئية وامل�سموعة، مثل تعديل الفقرات )ل، و، ن، �ض( من املادة )20(، وا�ستبدال 

�سيغة اأكرث حتديدًا واأقل عمومية بها. حيث اأو�سحت التعديالت التزاماِت 
�ض له بخ�سو�ض املحتوى الإعالمي. املرخَّ
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مت ح�سر متطلَّبات �لرتخي�ص بال�سروط �لو�ردة يف �ملادة )16( من القانون باإلغاء 
البند )8( من الفقرة )ب( الذي كان ين�ض على »اأّي بيانات اأو وثائق اأخرى 

تطلبها الهيئة«.

خف�ض مهلة 60 يومًا املمنوحة ملجل�ض الوزراء لإ�سدار قراره باملوافقة اأو الرف�ض، 
اإلى 30 يومًا يف القانون اجلديد.

��سرتط �لقانون �جلديد �أن يكون قر�ر جمل�ص �لوزر�ء برف�ص ترخي�ص �لقناة 
التلفزيونية اأو الإذاعية معلَّاًل بالأ�سباب، ومنح املت�سرر حق اللجوء اإلى الق�ساء 

لنق�ض القرار.

اإلزام القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تبث من خالل �سبكة الإنرتنت، 
باحل�سول على ترخي�ض للبث ودفع الر�سوم حتت طائلة الإغالق وم�سادرة 

الأجهزة واملعدات والغرامات املالية.

منَح القانون ملوظفي الهيئة حقَّ ال�سابطة العدلية، واحلق يف دخول القنوات 
التلفزيونية والإذاعية ودور العر�ض، واأّي مكان اآخر يتم فيه تداول امل�سنفات 
ظ على �أيٍّ منها دون �أن ي�سرط  �لفنية، لتدقيق �مل�ستند�ت و�ملوجود�ت، و�لتحفُّ

ذلك الدخول الق�سري.

منح  الهيئة:  ا�ستقاللية  �سمانات  �سعف  اإلى  اإ�سافة  القانون  هذا  بها  جاء  التي  املثالب  ومن 

يخد�ض  اأو  الوطني  بالأمن  ي�سر  كان  حال  يف  برنامج  اأي  بث  بوقف  الهيئة  ملدير  �سالحيات 

احلياء العام من دون وجود معايري وا�سحة، واإلغاء ترخي�ض اأّي قناة اأو اإذاعة تتاأخر يف دفع 

الر�سوم والغرامات دومنا اأمر ق�سائي، وكذلك منح �سالحيات ملجل�ض الوزراء باإلغاء رخ�سة اأّي 

قناة اأو اإذاعة بعد ا�ست�سدار حكم ق�سائي.

من جهة اأخرى، مل يعالج القانون م�ساألة املْلكية املتعددة لو�سائل الإعالم، اأو ما مينع الحتكار، 

حيث غلبت اعتبارات حرية ال�سوق وال�ستثمار على املعايري املرتبطة بامل�سوؤولية الجتماعية 

لالإعالم. 

3. قانون نقابة ال�سحفيني 

اجلدول رقم )7(
تعديالت قانون نقابة ال�سحفيني

قانون معدل لقانون 
نقابة ال�سحفيني 

2014

تو�سيع ع�سوية النقابة من خالل تعديل تعريف »ال�سحفي« لي�سمل   -
ال�سحفيني يف جميع املوؤ�س�سات الإعالمية. 

ل يحوز لأّي موؤ�س�سة �سحفية اأو اإعالمية يف اململكة، ا�ستخدام اأّي �سخ�ض   -
يف عمل �سحفي اإذا مل يكن ع�سوًا يف نقابة ال�سحفيني.

اإعادة تنظيم اآلية ا�ستقبال ال�سكاوى بحق ال�سحفيني.   -
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حيث  »ال�سحفي«؛  بتعريف  ترتبط  اعتاللت  من  يعاين  ال�سحفيني  نقابة  قانون  زال  ما 

بو�سائل  ب�سرعة  تلحق  التي  والتكنولوجيا  التحولت  مع  يتكّيف  ل  به  املعمول  التعريف  اأن 

اأ�سوات تطالب  النقابة تالقي نقدا وعدم توافق، وهناك  اإلزامية ع�سوية  اإن  الإعالم، كما 

بتعدد النقابات.

هذا القانون مل ي�سمل معظم ال�سحفيني العاملني يف املوؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية حتت 

ري ن�سرات الأخبار والربامج الإخبارية  مظلة النقابة، وق�سَر باب قبول الع�سوية على حمرِّ

ومقدميها، وحتت �سروط �سعبة، و�ألزم �ملوؤ�س�سات �لإعالمية، مبا فيها حمطات �لبث �لإذ�عي 

والتلفزيوين، بدفع ر�سوم ل�سالح النقابة، حتى واإن مل يكن لديها �سحفيون عاملون اأع�ساء يف 

النقابة.

4. قانون �سمان حق احل�سول على املعلومات 

كان الأردن رائدًا على امل�ستوى العربي يف اإ�سدار اأول قانون ي�سمن وينظم حق احل�سول على 

املعلومات بو�سفه حقًا للمواطنني كافة )2007(، اإل اأن العديد من التقارير والدرا�سات ت�سري 

اإلى اأن هذا القانون مل يكن فّعاًل ومل يحقق الفائدة املرجّوة منه. 

ع يف حماية �سرية املعلومات العامة، وطول  لت على القانون، التو�سُّ ومن اأبرز املثالب التي �ُسجِّ

املدة املمنوحة للموؤ�س�سات العامة للرد على طلبات احل�سول على املعلومات )30 يومًا(، ونق�ض 

التفا�سيل الإجرائية.

 )Access Info Europe( و�سعه  الذي  املعلومات،  على  احل�سول  حق  ت�سنيف  وبح�سب 

فاإّن قانون   ،)Centre for Law and Democracy( والدميقراطية القانون  ومركز 

�سمان حق احل�سول اإلى املعلومات يف الأردن يقع يف املراتب اخلم�ض الأخرية بني قوانني حق 

102 دولة لديها قوانني  98 من بني  احل�سول على املعلوماتت )2016(، وحتديدًا يف املرتبة 

وطنية مت تقييمها، حيث ح�سل الأردن على 55 نقطة فقط من 150 نقطة. ويوفر الت�سنيف 

اأداة للموؤيدين والإ�سالحيني وامل�سّرعني من اأجل تقييم قّوة القانون عامة يف بلدانهم، حيث 

ة من املعايري الدولية واملمار�سة الوطنية الأف�سل. اأن موؤ�سرات الت�سنيف م�ستَمدَّ

اأيلول  مطلع  يف  الوزراء  جمل�ض  وافق  وتقويته،  القانون  هذا  بتعديل  املطالب  ا�ستمرار  ومع 

2012، على م�سروع قانون معّدل لقانون �سمان حق الو�سول اإلى املعلومات لعام 2007، اإّل اأن 

الربملان مل يقم باإقرار التعديل حتى وقت اإعداد هذه املراجعة.

على  الأردن  �سادق  فقد  لالأردن؛  الدولية  اللتزامات  مع  القانون  هذا  اإ�سالح  اأهمية  وتزداد 

هذه  من  و)13(   )10( املادتان  وتدعو   ،)UNCAC( الف�ساد  �سد  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
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َع  التفاقية الدوَل الأطراف اإلى اعتماد اإجراءات من �ساأنها اأن تعّزز ال�سفافية، وت�سمن متتُّ

جميع املواطنني بحق الو�سول اإلى املعلومات من اأجل ممار�سة فاعلة يف حماربة الف�ساد، حيث 

م�ستويات  مع  عك�سيًا  تنا�سبًا  املعلومات  اإلى  الو�سول  على  والقدرة  ال�سحافة  حرية  تتنا�سب 

الف�ساد.

خامساً: حالة الحرية اإلعالمية

يو�سف م�سار احلرية الإعالمية يف الأردن بالتذبذب �سمن م�سارات احلريات العامة يف البالد، 

الإ�سالحات  ذروَة  �سهَد  الذي   1993 عام  يف  م�ستوياتها  اأف�سَل  ال�سحافة  حرية  بلغت  ولقد 

 ،2002 بال�سعود يف عام  الإعالمية  موؤ�سرات احلرية  تعود  اأن  ال�سيا�سية، ثم تراجعت قبل 

اأن  اإل  العربي«  »الربيع  �سّمي  ما  مرحلة  خالل  التعبري  حرية  يف  الإيجابي  التطور  ورغم 

ر  تطوُّ تعرثُّ  اإلى  اأّدت   ،2013 عام  منذ  وحتديدًا  والتطرف،  الإرهاب  على  احلرب  تداعيات 

احلرية الإعالمية مع ظهور ت�سريعات جديدة منها قانون مكافحة الإرهاب، وتفعيل تعديالت 

قانون املطبوعات، وزيادة الرقابة على �سبكة الإنرتنت.

ع ا�ستطالعات الراأي العام التي ينّفذها مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة  وي�سري تتبُّ

الأردنية منذ عام 1996، اإلى اأن حريات التنّقل والتمّلك وحرية املعتقدات الدينية وحرية 

الفكر م�سمونة بدرجة كبرية يف الأردن اأكرب من حرية ال�سحافة وحرية التعبري، بينما جاءت 

حرية ال�سحافة وبا�ستمرار اأف�سل حاًل من حرية التظاهر ومن حرية النت�ساب لالأحزاب 

ال�سيا�سية، حيث اأفاد 75% يف ا�ستطالع حالة الدميقراطية عام 2011 باأن حرية ال�سحافة 

77% يف ا�ستطالع عام  2010، ومقارنة مع  راأوا ذلك يف ا�ستطالع   %72 م�سمونة، مقارنة مع 

2009، و73% يف ا�ستطالع 2009، و64% يف ا�ستطالع عام 2008، و63% يف ا�ستطالع 2007.

ع موؤ�سر منظمة »بيت احلرية« )Freedom House( الأبعاَد البيئية حلرية  يو�سح تتبُّ

والبيئة  ال�سيا�سية،  والبيئة  القانونية،  البيئة  هي  بيئات،  ثالث  يف  والإعالم  ال�سحافة 

القت�سادية. ويعتمد امل�سح على منهجية تعطي البلدان درجات من )0( الأف�سل اإلى )100( 

الأ�سواأ على اأ�سا�ض جمموعة من الأ�سئلة املنهجية وفق معايري وا�سحة )من 0-30 حرة، من 

31-60 حّرة جزئيًا، ومن 61 - 100- غري حرة(.

وُيظهر اجلدول رقم )8( مكانة حرية ال�سحافة يف الأردن وفق م�سح »بيت احلرية« بني عامي 

تراجع  يالَحظ  حيث  دولة؛   197 ي�سمل  مقيا�ض  وفق  احلرية  هذه  واأو�ساع  و2017،   2011

مرتبة الأردن خالل هذه الفرتة. 
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ويرّكز ت�سنيف منظمة »مرا�سلون بال حدود« على احلالت والأحداث التي تقع بني الأول من 

اأيلول والأول من اأيلول يف العام الذي يليه، وهو ل ينظر اإلى انتهاكات حقوق الإن�سان عمومًا، 

بل يتوقف عند النتهاكات التي مت�ض احلريات الإعالمية مبا�سرة.

وت�سري تقارير هذه املنظمة اإلى اأن اأحوال احلرية ال�سحافية يف العامل العربي �سهدت مزيدًا 

وهو  العربي«،  »الربيع  ي�سّمى  ما  مرحلة  خالل  حمدودة  لفرتة  ازدهرت  اأن  بعد  التدهور  من 

الأمر الذي نال من مكانة حرية ال�سحافة يف الأردن، ففي عام 2002 كان ترتيب الأردن 99 

166 دولة، ويف عام  اأ�سل  123 من  اإلى  2003 لي�سل  166 دولة، ثم تراجع يف عام  اأ�سل  من 

2005 و�سل اإلى 96، وهو اأف�سل ترتيب و�سلته احلرية الإعالمية يف العقد املا�سي، ليعود اإلى 

الرتاجع مرة اأخرى يف ال�سنوات التالية. ويف عام 2013 تراحعت احلريات الإعالمية ب�سكل 

وا�سح وو�سلت اإلى الرتتيب 139 من اأ�سل 179 دولة، ويف عام 2016 و�سل ت�سنيف الأردن اإلى 

135 من اأ�سل 180 دولة، ويف عام 2017 و�سل اإلى 138، اأما يف عام 2018 فقد عادت حرية 

ال�سحافة اإلى التح�سن قلياًل وذلك بالتقدم 6 درجات عن العام ال�سابق.

 

اجلدول رقم )8(
ت�سنيف الأردن يف موؤ�سرات حرية ال�سحافة

ال�سنة 
موؤ�سر »بيت 

احلرية« 
موؤ�سر »مرا�سلون بال 

حدود« 
 موؤ�سر نقابة 

ال�سحفيني 
حرية الإنرتنت 

2010120140------

2011128141---42

2012128144%5145

2013134145%4446

2014141155%4746

2015143145---44

2016145135---44

2017150138---53

* موؤ�سر »بيت احلرية«: يقي�ض حالة احلرية يف 197 دولة؛ وكلما ازداد الرقم انخف�َض ت�سنيف الدولة.
* موؤ�سر »مرا�سلون بال حدود«: يقيي�ض حالة احلرية يف 179 دولة، وكلما ازداد الرقم انخف�ض ت�سنيف الدولة.

ن و�سع احلرية. * موؤ�سر نقابة ال�سحفيني: توّقف عن ال�سدور يف عام 2015، وكلما ازدادت الن�سبة عرّب هذا عن حت�سُّ

* حرية الإنرتنت: عدد الدول امل�سمولة 91 دولة، وكلما ازداد الرقم انخف�ض ت�سنيف الدولة.
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سادساً: حالة اإلعالم الرسمي

)برتا(؛  الأردنية  الأنباء  ووكالة  والتلفزيون  الإذاعة  موؤ�س�سة  يف  الر�سمي  الإعالم  يتمثل 

و�سهد هذا الإعالم )بخا�سة موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون( تراجعًا يف الأداء العام. اإذ ت�سري 

اإلى تراجع حاّد يف ثقة  الأردنية،  الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة  الدرا�سات  ا�ستطالعات مركز 

الذين  ن�سبة  اإذ كانت  املحلية؛  اأ�سا�سّيًا لالأخبار  بالتلفزيون الأردين بو�سفه م�سدرًا  اجلمهور 

يثقون بالتلفزيون الأردين عام 2002 نحو 52%، وتراجعت عام 2009 اإلى 45%، ثم تراجعت 

 )MDI.2015( عام 2011 اإلى 34%. وتخُل�ض الدرا�سة التقييمية ال�سادرة عن اليون�سكو

اإلى اأن التلفزيون الأردين مييل نحو متثيل ر�سالة احلكومة اأكرَث من مفهوم »اخلدمة العامة 

للبّث«؛ حيث تعطي التغطياُت الإخبارية الأولويَة لالأخبار احلكومية والأن�سطة الر�سمية ول 

مياِر�ض التلفزيون نقدًا جاّدًا وفعلّيًا لأن�سطة احلكومة.

التلفزيوين، ويف  للبث  ل يحدد قانون موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون مهمًة وا�سحًة وحمددًة 

وفق  الأردين  التلفزيون  من  ُيطلب   ،2015 ل�سنة   )26( رقم  وامل�سموع  املرئي  الإعالم  قانون 

املادة 24/اأ، التقّيد التام بال�سيا�سات والتعليمات ال�سادرة عن هيئة الإعالم احلكومية، وهو 

ما يك�سف افتقار الأطر الت�سريعية ملفهوٍم �سلب ووا�سح لبّث اخلدمة العامة الذي من املفرَت�ض 

اأن يقوم على ال�ستقاللية. 

ل تتوفر ال�سمانات الت�سريعية وال�سيا�سة ول املهنية ل�ستقاللية موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون، 

اإلى خدمة بث عامة تراعي  ل  ورغم اأن حماولت عديدة قامت لإ�سالح املوؤ�س�سة لكي تتحوَّ

املعايري املهنية، اإل اأن تلك املحاولت باءت بالف�سل. 

لقد تعّر�ض الإعالم الر�سمي اإلى انتقادات وا�سعة يف ال�سنوات الأخرية من اأبرزها:

عن  غائبًا  كثرية  اأحيان  يف  الإعالم  هذا  جعل  ما  لالأزمات،  ال�سريعة  ال�ستجابة  �سعف   .1

حولها.  املعلوماِت  الر�سمية  القنوات  من  ويلتم�سون  املواطنني  تهم  التي  الكربى  الأحداث 

يف  الإرهابية  العملية  مع  الر�سمي  الإعالم  تعامل  احلالة،  هذه  على  الأمثلة  اأبرز  ولعل 

الكرك )2016/12/18(. 

تراُجع املهنية الإعالمية يف اجلانب املتعلق بالإحاطة اجلارية بالحداث، والفتقار اإلى   .2

التغطيات املعمقة وال�ساملة، و�سعف القيام بالوظيفة الرقابية يف متابعة اأداء املوؤ�س�سات 

العامة ومتابعة ال�سيا�سات العامة.

اأطراف  ِقبل  من  التحريرية  ال�سيا�سات  يف  واملتعدد  الوا�سع  والتدخل  ال�ستقاللية  عدم   .3

�سيا�سية واأمنية. 
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تعقيد البنية الإدارية، فموؤ�س�سة الإذاعة وتلفزيون تعاين من ترهل اإداري وت�سخم يف   .4

اأعداد العاملني يف الوقت الذي تفتقر فيه اإلى كفاءات يف العديد من املواقع. 

ذلك  ويبدو  املقيَّد«،  »ال�ستقرار  ميثل  الر�سمي  الإعالم  اإدارة  يف  الأردين  النموذج  بقي  لقد 

ر يف عبارة  ع م�سار الإ�سالحات مقابل م�سار الرتاجع والتقييد والذي ُيخت�سَ وا�سحًا عند تتبُّ

م�ستقرة  ر�سمية  اإعالمية  موؤ�س�سات  وجود  �سوء  يف  اخللف«  اإلى  وخطوة  الأمام  اإلى  »خطوة 

لكنها �سعيفة. وي�سري اجلدول رقم )9( اإلى اأبرز مالمح هذا النموذج. 

اجلدول رقم )9( التقدم والرتاجع يف اأحوال الإعالم الر�سمي الأردين 

اإلى اخللف اإلى الأمام 

2002
اإلغاء وزارة الإعالم 

وا�ستحداث املجل�ض الأعلى لالإعالم 
2003

ا�ستحداث من�سب وزير 
الدولة ل�سوؤون الت�سال 

2003
اإن�ساء جمال�ض اإدارة ملوؤ�س�سات 

الإعالم الر�سمي 
-2008
2014

عودة ال�سيطرة احلكومية 
على جمال�ض اإدارة الإعالم 

الر�سمي 

-2002
2003

نهاية احتكار الدولة للبث الإذاعي 
والتلفزيوين 

-2010
2016

تراجع الثقة بو�سائل 
الإعالم العامة 

2007
قانون �سمان حق احل�سول على 

اإلغاء املجل�ض الأعلى لالإعالم 2008املعلومات 

2011-الإ�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم2011
2015

عدم اللتزام ببع�ض بنود 
الإ�سرتاتيجية الوطنية 

لالإعالم

2015

قانون معدل لهيئة املرئي وامل�سموع

2011
تعديالت قانون املطبوعات 

الن�سر ت�سع قيودًا على 
ال�سحافة الإلكرتونية

-2015
2016

قانون معدل ملنع الإرهاب2014نظام حمطة الإعالم العام امل�ستقلة 

ل املجتمع،  ظهر مفهوم »بث اخلدمة العامة امل�ستقلة« التي تعمل من اأجل ال�سالح العام ومُتثِّ

للمرة الأولى، يف وثيقة الإ�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم )2011(؛ حيث دعت الإ�سرتاتيجية 

للخدمة  اإعالمية  مرافق  اإلى  وحتويلها  الر�سمي  الإعالم  موؤ�س�سات  ا�ستقاللية  حتقيق  اإلى 

العامة، لكن الإطار الزمني لتلك الإ�سرتاتيجية انتهى من دون اأن تتحقق معظم اأطروحاتها.

يف  مهمًا  تطورًا   ،2015 ل�سنة   )53( رقم  امل�ستقلة  العام  الإعالم  حمطة  نظام  �سدور  وميثل 
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جمال اإعالم اخلدمة العامة يف الأردن؛ حيث مت اإن�ساء موؤ�س�سة بث تلفزيونية جديدة، ت�سري 

اأن يبداأ بثها قبل  اأنها تراعي معايري اخلدمة العامة، ومن املنتَظر  اإلى  الوثائق املعَلنة عنها 

نهاية 2018. 

املتحدة  الأمم  يف  الإن�سان  حقوق  ملجل�ض  اخلام�ض  الدوري  تقريرها  يف  احلكومة  اأوردت  لقد 

)2016(، اأن نظام هذه املحطة الذي �سدر يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2015/6/22، جاء 

ا�ستقاللية  مبداأ  التعبري، وتر�سيخ  الدميقراطية واحلرية يف  العملية  اأركان  اأجل تعزيز  من 

التي  الق�سايا  جميع  مناق�سة  هو  املحطة  اإن�ساء  من  الرئي�ض  الهدف  اأن  واأ�سافت  الإعالم. 

تهم املواطن، وتنويع امل�سهد الإعالمي، مع احلفاظ على ا�ستقاللية اخلدمة العامة يف البث 

التلفزيوين وتوفري ال�سمانات الفعلية لهذه ال�ستقاللية، من خالل الت�سريعات، واآليات تعيني 

قيادات هذه املوؤ�س�سات، وم�سادر التمويل.

مدى  على  احلكم  ميكن  ل  اأنه  اإّل  وا�سعًا،  جدًل  اأثار  املحطة  هذه  اإن�ساء  اإعالن  اأن  ورغم 

ا�ستقالليتها واقرتابها اإلى مفهوم اخلدمة العامة قبل اأن تبداأ عملها فعليًا.

سابعاً: النموذج االقتصادي وأزمة الصحافة الورقية

تزال  وما  الأخرية،  اخلم�ض  ال�سنوات  يف  متدحرجة  مالية  اأزمة  الورقية  ال�سحافة  �سهدت 

م�ستمرة حتى وقت اإعداد هذه املراجعة، وبلغت هذه الأزمة ذروتها يف عام 2015 حينما دعا 

جمل�ض النواب اإلى عقد جل�سة خا�سة ملناق�سة الأو�ساع املالية لل�سحف التي ُو�سفت باأنها يف 

»غرفة الإنعا�ض«. 

الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  بني  م�سرتكة  )مْلكية  و»الراأي«  �سحيفتا »الد�ستور«  وتواجه 

كثرية،  اأوقات  عنها اإدارتا ال�سحيفتني يف  اأعلنت  �سعبة  مالية  اخلا�ض(،  ظروفًا  والقطاع 

فيما  طويلة.  لأ�سهر  العاملني  رواتب  دفع  عن  »الد�ستور«  �سحيفة  ف  توقُّ اإلى  الأمر  وو�سل 

واجهت �سحيفة »العرب اليوم« م�سريًا اأ�سعب، اإذ خرجت من �سوق ال�سحافة الورقية يف عام 

2015 بعد اأن بيعت اإلى مالٍك جديد يف عام 2011 وخ�سعت لإعادة هيكلة وعّلقت �سدورها يف 

عام 2013 قبل اأن تتوقف متامًا. 

بداأت اأزمة ال�سحافة الورقية يف عاَمي 2011/2010، حيث �سهدت »الد�ستور« خ�سائر مرتاكمة 

)ح�سة ال�سمان الجتماعي 33%(، وهو ما دفع اإدارتها اإلى تخفي�ض عدد العاملني فيها من 

614 اإلى 537 يف عام 2011، كما مت اإيقاف �سحيفة )The Star( التي ت�سدر عنها باللغة 

الإجنليزية، وهو ما اأدى خلف�ض عدد املوظفني مرة اأخرى يف عام 2013 لي�سل اإلى 320، ثم 

باعت ال�سحيفة بع�ض ممتلكاتها، وعادت يف عام 2015 اإلى ال�ستغناء عن 46 موظفًا. 
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وعلى الرغم من حجم العائد الإعالين الكبري الذي حتققه �سحيفة »الراأي« )ح�سة ال�سمان 

 ،2011 اأنها اأخذت تواجه اأزمة مالية متفاقمة منذ عام  55%(، اإل  الجتماعي من الأ�سهم 

40 مليون  التجارية بكلفة  للمطابع  اإن�ساء جممع  اإلى  ال�سحيفة هذه الأزمة  اإدارة  واأرجعت 

املوؤ�س�سة ال�سحفية  اإيجابية، فاأخذت الديون ترتاكم على  دينار مل يحقق نتائج اقت�سادية 

بحقوقهم،  للمطالبة  الحتجاجات  من  ب�سل�سلة  العاملون  وقام  لل�سحيفة،  املالكة  الأردنية، 

وقررت ال�سحيفة يف عام 2015 خف�ض عدد مكاتبها اخلارجية. 

 2017-2014  ونتيجة �ل�سغوط �لتي مور�ست على �حلكومة، عمدت �حلكومات يف �ل�سنو�ت 

اإلى �سل�سلة من الإجراءات لإنقاذ ال�سحف اليومية؛ ففي عام 2015 قررت رفَع �سعر الإعالن 

احلكومي املخ�س�ض لل�سحف، كما قامت بزيادة ال�سرتاكات احلكومية يف ال�سحف اليومية، 

وقررت يف عام 2014 اإعفاء مدخالت الإنتاج ال�سحفي من الر�سوم اجلمركية ملدة عامني، ويف 

عام 2017 قامت احلكومة باإعادة تنظيم توزيع الإعالنات الق�سائية )ومتثل ح�سة كبرية من 

الإعالنات احلكومية( وح�سَرتها يف ثالث �سحف يومية.

اجتاهني  اأخذت  الورقية  ال�سحافة  اأو�ساع  لإ�سالح  ُو�سعت  التي  املعاجلات  اأن  الوا�سح  من 

املوظفني  من  الزائدة  من احلمولة  التخل�ض  بهدف  الإدارية  الهيكلة  اإعادة  الأول  اأ�سا�سيني؛ 

القرارات  �سل�سلة  يف  متثَل  الذي  احلكومي  الدعم  والثاين  »الد�ستور«،  �سحيفة  يف  وحتديدًا 

�سابقة الذكر، واأحيانًا تقدمي الدعم املايل املبا�سر.

واملتمثلة  الأزمة،  لهذه  الأ�سباَب احلقيقية  الورقية  ال�سحافة  تاأخذ ال�ستجابة لأو�ساع  مل 

يف: 

الإعالم  و�سائل  على  التكنولوجيا  فر�ستها  التي  والتغريات  الإعالم،  اأ�سواق  يف  التحولت   .1

وعلى اجلمهور، وعدم ال�ستجابة ملا يحدث يف العامل من منظور الإدارة ومنط الإنتاج.

يف  وف�سلها  ال�سحف،  تدير  التي  ال�سركات  منها  تعاين  التي  املزمنة  الإدارية  الختاللت   .2

بناء مناذج اقت�سادية ناجحة. 

ال�سحف  املنتج الإعالمي كما فعلت مئات  املعا�سرة وتطوير  التحولت  التكيُّف مع  �سعف   .3

اليومية يف اأنحاء العامل. 
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التوصيات واألولويات

اأ- حزمة الت�سريعات الإعالمية والت�سريعات ذات ال�سلة
اللتزام  من  مقبول  حّد  وحتقيق  الإعالمية،  للحريات  ال�سالبة  القوانني  مراجعة  وت�سمل 

باملعايري الدولية لالإعالم �سواء يف جمال اإعالم اخلدمة العامة اأو تنظيم قطاع الإعالم. 

امل�سلحة  ملفهوم  وا�سحة  روؤية  على  ُتبنى  اأن  بّد  ل  للت�سريعات  اإ�سالحية  مراجعة  اأّي  اإّن 

الوطنية، وعلى اأّن احلرية الإعالمية امل�سوؤولة هي اأ�سا�ض متني لل�سالح العام. 

ومن اأبرز القوانني التي حتتاج اإلى مراجعة وتعديالت: 

قانون املطبوعات والن�سر.  .1

قانون احلق يف الو�سول اإلى املعلومات.  .2

قانون اجلرائم الإلكرتونية.  .3

قانون حماية اأ�سرار الدولة.  .4

ب. حت�سني البيئة الإعالمية ودعم ال�ستقاللية 
تعديل الت�سريعات مبا ي�سمن حد مقبول من ا�ستقاللية هيئة الإعالم.  .1

توفري حوافز ودعم لالإعالم املحلي واملجتمعي يف املحافظات.  .2

�سد فجوة ال�سيا�سات التنظيمية يف عمل هيئة الإعالم، مبا يخدم تطوير الإعالم الأردين   .3

وزيادة تناف�سيته ويحمي املجتمع الأردين.

ويف جمال ال�سيا�سات، حتتاج هيئة الإعالم لتطوير �سيا�سات تنظيمية يف العديد من املجالت، 

التعددية  ل�سمان  الوطنية  ال�سيا�سة  الإعالم،  يف  الحتكار  منع  يف  الوطنية  ال�سيا�سة  مثل: 

املجتمع من  الوطنية يف حماية  ال�سيا�سة  والتنمية،  الإعالم  الوطنية يف  ال�سيا�سة  والتنوع، 

املحتوى ال�ساّر، وال�سيا�سة الوطنية لتنمية الثقافة والهوية يف املحتوى الإعالمي. 

ت. تطوير الإعالم الر�سمي
حّقق الإعالم الر�سمي خطوة اإلى الأمام باإ�سدار نظام حمطة الإعالم العام امل�ستقلة )2015(، 

ها التلفزيوين قبل نهاية عام 2018 ا�ستنادًا اإليه.  ع اأن تبداأ حمطة »اململكة« بثَّ والذي يتوقَّ
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ويدعو هذا التوّجه اإلى �سرورة تطوير اأداء املوؤ�س�سات الإعالمية العامة الأخرى يف املجالت 

التالية: 

وتطوير  الر�سمي  الإعالم  موؤ�س�سات  يف  العاملني  قدرات  بناء  لإعادة  فرعية  خطة  و�سع   .1

قدراتهم وجتديدها وبخا�سة يف جمالت الإعالم الرقمي والو�سائط اجلديدة.

عامة  خدمة  اإعالم  بو�سفه  الر�سمي  الإعالم  ا�ستقاللية  ل�سمان  توافقية  معايري  و�سع   .2

يخدم املجتمع والدولة على حّد �سواء.

تطوير قدرة الإعالم الر�سمي على تغطية احلداث خالل الأزمات، وذلك من خالل التدريب   .3

وبناء القدرات وو�سع خطط لال�ستجابة ال�سريعة يف كل و�سيلة اإعالمية. 

املجتمعات  تخدم  واملحافظات  الأقاليم  يف  حملية  واإذاعية  تلفزيونية  حمطات  اإن�ساء   .4

املحلية وتعك�ض اأولوياتها. 

البدء بخطة لتوفري بدائل تخدم البث التلفزيوين الر�سمي اإلى جانب البث الف�سائي، ويف   .5

مقدمة هذه البدائل البث الأر�سي والرقمي من خالل )الفايرب(. 

و�سع برنامج �سنوي لتطوير قدرات قيادات الإعالم الر�سمي و�سمان اإحاطتهم بالتطورات   .6

املهنية والتكنولوجية ذات ال�سلة باأعمالهم. 

الدولة  مّد  على  قادرة  لتكون  )برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  البحثية  القدرات  تطوير   .7

بتقارير معلومات وحتليل يف ال�سوؤون التي ترتبط بعملها. 

ث. ال�سناعة الإعالمية
تقدمي امتيازات وحوافز اإ�سافية لال�ستثمار يف قطاع الإعالم يف الأردن.  .1

العربي على �سبكة  اإقليمي لإنتاج املحتوى  اإلى مركز  و�سع خطة وطنية لتحويل الأردن   .2

الإنرتنت، وذلك من خالل دعوة القطاع اخلا�ض املحلي والعربي، لإن�ساء مدينة لل�سناعات 

تطوير  الإعالم،  يف  املعلومات  تكنولوجيا  )تطبيقات  الأردن  يف  اجلديدة  الإعالمية 

املحتوى الإعالمي العربي على ال�سبكة، ال�ستثمار يف �سبكات التوا�سل الجتماعي، �سناعة 

الكرتون والر�سوم املتحركة( لال�ستفادة من الفر�ض ال�ستثمارية اجلديدة يف هذا املجال 

وال�ستفادة من املوارد الب�سرية الأردنية.

التعليمة  املوؤ�س�سات  اقت�سادية قابلة لال�ستدامة من خالل دعوة  اإعالمية  تطوير مناذج   .3

الإعالمية، وحا�سنات  الأعمال  املوؤ�س�سات القت�سادية، لإن�ساء م�سّرعات  وبال�سراكة مع 

الأعمال الإعالمية التي حتفز البتكار يف �سناعة الإعالم. 
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ج. التحول الرقمي
للتحول  وحتفزها  الأردنية  الإعالم  و�سائل  تدفع  م�ساريع  واقرتاح  اإجراءات  و�سع  ينبغي 

جميع  اأن  حيث  التناف�ض،  على  والقدرة  الإعالم  مب�ستقبل  الأولوية  هذه  وترتبط  الرقمي. 

و�سائل الإعالم تعمل يف بيئة رقمية وحتتاج اأن تتحول اإلى الرقمية. 

اإن التحول الرقمي من �ساأنه اأن ي�ساهم يف:

ر مناذج اقت�سادية قابلة لال�ستدامة. حّل جزء من اأزمة ال�سحافة الورقية وجعلها ُتطوِّ  .1

التعامل مع  املوؤهل يف  ال�سباب  ا�ستيعاب املزيد من  املوؤ�س�سات الإعالمية يف  تطوير قدرات   .2

الأدوات الرقمية. 

زيادة القدرة على التناف�سية حمليًا واإقليميًا.   .3

تطوير جودة اخلدمات الإعالمية.  .4

ح. التنظيم الذاتي
جميع  لت�سمل  ع�سويته  تو�سيع  يتيح  مبا  ال�سحفيني  نقابة  قانون  مراجعة  اإلى  احلاجة   .1

النقابة يف تدريب خريجي  العاملني يف و�سائل الإعالم املختلفة، وزيادة دور  ال�سحفيني 

برامج ال�سحافة والإعالم. 

تعنى  وروابط  لالإعالميني، وجمعيات  باإن�ساء هيئات جديدة متثيلية وتنظيمية  ال�سماح   .2

باملهن الإعالمية املختلفة ومبا يتفق مع املعايري الدولية يف هذا املجال. 

على  ويعمل  ال�سكاوى«  »جمل�ض  بدور  يقوم  الذي  الإعالم«،  و�سائل  جمهور  »جمل�ض  اإن�ساء   .3

وظائف اأخرى مبا فيها راأي اجلمهور واأولوياته. ويف �سوء عدم التوافق على اآليات اإن�ساء 

هذا املجل�ض، فاإن ال�سيغة املقرتحة اأن تتولى املوؤ�س�سات التعليمية الأردنية ا�ست�سافة هذا 

م من املوازنة العامة، بحيث تتقا�سم  املجل�ض واإدارته وفق نظام ر�سمي ومنحة �سنوية تقدَّ

املوؤ�س�سة التعليمية والدولة نفقات املجل�ض، ويتم ا�ست�سافة املجل�ض دوريًا بني اجلامعات 

واملعاهد التي تدّر�ض الإعالم. 

ال�سحفيني،  نقابة  ترعاه  الذي  الأردين  ال�سحفي  امليثاق  وتطوير  مراجعة  اإلى  احلاجة   .4

وت�سجيع ال�سحفيني على اإ�سدار مدونات ال�سلوك الإعالمي املتخ�س�سة يف املجالت التي 

تكرث فيها املخالفات املهنية والأخالقية. 
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خ. التعليم الإعالمي
ين ملعايري اعتماد الربامج الأكادميية. �سرورة التطوير والتحديث امل�ستمرَّ  .1

حتديث اخلطط واملناهج اجلامعية، بحيث ت�سمن اجلانب التطبيقي واملزيد من الهتمام   .2

بالتكنولوجيا والأخالقيات وحقوق الإن�سان. 

توفري مرافق تدريب يف كليات الإعالم التي تفتقر اإلى مثل هذه املرافق.   .3

ع الكّمي يف القبول. تطوير اأنظمة قبول الطلبة يف هذا الربنامج واحلد من التو�سُّ  .4

تطوير العالقة بني معاهد وكليات الإعالم وال�سناعة الإعالمية.   .5

املهمة،  بهذه  القيام  اجلامعات  من  والطلب  واملعلوماتية«،  الإعالمية  »الرتبية  ن�سر  دعم   .6

والبناء على اجلهود التي بذلها معهد الإعالم الأردين ومنظمة اليون�سكو. 
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اإّن فل�سفة كتب التكليف عند ت�سكيل احلكومات هي التاأ�سري املبا�سر على اأهم الق�سايا واملحاور 

التنفيذية  الربامج واخلطط  والعمل على و�سع  الرتكيز عليها،   املكلَّفة  للحكومة  ُيراد  التي 

املالئمة لها،  وكذلك القيام مبا يلزم من اإجراءات �سمن اإطار زمني مرتبط بخطة تنفيذية،  

ومن ناحية اأُخرى العمل على تعزيز اإ�سالحات �سمن قطاع معني. والغاية من ذلك هي توجيه 

احلكومات نحو الق�سايا الوطنية التي تقع على �سّلم الأولويات عند امللك بغية الو�سول اإلى 

وحت�سني  ال�ساملة،   التنمية  وحتقيق  الوطني،   البناء  م�سرية  ا�ستمرار  وهو  الأ�سمى  الهدف 

واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  ومتكينهم  لهم،   الف�سلى  اخلدمات  وتقدمي  املواطنني،   معي�سة  م�ستوى 

واجتماعيًا وثقافيًا.

املحاور  لأهم  الأمة  جمل�س  انتباه  لفت  اإلى  رئي�س  ب�سكل  تهدف  العر�س  خطب  فاإن  كذلك،  

ال�سلطتان الت�سريعية والتنفيذية بتن�سيق  والق�سايا التي كّلف بها امللك حكومته لكي تقوم 

اإطار الد�ستور،  لإجناز الت�سريعات الالزمة،  وتفعيل العمل  اجلهود،  والعمل امل�سرتك �سمن 

التي  الق�سايا  لأولوية  ومراعاتها  للخطط  تنفيذها  مدى  ومتابعة  احلكومة،   على  الرقابي 

لل�سلطتني  الهادي  الطريق  هي  العر�س  وخطب  التكليف  كتب  فاإن  لذلك،   معاجلتها.  تنوي 

الرتكيز  يجب  التي  الأولوية  ذات  وامل�سكالت  القطاعات  حتديد  يف  والت�سريعية  التنفيذية 

عليها لتحقيق اإجناز ملمو�س يف املحاور والق�سايا املختلفة.

بتنفيذ  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  التزام  مدى  على  الوقوف  املراجعة  هذه  وحتاول 

الربامج املتعّلقة باملحاور التي وردت �سمن كتب التكليف وخطب العر�س خالل فرتة حكم امللك 

عبداهلل الثاين،  والق�سايا التي �سملتها التوجيهات امللكية. حيث ابتداأ التحليل املتعّلق بكتب 

بخطب  املتعّلق  التحليل  ابتداأ  فيما    ،)1999( الروابدة  الروؤوف  عبد  حكومة  من  التكليف 

العر�س من الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الأردين الثالث ع�سر )2000(.

العملية  وامل�سارات  اإجنازها،   املطلوب  لالأهداف  امللكية  الروؤية  التكليف  كتب  ت�سمنت  وقد 

املنا�سبة لذلك �سمن املحاور التالية:

1. قيم الدولة املدنية.

2. الوحدة الوطنية.

3. الفقر والبطالة.

4. املياه والطاقة. 

تقدمي
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5. الإعالم. 

6. التنمية القت�سادية وال�ستثمار. 

7. الإ�سالح وتعزيز الدميقراطية واملوؤ�س�سة الت�سريعية. 

8. الإ�سالح الق�سائي.

9. ال�سباب والتعليم.

10. ال�سحة. 

11. الثقافة.

12. املراأة. 

13. الإدارة العامة.

14. ال�سيا�سة اخلارجية. 

15. دعم القوات امل�سّلحة.

هة ملجل�س الأمة منذ الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة الثالث ع�سر  اأما خطب العر�س املَوجَّ

حتى الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الثامن ع�سر،  فقد ت�سمنت الروؤية امللكية لالأهداف 

املطلوب اإجنازها،  وامل�سارات العملية املنا�سبة لذلك �سمن املحاور التالية:

1. التنمية ال�ساملة. 

2. الوحدة الوطنية.

3. الدميقراطية والإ�سالح ال�سيا�سي.

4. الق�ساء.

5. القطاع القت�سادي.

6. الإعالم.

7. املراأة وال�سباب والتعليم.

8. ال�سحة.

9. الفقر والبطالة.

10. الإدارة العامة. 

11. القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية.

12. ال�سيا�سة اخلارجية.
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 أوالً: تفاعل السلطتني التنفيذية 

والترشيعية مع التوجيهات امللكية

اعتمدت هذه املراجعة يف تقييم مدى ا�ستجابة احلكومات وجمال�س الأمة للتوجيهات امللكية،  

على منهجية الو�سف وامل�سح �سمن م�سارين:

هة للحكومات.  نة يف كتب التكليف املَوجَّ الأول: ا�ستعرا�س التوجيهات امللكية املت�سمَّ

هة اإلى جمل�س الأمة. نة يف خطب العر�س املَوجَّ الثاين: ا�ستعرا�س التوجيهات امللكية املت�سمَّ

ويتبني من خالل ا�ستعرا�س هذين امل�سارين وحتليل معطياتهما العامة،  اأن احلكومات وجمال�س 

الأمة مل تلتزم بالتوجيهات امللكية الواردة يف كتب التكليف وخطب العر�س ب�سكل وا�سح يف 

بع�س املحاور،  وب�سكل ن�سبي يف حماور اأخرى. 

اإّن ما يوؤكد هذا ال�ستنتاج هو:

»تكرار« التوجيهات التي تت�سمن الروؤى امللكية يف كّل حمور من املحاور امل�سار اإليها �سابقًا،    .1

للحكومات املتعاقبة،  وملجال�س الأمة يف دوراتها املتعاقبة اأي�سًا.

احلكومات  تغيري  اإلى  يلجاأ  حيث  هذه،   اللتزام«  »عدم  ظاهرة  اإزاء  امللك  به  يقوم  ما   .2

الر�سينة،  حتى و�سل عدد  امللكية  للتقاليد  تلو الأخرى،  م�ستندًا  املرة  واإعادة ت�سكيلها 

هذه  اإعداد  وقت  وحتى  الد�ستورية  �سلطاته  توليه  منذ  حكومة   16 اإلى  احلكومات  هذه 

املراجعة. 

ما يقوم به جاللته عندما يقّدم الإ�سناَد امللكي املبا�سر للحكومة اأو اإحدى وزاراتها يف واحد   .3

اأو اأكرث من املحاور التي تتطلب عماًل ل يحتمل التاأجيل. ومن الأمثلة على ذلك م�سروع 

جّر مياه الدي�سي اإلى عّمان،  فبعد تفاقم الأزمة املائية اإلى حّد ل ميكن احتماله يف اأكرب 

التجمعات ال�سكانية يف اململكة،  بدا وا�سحًا اأن الإ�سناد امللكي املبا�سر هو الذي �ساهم يف 

انطالقة امل�سروع واإجنازه يف فرتة زمنية قيا�سية. وهناك مثال اآخر للحّث على اللتزام 

بتطبيق القانون،  وذلك عندما قال جاللته يف اأحد اللقاءات العامة،  وبتلقائية اعتادها 

قوا القانون حتى على ابني«،  وهي ر�سالة ودعوة وا�سحة من جاللته  املواطنون منه: »طبِّ

اإلى احلكومة باأجهزتها املختلفة اإلى عدم الرتدد يف تطبيق القانون على اجلميع بو�سفه 

مقيا�سًا لقيم الدولة املدنية احلديثة. 

تبّني جاللته الكثري من املبادرات لدفع عملية الإ�سالح والتمكني يف جميع املحاور بهدف   .4

اإحداث التنمية ال�ساملة التي تنعك�س على املواطن ب�سكل مبا�سر. ومن الأمثلة على ذلك: 

العمل على اإ�سدار الأجندة الوطنية،  واإطالق مبادرات على غرار »كلنا الأردن« و»الأردن 
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اأوًل«،  وقيام جاللته بالإيعاز بت�سكيل جلنة لإ�سرتاتيجية تطوير وتنمية املوارد الب�سرية 

ومتابعتها.

ِقبل  من  امللكية  للتوجيهات  ال�ستجابة  مبدى  يتعّلق  ما  يف  الآتية  املالحظات  اإيراد  وميكن 

احلكومات وجمال�س الأمة:

ال�سعبي  الغ�سب  تثري  التي  �سيا�ستها  من  اأيٍّ  حيال  النقد  ب�سهام  احلكومات  ُتواَجه  عندما   .1

-كما حدث يف مطلع عام -2018 فاإنها تلوذ بـ»الق�سر« طلبًا للحماية والإ�سناد،  اعتمادًا 

على ر�سيده ال�سعبي الذي ل ين�سب،  وذلك على العك�س متامًا مما يجب عليها القيام به يف 

املحّطات الوطنية احلرجة،  اإذ ينبغي اأن تتوّلى بنف�سها �سرح وتف�سري اإجراءاتها بخطاب 

�سريح ومنطقي وعقالين بالعتماد على اأدواتها وعلى الو�سائل املتاحة لها،  واأن تتحمل 

بجراأة  ال�سارع  فعل  ردود  وامت�سا�س  اإليه،   ذهبْت  ما  ب�سواب  املواطنني  اإقناع  م�سوؤولية 

و�سجاعة.

اأنها  ل تعرتف احلكومات بظاهرة »عدم اللتزام الكامل بالتوجيهات امللكية«. واملفارقة   .2

ُتبدي عبارات ال�سمع والطاعة عندما يتحدث امللك يف حمور معني،  وعندما يبداأ جاللته 

امل�سرَي فعليًا،  فاإنها تبقى �ساكنة غالبًا،  ول حتاذيه اخلطوة باخلطوة.

اأن  اإّل  فعاًل،   اإجنازها  مت  العر�س  وخطب  التكليف  كتب  يف  وردت  ق�سايا  هناك  اأن  رغم   .3

هذا مل يكن َليحدث لول طْرحها مرارًا وتكرارًا يف اخلطاب امللكي،  ولول جلوء امللك اإلى 

الرتكيز املبا�سر على هذه الق�سايا ومتابعة تنفيذها ب�سكل مبا�سر. على �سبيل املثال؛ ما 

انفّك  ما  اإذ  الالمركزية.  النتخابات  بقانون  املتعلق  ال�سيا�سي  الإ�سالح  حمور  يف  حدث 

جاللته يطالب بت�سريع قانون لالنتخابات الالمركزية منذ بواكري عهده،  لكن اإجناز هذا 

القانون مل يتم اإّل يف فرتة الربملان ال�سابع ع�سر )2013-2016(. وهناك مثال اآخر يتعلق 

مبحور اإ�سالح اجلهاز الق�سائي،  وهو املو�سوع الذي مل يِغب اأبدًا عن خطب العر�س. فقد 

قام جاللته بت�سكيل جلنة تعنى باإ�سالح اجلهاز الق�سائي برئا�سة زيد الرفاعي يف ت�سرين 

الأول 2016. 

فيها  تتوّلى  التي  الزمنية  الفرتة  ر  بِق�سَ اإجنازاتها  حمدودية  تعّلل  كانت  احلكومات  لأن   .4

ه امللكي اإلى اإطالة عمر احلكومة مبا يتما�سى مع الفرتة الد�ستورية  امل�سوؤولية،  ذهب التوجُّ

ر قيا�س مدى جناحها. ملجل�س النواب،  لكن حداثة هذه التجربة جتعل من املتعذِّ

يف  الربملان  على  اأي�سًا  َي�سُدق  التكليف،   لكتب  احلكومات  ا�ستجابة  مدى  عن  ذكُره  �سبق  وما 

تعاطيه مع خطب العر�س،  ففي الوقت الذي وا�سل فيه امللك التاأكيد يف ُخَطبه على الأولويات 

ال�سرورية ملتابعة امل�سرية الوطنية للنهو�س بالقطاعات كافة ومعاجلة الق�سايا وامل�ساكل يف 
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جميع املحاور امل�سار اإليها،  فاإّن ظاهرة التباطوؤ يف الإجناز تبدو وا�سحة،  مع الإ�سارة اإلى اأن 

التنفيذ،   بها  الأمة تختلف عنها يف احلكومة،  فاحلكومة مناط  العمل يف جمل�س  ديناميات 

بينما يناط الت�شريع والرقابة مبجل�س الأمة.

وتت�سح ظاهرة التباطوؤ يف اأداء جمل�س الأمة،  من تكرار التوجيهات امللكية للمجل�س واإعادة 

تذكريه بالقيام باخلطوات الت�سريعية املطلوب اإجنازها يف معظم الق�سايا،  والإ�سارات امللكية 

عن عدم الر�سا عّما مت اإجنازه اأحيانًا. مع التنويه اإلى اأن املجل�س قام باإجنازات ل ُتنكر يف 

بع�س املحاور.

ثانياً: أبرز املحاور يف كتب التكليف 

اأ- حمور قيم الدولة املدنية 
لقد تعاطت كتب التكليف للحكومات املتعاقبة )من حكومة عبدالروؤوف الروابدة اإلى حكومة 

د.هاين امللقي الثانية( مع القيم احلقيقية لروح الدولة املعا�سرة اأو املدنية،  والتي اأكد امللك 

اإلى  �ُسكلت يف عهده  التي  داعيًا احلكومات  واعتمادها كمنهج حكم،   بها  الأخذ  على �سرورة 

اللتزام بها وعّدها اأ�ُس�سًا ينبغي العمل على تر�سيخها يف الدولة الأردنية.

كما طرَح جاللته الأفكار الرئي�سة املتعلقة بقيم الدولة املدنية يف الأوراق النقا�سية ال�سبع 

التي ُن�سرت خالل ال�سنوات الأخرية ولقت اهتمامًا وطنيًا وا�سعًا.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

اأ�سا�س  ل م�سوؤولية الإجناز هما  امل�ساءلة وحتمُّ املْطلقة مقرونًا مببداأ  ال�سفافية  »اإن مبداأ   -

ه اإلى حكومة في�سل الفايز،  22 ت�سرين الأول 2002(. النجاح« )من كتاب التكليف املَوجَّ

»العدل اأ�سا�س احلكم. فاملواطنون جميعًا اأمام القانون �سواء،  ول ف�سل لأحد على الآخر   -

اجلميع  اأمام  الفر�س  تكافوؤ  تقت�سي  والعدالة  الوطن،   لهذا  ويعطي  يقدم  ما  مبقدار  اإل 

�سرائح املجتمع وفئاته« )من  الوطن وخمتلف  اأرجاء  �سائر  التنمية على  وتوزيع مكا�سب 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الثالثة،  20 متوز 2003(. كتاب التكليف املَوجَّ

خالل  من  وماأ�س�ستها  الإ�سالح  وترية  ت�سريع  على  املقبلة  املرحلة  يف  معقود  عزمنا  »اإن   -

الأجندة الوطنية التي بدت مالحمها بدقة و�سمولية بقدر ما تتطلب مراحلها كلها ودون 

ا�ستثناء لقناعة وم�ساركة كل الأردنيني والأردنيات،  وبخا�سة اأن املواطنة لي�ست عالقة 
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اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  واحد«  وم�سري  اإنتاجية  �سراكة  بل  الدولة،   مع  ريعية 

حكومة عدنان بدران،  5 ني�سان 2005(.

اإلخ« )من  اإذ نوؤكد على �سرورة اللتزام بالقوانني يف كل ما تقوم به احلكومة...  »ونحن   -

ه اإلى حكومة �سمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. كتاب التكليف املَوجَّ

يف  واجلّدية  الفر�س،   وتكافوؤ  واجلدارة  والعدالة  وامل�ساءلة  ال�سفافية  مبادئ  »تر�سيخ   -

حماربة الف�ساد والوا�سطة واملح�سوبية،  وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية،  ل�ستعادة 

ه اإلى حكومة عبداهلل الن�سور  ثقة املواطنني مبوؤ�س�سات الدولة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الثانية،  9 اآذار 2013(.

اإل بتعزيز مبداأ �سيادة  ال�سيا�سي ل يحقق ثماره املرجّوة  اأن الإ�سالح  »ومما ل �سك فيه   -

ه حلكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. القانون« )من كتاب التكليف املَوجَّ

ب- حمور الوحدة الوطنية
الوطنية،   الوحدة  يتعلق مبحور  ما  املتعاقبة يف  للحكومات  التكليف توجيهات  ت�سمنت كتب 

اأّي  من  املطلوب  اأن  الوا�سح  ومن  املحور.  هذا  يف  العمل  لكيفية  وت�سوراته  امللك  اأفكار  حتمل 

ت�ستطيع  ما  وهو  الوطنية،  الوحدة  باأهمية  الوعي  تكري�س  هو  الأولى  بالدرجة  حكومة 

احلكومات القيام به من خالل اأجهزتها الإعالمية والثقافية من ناحية، ومن ناحية اأخرى 

ه حيثما لزم الأمر وبالتعاون مع جمل�س  من خالل اإقرار الت�سريعات التي ت�ساند هذا التوجُّ

الأمة. ويالَحظ اأن امللك اأعاد التذكري املرة تلو الأخرى باأهمية هذا املحور.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

ومتنحه  القوة  الوطن  تعطي  التي  الأ�سا�سية  املقومات  اأحد  هي  الوطنية  الوحدة  »اإّن   -

العرب  لكل  الدوام وطنًا  الأردن على  كان  لقد  التفتيت والخرتاق.  املنعة،  وحتول دون 

ومنوذجًا ملجتمع الأ�سرة الواحدة املتالحمة يف ال�سراء وال�سراء،  اجلميع فيه �سركاء يف 

اإن الأردنيني جميعًا،  رجاًل ون�ساء،   العمل والبناء وحماية الوطن واللتزام مب�ساحله. 

مهما كانت منابتهم واأجنا�سهم واأديانهم واأفكارهم،  مت�ساوون اأمام القانون،  �سركاء يف اأداء 

الواجبات والتمتع باملنافع. اإن تعزيز الوحدة الوطنية يتم ب�سيادة القانون على اجلميع 

وتطبيق  الإن�سان،   حقوق  وحماية  الدميقراطي،   النهج  وتر�سيخ  �سبب،   لأّي  متييز  دون 

مبادئ العدالة وفق اأ�س�س �سليمة وا�سحة،  واإقامة التوازن بني اأقاليم الدولة ومناطقها،  

وتطبيق القانون بحزم على كل َمن يثري النعرات اأو يحاول العبث بالن�سيج الوطني« )من 
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ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(. كتاب التكليف املَوجَّ

»اإّن اأول الأهداف واأنبلها هو احلفاظ على الوحدة الوطنية،  فاجلبهة الداخلية املتما�سكة   -

الأردن  ت�سون  التي  وحدها  هي  الواحد،   والفريق  املحبة  روُح  اأفرادها  بني  ت�سود  التي 

التكليف  كتاب  )من  وا�ستقراره«  اأمنه  على  وحتافظ  وازدهاره،   تطوره  وتعزز  وحتميه 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(. املَوجَّ

»اإّن وحدتنا الوطنية ركيزة اأ�سا�سية،  يقوم عليها بنيان املجتمع الأردين،  وهي بالن�سبة   -

العبث به« )من كتاب  اأو  اأحمر،  ل ينبغي لأحد جتاوزه  لنا كما قلُت يف غري مرة،  خّط 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الثانية،  14 كانون الثاين 2002(. التكليف املَوجَّ

»اإّن احلفاظ على وحدتنا الوطنية وحمايتها من اأّي �سكل من اأ�سكال العبث بها اأو الإ�ساءة   -

ه اإلى حكومة  اإليها هو ركيزة اأ�سا�سية يف �سّلم اأولوياتنا الوطنية« )من كتاب التكليف املَوجَّ

علي اأبو الراغب الثالثة،  20 متوز 2003(.

الفوارق. فهذا  الداخلية ومتانتها،  فتتطلب تعظيم اجلوامع وجتاوز  »اأما وحدة جبهتنا   -

بالت�ساوي،   اجلميع  فيه  يت�سارك  بالإخاء،   ترابه  وُجبل  املحبة،   على  ُبني  الذي  الوطن 

وي�ساهمون يف تر�سيخ عي�سنا امل�سرتك،  ويتقدمون يف املراتب على اأ�سا�س الإخال�س للوطن 

والعمل والإجناز،  وهويتنا الوطنية الواحدة واجلامعة ل تقبل التفتيت ول التجزئة« 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�سرين الثاين 2007( )من كتاب التكليف املَوجَّ

»اإّن وحدتنا الوطنية هي خّط اأحمر ل ميكن اأن ن�سمح لأيٍّ كان بتجاوزه اأو الإ�ساءة اإليها   -

ه اإلى  والتي يجب اأن تبقى دائمًا فوق كل الختالفات واخلالفات« )من كتاب التكليف املَوجَّ

حكومة عون اخل�ساونة،  17 ت�سرين الأول 2011(.

ت- حمور الفقر والبطالة 
اإن الفقر والبطالة من اأبرز املع�سالت التي تواجه الدولة الأردنية،  وهذا يف�ّسر العناية امللكية 

العمل للحّد منهما من خالل طرح  امل�ساألتني،  وحّثه احلكوماِت على  التكليف بهاتني  يف كتب 

اإ�سرتاتيجيات وحلول ي�سهم بها القطاُع اخلا�س وت�سمل التدريَب املهني وجذَب ال�ستثمارات 

وتوزيَع مكت�سبات التنمية.
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مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإّن البطالة والفقر َهّمان كبريان يواجهان الوطن ويعيقان عملية النمو والنماء،  ويوؤثران   -

على قدرات الوطن ويزيدان يف معاناة املواطن الذي ن�سعى كها�سميني دائمًا لتوفري حياة 

كرمية له ولأبنائه وبناته ما و�سعنا اجلهد والإمكانات. لذلك فاإن على احلكومة اأن ت�سع 

يف  �ساملة  تنمية  بعملية  بالقيام  امل�سكلتني،   لهاتني  اجلاّد  الت�سدي  اأولوياتها  مقدمة  يف 

جميع املجالت،  وتعزيز دور �سناديق العون الجتماعي وتكامل اأدوارها وتوحيد مظلتها 

الإدارية،  وتنفيذ احلزمة الجتماعية بجدية متناهية،  واإجراء درا�سة عملية واقعية 

حتدد حجم امل�سكلة وواقعها بال�سعي اإليها وعدم الكتفاء بانتظار ال�سكاوى والتدخالت،  

فاملواطن �ساحب حق يف العمل واحلياة الكرمية ول يجوز اأن حتول بينه وبينهما اأّي اأ�سباب 

اأو تربيرات. اإّن ت�سريع اإحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة بحاجة اإلى جّدية 

يف التنفيذ وو�سوح يف اخلطة،  كما يجب �سرعة التحرك لت�سدير العمالة الأردنية اإلى 

ه اإلى  الدول ال�سقيقة التي اأبدت تفهمًا م�سكورًا يف هذا املجال« )من كتاب التكليف املَوجَّ

حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

»وما زالت التحديات التي تفر�سها التطورات الإقليمية والعاملية ُتلقي بظاللها علينا،  وما   -

زلنا نعاين من م�سكلَتي الفقر والبطالة وعبء املديونية و�سعف انعكا�س النمو القت�سادي 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الثانية،  14  على حياة املواطنني« )من كتاب التكليف املَوجَّ

كانون الثاين 2002(.

ن�سبة  وترفع  اقت�ساديًا،   اإجنازًا  حتقق  التي  هي  اإليها  نروم  التي  القت�سادية  »التنمية   -

اجلميع  وحتفز  البطالة،   من  وحتّد  ب�سمولية،   العمل  فر�س  وتوفر  القت�سادي،   النمو 

ه  لرف�س العزوف عن العمل وللم�ساركة التامة يف ح�ساد خرياته« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة في�سل الفايز،  22 ت�سرين الأول 2002(.

باعتبارهما  الأولويات القت�سادية والجتماعية،   تت�سدرها  القادمة  للمرحلة  »روؤيتنا   -

عامَلني متكاملني. ولذلك فاإن حتقيق معدلت منو م�ستدامة،  وتعزيز تناف�سية اقت�سادنا 

ال�سراكة  من  بيئة  يف  وال�ستثمار  للعمل،   اخلا�س  القطاع  اأمام  املجال  واإتاحة  الوطني،  

لالأردنيني  العمل  فر�س  وتوفري  الإنتاجية  لزيادة  احلكومة  مع  والفاعلة  احلقيقية 

مبفهومة  الجتماعي  وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  اأ�سا�سية  متطلبات  هي  والأردنيات،  

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�سرين الثاين 2007(. ال�سامل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

امل�ستوى  حت�سني  اإلى  يوؤدي  مبا  املحافظات  بني  التنموي  التوازن  درجات  اأعلى  »حتقيق   -

العمل على حماية  اأي�سًا من  الفقر والبطالة. ول بد  للمواطنني كافة وحماربة  املعي�سي 
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الطبقات الفقرية،  وتقوية اأدوات العمل املوؤ�س�سي لرعاية املحتاجني« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة �سمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. املَوجَّ

احلكومة  من  ي�ستدعي  وهذا  اأولوياتنا،   اأبرز  يعّد  املواطن  معي�سة  م�ستوى  حت�سني  »اإّن   -

تنفيذ الربامج التنموية القت�سادية والجتماعية،  ويف مقدمة ذلك تعزيز ال�ستقرار 

القت�سادي،  ورفع معدلت النمـو،  ومعاجلة ق�سايا الفقر والبطالة« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة عون اخل�ساونة،  17 ت�سرين الأول 2011(. املَوجَّ

البطالة  متالزمُة  وتبقى  الطموح.  دون  اأنها  اإل  القت�سادية،   الإجنازات  من  »فبالرغم   -

نا الأّول. فاأولوية احلكومة هي توفري فر�س العمل بالتعاون مع القطاع اخلا�س،   والفقر همَّ

من خالل جذب وتعظيم ال�ستثمارات املحلية والعربية والأجنبية،  وحماربة الفقر وفق 

فايز  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  خطاب  )من  املجال«  هذا  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

الطراونة،  27 ني�سان 2012(.

لنعكا�سات  الت�سدي  اأي�سًا  املطلوب  فمن  املايل،   ال�سبط  �سيا�سات  تنفيذ  مع  »وبالتوازي   -

اأولويتنا  هم  الذين  املواطنني،   على  عة  املتوقَّ املالية  والتحديات  القت�سادية  الظروف 

ه  الأولى والأهم،  خا�سة الفئات الفقرية وذات الدخل املحدود« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة عبداهلل الن�سور الأولى،  10 ت�سرين الأول 2012(.

وتنفيذ  ال�سرورية،   القت�سادية  الإ�سالحات  حتقيق  متابعة  من  اأي�سًا  بد  »ول   -

كتاب  )من  الت�سغيل«  اإ�سرتاتيجية  راأ�سها  وعلى  املو�سوعة،   واخلطط  الإ�سرتاتيجيات 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. التكليف املَوجَّ

ث- حمور املياه والطاقة
فائقة،   عناية  الأردن،  منها  يعاين  والتي  والطاقة،  املياه  م�سكلَة  الثاين  عبداهلل  امللك  اأولى 

جميع  جاللته  ودعا  للتنمية.  ومعيقات  اأزمات  من  الوطن  يعانيه  ملا  كامل  وعٍي  على  يدّل  ما 

احلكومات اإلى اإيالء هذه امل�سكلة املزدوجة اأهمية خا�سة من خالل العمل على اإ�سرتاتيجيات 

متعددة ق�سرية ومتو�سطة وبعيدة املدى،  بحيث يتم تفادي الأ�سرار الناجمة عن هذه امل�سكلة 

القيام به يف هذا املحور لثماين  اإلى ما يجب  اأن جاللته قد كّرر الإ�سارة  املرّكبة. ويالَحظ 

حكومات متعاقبة.
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مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

املياه  وم�سادر  م�ستوردة،   والطاقة  م�ستمر،   تزايد  يف  واملياه  الطاقة  من  ا�ستهالكنا  »اإّن   -

�سحيحة،  ولذا فاإن احلاجة ت�ستدعي تكثيف البحث والتنقيب عن م�سادر الطاقة وبخا�سة 

ال�سخر الزيتي وتكثيفه كذلك عن م�سادر جديدة للمياه وتطوير القائم من هذه امل�سادر،  

والتو�سع يف اإن�ساء ال�سدود،  وتر�سيد ا�ستخدامات املياه ومنع الهدر فيها،  وت�سريع عملية 

مياهها.  ا�ستعمال  اإعادة  وحماولة  التنقية  حمطات  وحت�سني  التوزيع،   �سبكات  جتديد 

باأمورهم  الهتمام  فاإن  ولذا  املا�سية،   ومرّبي  املزارعني  على  كبري  اأثر  للجفاف  �سيكون 

املوؤ�س�سات  جميع  لها  تنه�س  اأن  يجب  ق�سوى  �سرورة  الآثار  تلك  جتاوز  على  وم�ساعدتهم 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(. املخت�سة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإ�سرتاتيجي َيعتمد  »اإن املياه عماد احلياة )وجعلنا من املاء كل �سيء حي(،  وهي عن�سر   -

وتنميتها،   املياه  م�سادر  على  املحافظة  ي�ستوجب  مما  الأردن،   يف  التنمية  م�ستقبل  عليه 

من  بد  ول  ا�ستعمالتها.  وتر�سيد  ونقلها،   تخزينها  كفاية  ورفع  اإدارتها،   ح�سن  و�سمان 

ممكنة  فاعلة  واآلية  وا�سحة  روؤية  اإلى  ت�ستند  التي  ة،   املَقرَّ املياه  اإ�سرتاتيجية  تنفيذ 

الق�سوى  الأهمية  املو�سوع  هذا  اإيالء  �سرورة  موؤكدًا  والبعيد،   املنظور  املدى  يف  التطبيق 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران  التي ي�ستحق« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)2000

للتنمية  الرئي�سي  التحدي  هي  واملياه،   الطاقة  وبخا�سة  الطبيعية،   املوارد  �سّح  »اإّن   -

امل�ستدامة،  ولذلك نرى من ال�سروري العمل على توفري متطلبات اأمن التزود بالطاقة،  عرب 

حتقيق ال�ستخدام الأمثل مل�سادر الطاقة والبحث عن م�سادر الطاقة املتجددة والبديلة،  

وتقدمي كل امل�ساندة لالإ�سراع يف اإجناز برنامج الطاقة النووية لالأغرا�س ال�سلمية. ويف 

ما يرتبط بالأمن املائي،  فاإننا نوؤكد �سرورة تنفيذ م�ساريع تطوير امل�سادر املائية احلالية 

مثل  التقليدية،   غري  املائية  امل�سادر  ا�ستغالل  اإلى  بالإ�سافة  جديدة،   م�سادر  وتوفري 

بناء مزيد من ال�سدود،  وتو�سيع م�ساريع احل�ساد املائي وم�ساريع حتلية املياه« )من كتاب 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�سرين الثاين 2007(. التكليف املَوجَّ

»ويف �سوء تداخل م�ساريع املاء والغذاء والطاقة،  على احلكومة اأن ت�سع الأطر املوؤ�س�سية   -

اإدارة امل�ساريع يف هذه القطاعات وال�ستثمار فيها،   اأعلى درجات التن�سيق يف  التي ت�سمن 

والطاقة  الزيتي،   وال�سخر  الغاز  عن  والتنقيب  البديلة،   الطاقة  م�ساريع  يف  وخ�سو�سًا 

اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  البحرين«  ناقل  وم�سروع  الدي�سي،   مياه  وجّر  النووية،  

حكومة �سمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. 



1478

»تعزيز الأمن الغذائي واملائي وتلبية احتياجات اململكة من م�سادر الطاقة،  عرب التخطيط   -

بعيد املدى واإقامة امل�ساريع الكربى القادرة على تلبية احتياجاتنا املتنامية« )من كتاب 

ه اإلى حكومة عبد اهلل الن�سور الثانية،  9 اآذار 2013(. التكليف املَوجَّ

�سببًا  ي�سكل  عامليًا  الطاقة  اأ�سعار  وارتفاع  م�ستمر،   تزاُيد  يف  الطاقة  من  ا�ستهالكنا  »اإّن   -

رئي�سًا يف زيادة مديونية الدولة. ولذلك،  فال بد من ال�ستمرار ب�سكل حثيث بالإجراءات 

التنفيذية لتنويع م�سادر الطاقة،  وبخا�سة الطاقة البديلة واملتجددة،  وحترير �سوق 

امل�ستقات النفطية،  وا�ستكمال الإجراءات التنفيذية للم�ساريع الكربى يف جمالت حيوية،  

اإلى حكومة هاين  ه  خا�سة يف قطاعات الطاقة واملياه والنقل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(.

ج- حمور الإعالم 
ما زال هناك نقد مَلكي لواقع الإعالم،  وحتفيز على امل�سّي ُقدمًا يف تطوير الإعالم وخمرجاته 

للو�سول اإلى اإعالم دولة ب�سقف عاٍل من احلرية امل�سوؤولة،  التي تراعي امل�سلحة العليا للوطن 

من خالل ممار�سة الإعالم ل�سلطاته الرقابية بكل اقتدار بعيدًا عن الأجندات ال�سخ�سية اأو 

الفئوية.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

واقع  ب�سدق عن  معرّبًا  يغدو  الرعاية والهتمام حتى  اإلى  الوطني بحاجة  اإعالمنا  »اإن   -

التي  امل�سوؤولة  احلرية  ومناخ  الدميقراطية  وم�سريته  واإجنازاته  وجهوده  الوطن  هذا 

يعي�س. اإّن الوطن بحاجة اإلى موؤ�س�سة اإعالمية كفوؤة ت�سهم يف التوعية والتوجيه الوطني 

وحتمل ر�سالة الأردن احلديث اإلى العامل باأ�سره،  نقية �سافية،  من خالل �سحافة حرة 

تنفتح على  ومرئية  م�سموعة  واإذاعة  وامل�سداقية،   والتزان  بالر�سانة  تتميز  م�سوؤولة 

�سوؤون الوطن،  كل الوطن،  وتّعرب عنها بواقعية،  وت�ستقطب ذوي الراأي ال�سادق الأمني 

املو�سوعي بغ�ّس النظر عن اآرائهم واأفكارهم،  واأن يتم ذلك كله يف اإطاٍر من حرية التعبري 

مب�سوؤولية ل تفتئت على قيم الوطن ول تهمل اإجنازاته،  ول ت�ستغل اأجواء الدميقراطية 

امل�سوؤول  املْخل�س  �ساٍف بيد  بل�سٌم  باإيجابية،  فالكلمة  اإليها،  تقّيم بوعي وتنقد  لالإ�ساءة 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف  و�سيٌف قاتل بيد الظامل اأو املتجني« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الروابدة،  4 اآذار 1999(.

»ول بد لالإعالم الر�سمي اأن يناأى بنف�سه عن اأن يكون اإعالمًا ل�سخ�س اأو حكومة،  بل يجب   -
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اأن يكون اإعالَم دولة ووطن،  ثوابته معروفة وغاياته نبيلة و�سامية. واأما ال�سحافة فهي 

املراآة التي يرى الوطن �سورته فيها،  ول بد من اإتاحة احلرية لها حتى تتطور وتزدهر يف 

مناخ من حرية الفكر والراأي والتعبري واحرتام الراأي الآخر،  وتكوين الراأي العام الداعم 

والإ�ساعة،   الغوغائية،   عن  مبناأى  اإليه،   ن�سعى  الذي  والتحديث  التغيري  لعملية  واملوؤازر 

والإثارة،  وجمانبة احلقيقة واملو�سوعية،  والإ�ساءة بق�سد اأو بغري ق�سد ل�سورة الوطن« 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

بحرية  ويتمتع  وهويته  الوطن  �سمري  عن  يعرّب  الذي  امل�سوؤول  ال�سادق  الإعالم  »وحيث   -

التعبري وتعددية الآراء. الإعالم الذي يج�ّسد روؤيتنا يف التغيري. الإعالم املهني واملتمكن 

القادر على التغيري والتاأثري،  ولي�س الإعالم اخلائف والعاجز واملرتدد. الإعالم الذي ُيربز 

الأردن،  فقد  اإلى خارج  ر�سالتنا  اإي�سال  مَتّكّنا من  واإقليميًا. ففي حني  الأردن عربيًا  دور 

)من  موؤثرًا«  ل  متاأثرًا  وظل  املواطنني  اإلى  واإجنازاتنا  ر�سالتنا  اإي�سال  عن  اإعالمنا  عجز 

ه اإلى حكومة في�سل الفايز،  22 ت�سرين الأول 2002(.  كتاب التكليف املَوجَّ

»ل بد من اإجراء التعديالت الت�سريعية الالزمة وتبّني ال�سيا�سات الكفيلة باإيجاد البيئة   -

اإلى  الو�سول  يف  الإعالم  و�سائل  حق  و�سمان  املحرتف  الإعالم  �سناعة  لتطور  املنا�سبة 

املعلومة والتعامل معها من دون اأّي قيود اأو عوائق. ويجب اأي�سًا تعديل القوانني وحتديثها 

حلماية املجتمع من املمار�سات الالمهنية والالاأخالقية التي تقوم بها بع�س و�سائل الإعالم« 

ه اإلى حكومة �سمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

»على احلكومة اأن تقوم بكل ما هو مطلوب لتعزيز دور موؤ�س�سات املجتمع املدين،  و�سمان   -

حرية التعبري،  واإيجاد البيئة الكفيلة مبمار�سة الإعالم املهني امل�ستقل دوره من دون اأّي 

اآفاق الإفادة من و�سائل الت�سال احلديثة،  التي يجب اأن تكون  قيد اأو عائق،  وتو�سعة 

و�سيلة لتعميم املعرفة وتكري�س ثقافة احلوار،  ل و�سيلة لبث املعلومات اخلاطئة والإ�ساءة 

تطوير  على  العمل  اأي�سًا  يجب  هنا  ومن  حق.  وجه  غري  على  واملوؤ�س�سات  الأفراد  اإلى 

الت�سريعات لت�سمل اآليات دميقراطية �سفافة،  حتاكي اأف�سل املمار�سات الدولية،  حلماية 

املجتمع من املمار�سات الالمهنية،  التي ميار�سها )البع�س( عرب و�سائل الإعالم والت�سال،  

يف خرق وا�سح حلقوق املواطنني وتقاليد مهنة ال�سحافة واأخالقها« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة معروف البخيت الثانية،  1 �شباط 2011(. املَوجَّ

»اأما اأن ُي�سَتغّل املناخ الدميقراطي،  وحرية الإعالم والتعبري عن الراأي،  لبع�س الأجندات   -

الوطنية،   اإلى وحدتنا  الإ�ساءة  اأو  بامل�سرية  والت�سكيك  ال�سخ�سية،   والأغرا�س  اخلا�سة 

ه اإلى حكومة عون  فذلك اأمر يجب اأن ُيَرّد اإلى الق�ساء العادل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اخل�ساونة،  17 ت�سرين الأول 2011(.
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الإعالم  ر�سالة  اإحرتام  مبداأ  على  تقوم  وطنية  اإعالمية  ا�سرتاجتية  تبني  من  بد  »ل   -

حتى  ال�سحيحة،   املعلومة  على  احل�سول  يف  وحقه  املهني،   مب�ستواه  والرتقاء  وحريته 

يتمكن من تو�سيح ما مت اإجنازه وما �سيتم يف م�سرية الإ�سالح،  والإ�سارة اإلى موا�سع اخللل 

الإثارة  عن  والبحث  الغوغائية  عن  بعيدًا  وم�سداقية،   ومهنية  �سفافية  بكل  والتق�سري 

والإ�ساءة ل�سورة الوطن وم�سريته واغتيال ال�سخ�سية،  واإثارة الفنت والنعرات« )من كتاب 

ه اإلى حكومة فايز الطراونة،  27 ني�سان 2012(. التكليف املَوجَّ

»ونوجهكم هنا اإلى ال�ستمرار يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم مبختلف حماورها   -

واملواطن،   والإعالم  الدولة  بني  ومثمر  �سفاف  وتوا�سل  تعاون  تاأ�سي�س  اأجل  من  واأدواتها 

ه  وامل�ساهمة يف الرتقاء مب�ستوى ونوعية اأداء الإعالم الوطني« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة عبداهلل الن�سور الأولى،  10 ت�سرين الأول 2012(.

ح- حمور التنمية القت�سادية وال�ستثمار
اأكد امللك يف كتب التكليف على �سرورة العمل على التطوير والتنمية القت�سادية من خالل 

العديد من املحاور،  كت�سجيع ال�ستثمار،  وال�سراكة ما بني القطاعني العام واخلا�س،  انطالقًا 

القطاع  م�ساهمة  اقت�سادية حقيقية من دون  لن تكون هناك تنمية  باأنه  اإميان جاللته  من 

الأردن. وقد  التي يعاين منها  الآفات القت�سادية  اخلا�س وزيادة فر�س ال�ستثمار ملحاربة 

حتدث جاللته يف كتب التكليف عن ال�سبط املايل،  وتخفيف العجز،  والعتماد على الذات،  

وذلك منذ توليه �سدة احلكم.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

الربنامج  حقق  وقد  عديدة،   لأ�سباب  والركود  التباطوؤ  من  الأردين  القت�ساد  »يعاين   -

نظر،   اإعادة  اإلى  بحاجة  اأنه  اإل  النجاحات،   من  العديد  القت�سادي  للت�سحيح  الوطني 

املخت�سة  والدولية  الإقليمية  املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  وامل�ستجدات،  وذلك  املتغريات  وفق 

دوره  نقّدر  الذي  اخلا�س  القطاع  من  الفعالة  وبامل�ساركة  امل�ساعدة،   يف  رغبة  اأبدت  التي 

واإجنازاته،  وذلك بهدف معاجلة الختاللت وتوفري املناخ املنا�سب لال�ستثمار وت�سجيعه 

التعامل  جهة  وتوحيد  جتذبه  التي  الت�سهيالت  وتوفري  تواجهه،   التي  العقبات  واإزالة 

معه،  وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات املجتمع،  وزيادة الدخار وتر�سيد 

ال�ستهالك،  وتن�سيط عملية الإنتاج والت�سدير،  وتوفري فر�س عمل جديدة،  والعناية 

بال�سياحة والنقل وغريهما من اخلدمات،  والهتمام بالرثوات املعدنية،  وو�سع اخلطط 
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واأقل  دخاًل  اأف�سل  جديدة  زراعات  وتوطني  املزارع  دخل  حت�سني  تكفل  التي  الزراعية 

التخا�سية  عملية  اإن  املي�ّسرة.  والقرو�س  الإنتاج  م�ستلزمات  وتوفري  للمياه،   ا�ستهالكًا 

الإجراءات  �سفافية  ي�سمن  ب�سكل  �سيا�ساتها  وحتديد  موؤ�س�سيتها،   تطوير  اإلى  بحاجة 

ه اإلى حكومة عبد  واحلفاظ على املال العام وح�سن ا�ستخدامه« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

حتت  الأجنبية  ال�ستثمارات  وعرقلة  ملقاومة  حد  و�سع  �سرورة  اإلى  هنا  اأ�سري  اأن  »واأود   -

بالتقنيات  وال�ستعانة  الذات  على  العتماد  من  بد  »ول  الأحداث«.  جتاوزتها  �سعارات 

احلديثة لتنمية القدرات القت�سادية الوطنية،  وتر�سيد ا�ستثمار ثروات الوطن وموارده،  

وتقوية قاعدة الإنتاج بجميع عنا�سرها،  وتوفري الإدارة املقتدرة،  والعمل على �سفافية 

ويف  واخلارجي.  املحلي  ال�ستثمار  عملية  يخدم  مبا  وتكاملها  القت�سادية،   الت�سريعات 

اإلى ا�ستمرار التعاون بني القطاعني العام واخلا�س،  الذي جتلى  اأدعو  هذا املجال فاإنني 

يف اأح�سن �سوره من خالل ملتقيات املجل�س القت�سادي ال�ست�ساري وتو�سياته،  التي اآمل 

اأن ت�ستمر احلكومة يف اعتمادها تر�سيخًا لدور القطاع اخلا�س يف �سنع القرار القت�سادي 

الوطني يف قطاعات الإنتاج كافة،  واإزالة العراقيل التي تقف يف طريقه. وقد اآن الأوان 

ليقوم القطاع اخلا�س بدوره الكامل يف عملية التنمية بعد اأن ُفتحت اأمامه اأ�سواق العامل« 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

»اإن التنمية القت�سادية ل بد اأن يواكبها اإ�سالح اقت�سادي يعتمد على مواردنا الذاتية   -

املف�سد.  وينبذ  املرتدد  ويحفز  املُِجدَّ  يكافئ  اإداري  اإ�سالح  وعرب  التفا�سلية  ومزايانا 

والتنمية القت�سادية التي نروم اإليها هي التي حتقق اإجنازًا اقت�ساديًا وترفع ن�سبة النمو 

الأول  ت�سرين   22 الفايز،   في�سل  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  القت�سادي« 

.)2002

»وروؤيتنا للمرحلة القادمة تت�سّدرها الأولويات القت�سادية والجتماعية،  باعتبارهما   -

عاملني متكاملني. ولذلك فاإّن حتقيق معدلت منو م�ستدامة،  وتعزيز تناف�سية اقت�سادنا 

ال�سراكة  من  بيئة  يف  وال�ستثمار  للعمل،   اخلا�س  القطاع  اأمام  املجال  واإتاحة  الوطني،  

لالأردنيني  العمل  فر�س  وتوفري  الإنتاجية  لزيادة  احلكومة  مع  والفاعلة  احلقيقية 

مبفهومه  الجتماعي  وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  اأ�سا�سية  متطلبات  هي  والأردنيات،  

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�سرين الثاين 2007(.  ال�سامل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

»لقد كان لالأو�ساع الإقليمية والدولية اآثارها ال�سلبية على اأو�ساعنا القت�سادية. وعلى   -

احلكومة بذل اأق�سى جهودها لتطوير الأداء القت�سادي و�سمان الإدارة املثلى للموارد،  

العاملية  والعمل �سمن خطط وا�سحة حتمي اقت�سادنا من تداعيات الأزمة القت�سادية 
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ومتّكنه من حتقيق اأعلى م�ستويات النمو. ول بد من بلورة ال�سيا�سات القت�سادية واملالية 

الكفيلة بزيادة تناف�سية القت�ساد الوطني. ويجب اأن ي�سمل برنامج احلكومة القت�سادي 

الإنفاق احلكومي،   املالية والطلب على  الإمكانات  التوازن بني  واإجراءات حتقق  خطوات 

واملحافظة على ال�ستقرار املايل والنقدي،  وتعزيز العتماد على املوارد الذاتية،  وتطوير 

الت�سريعات القت�سادية،  وحتقيق اأعلى درجات التوازن التنموي بني املحافظات مبا يوؤدي 

ه اإلى حكومة �سمري  اإلى حت�سني امل�ستوى املعي�سي للمواطنني كافة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(.

البطالة  متالزمُة  وتبقى  الطموح.  دون  اأنها  اإل  القت�سادية،   الإجنازات  من  »فبالرغم   -

القطاع  مع  بالتعاون  العمل  فر�س  توفري  هي  احلكومة  فاأولوية  الأّول.  نا  همَّ والفقر 

اخلا�س،  من خالل جذب وتعظيم ال�ستثمارات املحلية والعربية والأجنبية،  وحماربة 

الفقر وفق اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال ومبا يحفظ كرامة املواطن ويحقق له 

م�ستوى لئق من العي�س الكرمي. ويف هذا الإطار،  يجب مراجعة �سيا�سات العمل والت�سغيل 

لو�سع برامج التاأهيل والتدريب،  لتكون الأولوية للعمالة الأردنية يف خمتلف القطاعات. 

وبالتوازي،  فال بد من العمل ل�ستعادة اأكرب قدر ممكن من توازن املوازنة العامة للدولة،  

بتقلي�س الفجوة بني الإيرادات والنفقات عرب �سيا�سات مالية ح�سيفة توؤكد للمواطن باأن 

احلكومة تقود ال�ستجابة للو�سع املايل ال�سعب،  عرب اإجراءات مالية م�سوؤولة ومدرو�سة 

اأي�سًا من حماية املواطن من  العام وم�سلحة الوطن دون �سواهما. ول بد  ال�سالح  تراعي 

اأثر الت�سخم يف الأ�سعار واخلدمات وتاآكل الدخول من خالل التو�سل اإلى قانون حلماية 

اقت�ساديًا.  ومتكينهم  املحافظات  يف  املواطنني  حماية  اأي�سًا  اأولوياتنا  ومن  امل�ستهلك. 

حمددة،   اأماكن  يف  القت�شادي  الن�شاط  ز  وتركُّ التنمية  عوائد  توزيع  يف  فالختاللت 

وّلد �سعورًا لدى بع�س املواطنني بالتهمي�س. ويف هذا ال�سدد،  فاإننا نرى يف �سندوق تنمية 

اإلى تنمية عادلة تعّم جميع حمافظات اململكة،  على  للو�سول  املحافظات و�سيلة عملية 

اأن يتم اإ�سراك املواطنني يف حتديد اأولوياتهم واأوجه الإنفاق املتاأتي من هذا ال�سندوق،  

لأنهم الأقدر على حتديد احتياجاتهم التنموية. وعلى احلكومة الإ�سراع يف اإخراج هذا 

ال�سندوق اإلى حيز الوجود والتنفيذ بو�سع الأطر القانونية امل�ستندة لأف�سل املمار�سات،  

ه اإلى حكومة فايز الطراونة،   وتوفري م�سادر التمويل الالزمة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

27 ني�سان 2012(.

لنعكا�سات  الت�سّدي  اأي�سًا  املطلوب  فمن  املايل،   ال�سبط  �سيا�سات  تنفيذ  مع  »وبالتوازي   -

اأولويتنا  هم  الذين  املواطنني،   على  عة  املتوقَّ املالية  والتحديات  القت�سادية  الظروف 

�سبكة  تعزيز  خالل  من  املحدود،   الدخل  وذات  الفقرية  الفئات  خا�سة  والأهم،   الأولى 
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الأمان الجتماعي،  وا�ستحداث اآليات جديدة لتوجيه الدعم مل�ستحّقيه بالت�ساور واحلوار 

املختلفة،  مبا ي�سمن  ال�سيا�سية  املجتمع املدين والقوى  القطاعات وموؤ�س�سات  مع خمتلف 

احلياة الكرمية لهم،  ويقوي الطبقة الو�سطى التي ُتعترب �سمام الأمان يف املجتمع والرافعة 

اأي�سًا من متابعة حتقيق الإ�سالحات  ال�سامل. ول بد  احلقيقية لإجناح عملية الإ�سالح 

تواجه  التي  ال�سعوبات  وتذليل  ال�ستثمارية،   البيئة  لتح�سني  ال�سرورية  القت�سادية 

ه اإلى حكومة عبداهلل الن�سور الأولى،  10 ت�سرين  امل�ستثمرين« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الأول 2012(.

»اإن اململكة تواجه �سعوبات اقت�سادية جّمة يف ظل اأو�ساع اإقليمية ملتهبة األقت بظاللها   -

على  ت�ساعد  خاّلقة  ا�ستثنائية  اجراءات  اتخاذ  من  بد  ل  لذا  النمو.  م�ستويات  على 

مواجهة هذه التحديات وتخطي ال�سعوبات،  لتحقيق معدلت منو اأعلى،  وتعزيز تناف�سية 

الكفيلة  الإجراءات  من  متكاملة  حزمة  اإعداد  من  بد  فال  »لذلك،   الوطني«.  اقت�سادنا 

مبواجهة هذه التحديات القت�سادية،  وخالل الأ�سابيع القادمة،  ليبداأ تنفيذها يف اأ�سرع 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. وقت« )من كتاب التكليف املَوجَّ

خ- حمور الإ�سالح وتعزيز الدميقراطية واملوؤ�س�سة الت�سريعية
ظّلت كتب التكليف حتّث با�ستمرار على ت�سريع عملية الإ�سالح،  وت�سري اإلى وجود قوى معادية 

وكان  خا�سة.  منافع  ولتحقيق  �سخ�سية  لأجندات  وفقًا  تعمل  برمتها،   الإ�سالحية  للعملية 

هناك اإ�سرار ملكّي على توجيه احلكومات املتعاقبة للعمل على تفعيل عملية الإ�سالح وامل�سّي 

اإلى  الدعواُت  التكليف  كتب  يف  وتكررت  واملواطنة.  والقانون  احلداثة  دولة  نحو  ُقدمًا  بها 

اإجناز قانون النتخابات الالمركزية قبل اأن ُي�ستجاب لهذه الدعوات متاأّخرًا. ومن اجلدير 

بالنتباه اأن الدعوة اإلى اإجناز قانون انتخابات برملانية ع�سرّي تكاد ل تغيب عن معظم كتب 

هة للربملان. هة للحكومة وخطب العر�س املوجَّ التكليف املَوجَّ

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإن الدميقراطية هي منهج احلياة الأمثل،  حتتاج با�ستمرار اإلى تعميق واإلى تثقيف جماهريي   -

الت�سريعية  موؤ�س�ستنا  اإن  الوطني.  والتوجيه  الرتبية  و�سائل  خالل  من  وممار�ستها  باأ�سولها 

مثار فخر واعتزاز لنا ولأمتنا،  وهي املمثل ال�سادق لإرادة �سعبنا،  واإننا نتطلع اإلى قيام تعاون 

اإطاٍر من  العليا،  يف  الوطنية  للم�سلحة  التنفيذية والت�سريعية خدمًة  ال�سلطتني  وثيق بني 

اللتزام بال�سالحيات الد�ستورية لكل منهما،  وعلى قاعدٍة من التوازن والتعاون بينهما،  كما 
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اأداء مهامها اجلليلة  نرى �سرورة توفري جميع الت�سهيالت التي تعني ال�سلطة الت�سريعية يف 

وندعو اإلى تعميق احلوار البّناء امل�سوؤول مع جميع الفعاليات الوطنية يف اإطاٍر من اللتزام 

بثوابتنا الد�ستورية،  بعيدًا عن التع�سب والتخندق وحماولة احتكار ال�سواب من اأّي طرف،  

)من  م�سريته«  وتعزيز  الوطن  م�سوؤولية  حمل  يف  �سركاء  واجلميع  املوؤمن،   �ساّلة  فاحلكمة 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.  كتاب التكليف املَوجَّ

ت�سكيل  نوؤيد  فاإننا  ذلك  وعلى  ال�سيا�سية،   بالتعددية  اإل  تكتمل  ل  الدميقراطية  »اإن   -

الأحزاب الوطنية والن�سمام اإليها،  ما دامت هذه الأحزاب ت�ستلهم روح الد�ستور وتلتزم 

بالقوانني املنبثقة عنه،  وندعو جميع املواطنني للم�ساركة وامل�ساهمة يف عملية التنمية 

اأوؤكد هنا على ما  الوطنية ال�سيا�سية،  عن طريق امل�ساركة بالنتخابات النيابية. واإنني 

من  اأن  وهو  اجللو�س،   عيد  يف  الواحدة  الأردنية  لأ�سرتنا  وجهتها  التي  الكلمة  يف  قلته 

َمن  انتخاب  يف  حقه  ممار�سة  اإلى  منا  واحد  كل  يبادر  اأن  باملواطنة  ال�سعور  �سور  اأب�سط 

امل�ستقبلية.  الوطنية  روؤانا  ا�ستيعاب  اأنه موؤهل وقادر على  اأنه ميثله،  وَمن يعتقد  يعتقد 

فر�سة  للجميع  يتيح  ع�سري،   انتخابي  قانون  اإجناز  اإلى  اأتطلع  فاإنني  ال�سدد،   هذا  ويف 

»اإن  وال�سيا�سية«.  الفكرية  وتوجهاته  املجتمع  �سرائح  لتمثيل  ال�سريفة  احلرة  املناف�سة 

ال�سلطة الت�سريعية مو�سع عنايتنا واحرتامنا وتقديرنا،  ويجب اأن يكون تعاون احلكومة 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،   معها على راأ�س اأولوياتها« )من كتاب التكليف املَوجَّ

19 حزيران 2000(.

اإظهار  على  وتعمل  للجميع،   واملعرفة  العلم  اإلى  ت�سعى  نن�سد،   التي  ال�سيا�سية  »التنمية   -

وحرية  الت�سامح  على  والقائمة  اجلذور  عريقة  واحل�سارية  امل�سرقة  الإ�سالمية  هويتنا 

اأمام  اإن  اإ�سالمية منوذجية.  دولة  الأردن  اإبراز  �سبيل  وذلك يف  املتميز،   والإبداع  الفكر 

التي  ال�سيا�سية  التنمية  باإجناح  ت�ساهم  ع�سرية  قوانني  لإعداد  كبرية  فر�سة  احلكومة 

النتخابات  مبوجبه  جترى  دميقراطي  انتخابات  وقانون  متطور،   اأحزاب  قانون  نريد: 

التكليف  كتاب  )من  كافة«  املجتمع  فعاليات  على  �سيا�سي  وانفتاح    ،2007 لعام  الربملانية 

ه اإلى حكومة في�سل الفايز،  22 ت�سرين الأول 2002(. املَوجَّ

خالل  من  وماأ�س�ستها  الإ�سالح  وترية  ت�سريع  على  املقبلة  املرحلة  يف  معقود  عزمنا  »اإن   -

ال�سيا�سية  القوى  مع  متوازية  عالقات  احلكومة  تتبنى  اأن  »وناأمل  الوطنية«.  الأجندة 

درا�سة  اإعادة  اأهمية  تاأكيد  نعيد  »كما  املدين«.  املجتمع  وملوؤ�س�سات  لالأحزاب  ال�ساملة 

الأولويات  حتديد  يف  اجلميع  م�ساركة  عرب  الالمركزية  لتحقيق  الإدارية  التق�سيمات 

ه اإلى حكومة عدنان بدران،  5 ني�سان  وامل�ساهمة يف اتخاذ القرار« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)2005
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»احلكومة مدعوة،  بل هي مطالبة باأن تكر�س الإ�سالح مفهومًا ومعنى يف جدول اأعمالها   -

معروف،   هو  كما  والدميقراطية،   عنه،   حيدة  ل  نهجًا  الدميقراطية  باعتبار  اليومي،  

مطاَلبة  احلكومة  فاإن  ولهذا  املنا�سبات،   يف  ُترفع  �سعارات  جمرد  ولي�س  وممار�سة  ثقافة 

الأجندة  جلنَتي  تو�سيات  يف  جند  واإننا  والتطوير.  والتحديث  الإ�سالح  عملية  مباأ�س�سة 

الوطنية والأقاليم ما ميكن اأن ُيَعّد هاديًا ومر�سدًا للحكومة لال�ستناد اإليها يف تبني برنامج 

اللجنتني  هاتني  خمرجات  �سوء  ويف  و�سيا�سيًا.  واقت�ساديًا  اجتماعيًا  ال�سامل  الإ�سالح 

اأن تتوخى  باإعداد جملة قوانني يف �سكل �سريع وعاجل،  ولكن يجب  فاحلكومة مطالبة 

واآخر  لالنتخاب،   جديد  قانون  هي  املق�سودة  والقوانني  واملتغريات،   والعدالَة  الع�سريَة 

لالأحزاب،  وثالث للبلديات ومبا ي�سمح بتجديد حياتنا ال�سيا�سية والربملانية« )من كتاب 

ه اإلى حكومة معروف البخيت الأولى،  24 ت�سرين الثاين 2005(.  التكليف املَوجَّ

فاإننا  الأردن،   تاريخ  يف  ومهمة  اأ�سا�سية  بالتحديات،   املليئة  القادمة  املرحلة  كانت  »وملّا   -

عزمنا  موؤكدين  والجتماعي،   القت�سادي  ال�ساأن  الأ�سا�سي:  عنوانها  يكون  لأن  نتطلع 

احلزبية،   احلياة  وتنمية  امل�ساركة  وتعزيز  ال�سيا�سي،   الإ�سالح  برامج  يف  ال�ستمرار 

وم�ستنريين باملبادئ التي مت التوافق عليها يف وثيقَتي الأجندة الوطنية و)كلنا الأردن(« 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�سرين الثاين 2007(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

»والإ�سالح منظومة �سيا�سية اقت�سادية اإدارية اجتماعية متكاملة ل ت�سل مداها اإل اإذا   -

تقدمت ب�سكل متواٍز يف جميع املجالت«. »ونحن اإذ نعترب الإ�سالح القت�سادي اأولوية ملا له 

من اأثر مبا�سر على حياة مواطنينا الذين ي�سكل حتقيُق الأف�سل لهم هدفنا الأ�سا�س،  فاإننا 

نوؤمن اأن هذا الإ�سالح لن يحقق اأهدافه اإذا مل يقرتن باإ�سالح �سيا�سي ي�سمن اأعلى درجة 

اآليات تعاملها  اأن تعيد تقييم  من امل�ساركة ال�سعبية يف �سناعة القرار«. »وعلى احلكومة 

مع جمل�س النواب مبا ي�سمن اإعادة ت�سحيح هذه العالقة لتقوم على التعاون والتكامل يف 

ل  خدمة امل�سلحة العامة،  وبحيث متار�س ال�سلطتان �سالحيتهما الد�ستورية من دون تغوُّ

ه اإلى حكومة �سمري الرفاعي الأولى،  9 كانون  �سلطة على اأخرى« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الأول 2009(.

»اإن ال�ستمرار يف عملية الإ�سالح ال�ساملة خياٌر اإ�سرتاتيجي و�سرورة تفر�سها م�سالح �سعبنا   -

ومتطلبات بناء امل�ستقبل املزدهر الذي نن�سد. ول بد من الإ�سارة اإلى اأن وترية الإ�سالح مل 

واأُخ�سعت غري مرة  اأردناها،  فتعرثت وتباطاأت بني احلني والآخر،   التي  بال�سرعة  ت�سر 

قدرتنا  من  وحّد  كثرية،   فر�سًا  الوطن  اأفقد  مما  اخلا�سة،   وامل�سالح  ال�سيقة  للح�سابات 

على الإفادة مما يزخر به الع�سر من اإمكانيات التطور،  وح�سد املكت�سبات التي تبني على 

�ساملة،   باإجراء مراجعة  اأكلف احلكومة  فاإنني  ذلك،   الغايل. ويف �سوء  اأردننا  اإجنازات 
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الإ�سالح  اإ�سرتاتيجية  تنفيذ  يف  التقدم  دون  حتول  التي  املعيقات  كل  اإزالة  اإلى  تف�سي 

الوطنية.  م�سريتنا  يف  رئي�سي  د�ستوري  دور  الت�سريعية  »لل�سلطة  والتحديث«.  والتطوير 

وي�سكل التعاون بني ال�سلطتني،  وفق الد�ستور والقوانني،  متطلبًا اأ�سا�سيًا للنجاح يف خدمة 

النواب،   �سراكة حقيقية مع جمل�س  بناء  بد من  واأهدافه. وعليه،  فال  �سعبنا  طموحات 

بحيث متار�س ال�سلطتان دوريهما الد�ستوريني بتعاون وتكامل،  من دون تغول �سلطة على 

ه اإلى حكومة �سمري الرفاعي الثانية،  22 ت�سرين الثاين  اأخرى« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)2010

»اإل اأن امل�سرية عانت من ثغرات واختاللت اأنتجها خوف )البع�س( من التغيري ومقاومتهم   -

له حماية مل�ساحلهم،  والرتدد يف اتخاذ القرار من ِقبل الكثريين ممن اأُوكلت اإليهم اأمانة 

ال�سالح  على  اخلا�سة  امل�سالح  قدمت  التي  ال�سرت�ساء  �سيا�سات  اإلى  اإ�سافة  امل�سوؤولية،  

العام،  فكلفت الوطَن غاليًا وحرمته العديد من فر�س الإجناز.  ويف �سوء ذلك،  فاإننا نكلفك  

واإلى  املا�سي،   اأخطاء  تعالج  فاعلة  اإجراءات  اإلى  تف�سي  �ساملة،   تقييم  عملية  باإجراء 

خطة عمل وا�سحة مت�سي مب�سرية الإ�سالح اإلى الأمام،  من خالل مراجعة جميع القوانني 

النتخاب،   قانون  وياأتي  العامة وتطويرها.  واملدين واحلريات  ال�سيا�سي  للعمل  الناظمة 

الذي ي�سكل ركيزة التنمية ال�سيا�سية احلقيقية،  يف مقدمة هذه الت�سريعات،  التي ت�سمل 

والن�سر،   العامة،  والبلديات،  والعقوبات،  واملطبوعات  قوانني الأحزاب،  والجتماعات 

وحق احل�سول على املعلومة وغريها«. »وعلى احلكومة اأن تقوم بكل ما هو مطلوب لتعزيز 

اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  التعبري«  حرية  و�سمان  املدين،   املجتمع  موؤ�س�سات  دور 

حكومة معروف البخيت الثانية،  1 �شباط 2011(.

به،   اللتزام  ويجب  الد�ستور،   يف  اأ�سا�سي  مبداأ  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  اإن  »اأوًل:   -

بحيث ل تتغول اأي من هذه ال�سلطات على الأخرى،  ول ت�ستقوي عليها،  ول تتدخل يف 

م�ستويات  اأعلى  يف  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني  بني  العالقة  تكون  واأن  �سوؤونها،  

التعاون والتن�سيق،  واحلر�س احلقيقي على اإجناز القوانني والت�سريعات التي ت�سكل اأ�سا�س 

واملطلوب  ع  املتوقَّ دون  الإجناز  ويكون  امل�سرية،   تتعرث  ذلك  وبغري  الإ�سالحية،   م�سريتنا 

منهما. ويجب اأن يتجلى هذا التعاون الكامل يف اأولوية اإجناز قوانني الأحزاب،  واملحكمة 

من  بد  ل  ثانيًا:  املرحلة.  هذه  تتطلبها  اأخرى  ت�سريعات  واأي  والنتخاب،   الد�ستورية،  

الإ�سراع يف ت�سكيل الهيئة امل�ستقلة لالإ�سراف على النتخابات واإدارتها،  وتقدمي الدعم 

الإجراءات  اإتخاذ  لها  ليت�سنى  الدولية،   املمار�سات  اأف�سل  وفق  قدراتها  لبناء  الالزم 

والرتتيبات التي حتدد اآلية عملها،  لتمكينها من اإجراء النتخابات النيابية والإ�سراف 

تربز  وهنا  النتخابية.  العملية  و�سفافية  وحيادية  لنزاهة  �سامنًا  تكون  بحيث  عليها،  
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�سرورة اأن ي�سمن قانون النتخاب ملجل�س النواب متثياًل حقيقيًا جلميع الأردنيني يف اأرجاء 

اأكرب  حتقيق  مراعاة  مع  وال�سيا�سية،   الفكرية  توجهاتهم  اختالف  على  العزيز  الوطن 

اأ�سرع وقت ممكن،  متهيدًا لإجراء  اأن يتم كل ذلك يف  قدر من العدالة يف التمثيل،  على 

النتخابات فور النتهاء من اتخاذ الإجراءات والرتتيبات الالزمة لذلك قبل نهاية هذا 

مبداأ  لتفعيل  لإجرائها  قريب  موعد  حتديد  من  بد  فال  البلدية،   النتخابات  اأما  العام. 

من  املواطنني  ومتكني  القرار  �سنع  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  قاعدة  وتو�سيع  املحلي،   احلكم 

ترتيب اأولوياتهم،  والنهو�س مبجتمعاتهم املحلية. ثالثًا: اإن اإجناز القوانني الإ�سالحية 

ال�سيا�سية يجب اأن ي�ستند على الدوام اإلى التوا�سل مع خمتلف مكونات واجتاهات الطيف 

املجتمعي وال�سيا�سي الأردين،  من خالل حوارات معمقة جترى باأعلى م�ستويات امل�سوؤولية 

املحورية،  فهي  القوانني  الوطني على هذه  التوافق  اأكرب قدر من  اإلى  والنفتاح،  و�سوًل 

ه اإلى  التي �ستحدد م�ستقبل الأردن الغايل يف القادم من ال�سنوات« )من كتاب التكليف املَوجَّ

حكومة فايز الطراونة،  27 ني�سان 2012(.

»منذ ع�سر �سنوات ونيف،  دعونا اإلى الإ�سالح والتحديث،  وحققنا اإجنازات ل باأ�س بها على   -

هذا ال�سعيد،  وحني مرت املنطقة بالربيع العربي،  عكفنا على ت�سريع تنفيذ نهج اإ�سالحي 

»ونتطّلع  الآخر«.  تلو  دميقراطيًا  مكت�سبًا  والإجنازات،   الإ�سالحات  فتوالت  مرتابط،  

الربملانية«.  احلكومات  نحو  التحول  مفهوم  لإر�ساء  �سيوؤ�س�س  الذي  القادم  للربملان  قدمًا 

»وهنا اأوؤكد على م�سوؤولية حكومتكم يف احرتام حق املواطن يف التعبري عن الراأي يف اإطار 

ه اإلى حكومة  القانون،  والتاأكيد على حقه يف التظاهر ال�سلمي« )من كتاب التكليف املَوجَّ

عبداهلل الن�سور الأولى،  10 ت�سرين الأول 2012(«.

اإل بتعزيز مبداأ �سيادة  ال�سيا�سي ل يحقق ثماره املرجوة  اأن الإ�سالح  »ومما ل �سك فيه   -

مع  يتما�سى  اأن  يجب  ال�سيا�سي  الإ�سالح  م�سار  على  خطوات  من  حققناه  فما  القانون. 

اإ�سالحات اإدارية تهدف اإلى تعميق �سيادة القانون وتطوير »الإدارة« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. املَوجَّ

د- حمور الإ�سالح الق�سائي
يلحظ املتمّعن يف كتب التكليف التاأكيد امللكي على اأهمية الف�سل بني ال�سلطات،  بو�سف ذلك 

ا�ستحقاقًا د�ستوريًا ي�سدد عليه امللك دائمًا،  فال غلبة ل�سلطة على الأخرى. 

وحظيت ال�سلطة الق�سائية مبوقع متقدم من بني الأمور التي اأولها جاللته اهتمامه،  حاّثًا 

على تطوير اأدائها،  واحلفاظ على ا�ستقالليتها،  ومتكني اجل�سم الق�سائي،  ورفده باحتياجاته 

املتعاقبة مل تقم  اأن احلكومات  اإّل  التكليف،   الروؤى مل تغب عن كتب  اأن هذه  كافة. ورغم 
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بخطوات ملمو�سة ُتظهر ا�ستجابة حقيقية لها،  وهذا ما يف�سر قرار امللك يف اأواخر عام 2016 

بت�سكيل جلنة ملكية لتطوير الق�ساء وتعزيز �سيادة القانون.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

من  ال�ستقاللية  تلك  دعم  اإلى  وندعو  وا�ستقاللية،   اأداًء  الأردين،   بالق�ساء  نعتز  »اإننا   -

خالل تطوير قانون ا�ستقالل الق�ساء،  وحت�سني اأو�ساع الق�ساة وظروف عملهم،  وتطوير 

اإلى  اجلميع  و�سول  وت�سريع  ت�سهيل  بهدف  التقا�سي  اإجراءات  حتكم  التي  الت�سريعات 

املواطن وتطمئنه على حقوقه وحرياته« )من  ال�سريعة تعزز ثقة  حقوقهم،  فالعدالة 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(. كتاب التكليف املَوجَّ

»اأما ق�ساوؤنا الأردين،  فهو مو�سع اعتزازنا وحر�سنا الدائم على املحافظة على ا�ستقالله   -

ورفع كفاءته وقدرته على الإ�سراع يف اإجراءات التقا�سي واإقامة العدل بني النا�س،  وهذا 

ي�ستدعي العناية باأو�ساع الق�ساة والهتمام بها،  ومتكينهم من رفع م�ستواهم العلمي،  عن 

طريق البعثات والدورات،  وال�سرتاك يف الندوات واملوؤمترات املتخ�س�سة،  ليتمكنوا من 

توفري  �سرورة  اأي�سًا  ونوؤكد  احلديثة.  القت�سادية  والت�سريعات  امل�ستجدات  مع  التعامل 

و�سائل الطماأنينة والعي�س الكرمي للعاملني يف هذا اجلهاز املهم،  حتى يتمكنوا من القيام 

بواجباتهم اجلليلة على اأح�سن وجه،  �سمانًا حلقوق النا�س وممتلكاتهم وتر�سيخًا للعدالة،  

فالعدل اأ�سا�س احلكم،  ول خوف على جمتمع ودولة يتمتعان بق�ساء نزيه،  وق�ساة ثقاة 

حزيران   19 الأولى،   الراغب  اأبو  علي  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  عدول« 

.)2000

»فاإن مرفق الق�ساء �سيبقى �سمام الأمان �سد اأّي هفوات وجتاوزات. وعليه،  نوؤكد اأهمية   -

تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية لتطوير اجلهاز الق�سائي بالتن�سيق مع املجل�س الق�سائي« 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�سرين الثاين 2007(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

خططه  تنفيذ  من  الق�سائي  جهازنا  لتمكني  الدعم  اأ�سكال  كل  تقدمي  احلكومة  »على   -

حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  واأجهزته«  مرافقه  اأداء  وحت�سني  وبراجمه،  

عبداهلل الن�سور الأولى،  10 ت�سرين الأول 2012(. 
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ذ- حمور ال�سباب والتعليم 
ظّل ال�سباب الأردين حمورًا رئي�سيًا من حماور كتب التكليف للحكومات،  حيث اأكد امللك على 

�سرورة اإيالء قطاع ال�سباب الهتمام الكايف،  وتوجيه قدراتهم نحو العمل الوطني الإيجابي 

املبدع واخلاّلق. ودعا جاللته اإلى ا�ستثمار طاقات ال�سباب،  وحمايتهم من الغلو والتطرف. اأما 

قطاع التعليم بكل فئاته،  فتقوم الروؤية امللكية على اأن تطويره هو احلل الناجع لطيٍف وا�سع 

من الق�سايا الوطنية املوؤرقة،  وهو ال�سبيل اإلى النماء والتطور يف جمالت احلياة املختلفة يف 

الأردن.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

للخدمة  وتوجيهها  طاقاتهم  اإطالق  من  بد  فال  ولذا  للم�ستقبل،   ُتنا  عدَّ هم  ال�سباب  »اإن   -

الوطنية العامة،  وتنظيمها يف اأُطر جماعية ت�سمل جميع اأرجاء الوطن،  وا�ستغالل اأوقات 

فراغهم يف ما يفيدهم ويعود على الوطن بالنفع«. »اإن العملية الرتبوية،  رغم اإجنازاتها 

العديدة،  بحاجة اإلى تطوير م�ستمر بهدف الرتقاء مب�ستوى التعليم وجتويد خمرجاته،  

اأجواء  يف  واحلوار  التفكري  على  والرتكيز  النتماء  لتعزيز  الوطنية  بالرتبية  والعناية 

وحت�سني  املعلمني  �سوية  ورفع  التعليم،   بتكنولوجيا  والهتمام  والت�سامح،   العتدال  من 

عن  بعيدًا  والتعبري  التفكري  وحرية  لالإبداع  كمنارات  اجلامعات  دور  وتعزيز  ظروفهم،  

ت�سهم  التي  اجليد  الأداء  على  القادرة  العالية  الكفاءات  وتخريج  التبعية،   اأو  التع�سب 

اإلى حكومة عبد  ه  املَوجَّ التكليف  الوطنية« )من كتاب  العلم واملعرفة والتوعية  ن�سر  يف 

الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

وعاماًل  لالأردنيني،   املعريف  التكوين  م�سادر  اأهم  من  و�ستبقى  كانت  التعليمية  »والعملية   -

اجلهود  تكثيف  تتطلب  للتعليم  الإ�سرتاتيجية  وروؤيتنا  الإنتاجية.  زيادة  يف  اأ�سا�سيًا 

وامل�ساعي والعمل بروح الفريق،  ويف هذا ال�سدد نوؤكد �سرورة تنفيذ برامج جديدة لتطوير 

التعليم والبنية الفكرية للطلبة،  وحت�سني نوعية خمرجات التعليم«. »اأما ال�سباب،  الذين 

نحر�س دائمًا على دعمهم،  ومتكينهم،  وحثهم على الإبداع وا�ستثمار طاقاتهم وامل�ساركة 

يف احلياة العامة مبختلف جوانبها،  فال بد من رعايتهم،  عرب التوا�سل املبا�سر وامل�ستمر 

معهم،  ورعاية القيادات ال�سابة وتدريبها وتاأهيلها حلمل امل�سوؤولية يف املوؤ�س�سات الوطنية 

املختلفة،  وبلورة هوية �سبابية جادة ونا�سجة تاأخذ زمام املبادرة« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�سرين الثاين 2007(. املَوجَّ
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العمل  عاناه  ملا  نظرًا  اأكرب،   حكومي  اهتمام  اإلى  بحاجة  فاإنه  ال�سباب،   قطاع  »واأما   -

ال�سبابي خالل ال�سنوات املا�سية من افتقار للرعاية الكافية،  التي ت�ساعد ال�سباب على 

اإيجاد فر�س احلياة الكرمية. لذا يجب احلر�س على دعمهم ومتكينهم،  وحتفيزهم على 

الإبداع وا�ستثمار طاقاتهم. فهم حمور م�سريتنا التنموية واللبنة الأ�سا�سية يف بناء اأردن 

وتاأهيلها  ال�سابة  القيادات  ورعاية  م�ستمر،   ب�سكل  معهم  التوا�سل  من  بد  ول  امل�ستقبل. 

حلمل امل�سوؤولية،  واإيجاد جيل من ال�سباب امل�سلَّح باملعرفة والعلم والنتماء،  ليكون �سريكًا 

فاعاًل يف بناء حياتنا ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية بعيدًا عن التطرف والغلو» )من 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. كتاب التكليف املَوجَّ

ر- حمور ال�سحة 
م�ستوى  لتح�سني  عهده  بداية  منذ  احلكومات  حّث  وا�سل  امللك  اأن  التكليف  كتب  من  يت�سح 

مة يف القطاع ال�سحي،  من خالل توفري البنى التحية والقوى الب�سرية الالزمة.  اخلدمات املقدَّ

كما حث احلكومَة على �سرورة اأن ي�سمل التاأمني ال�سحي جميع املواطنني.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإّن خدماتنا ال�سحية منوذج متميز يف املنطقة،  وهي بحاجة اإلى العناية الق�سوى ملعاجلة   -

اأّي مظاهر للرتاجع،  ورفع �سويتها،  وتقدمي خدمات جيدة للمواطن قريبًا من مكان اإقامته،  

والكفاءات  املوؤ�س�سات  حيث  من  ال�سحية  بال�سيا�سة  النظر  اإعادة  ال�سروري  من  فاإن  ولذا 

اإلى  العاجل  القريب  يف  و�سوًل  ال�سحي  التاأمني  مظلة  وتو�سيع  والإدارة،   والتجهيزات 

التمتع  املحدود،   الدخل  ذوي  وبخا�سة  للجميع،   ي�سمن  الذي  ال�سامل،   ال�سحي  التاأمني 

واإيالء عناية خا�سة  الوقائي،   الطب  والتو�سع يف جمالت  بخدمات �سحية منوذجية،  

خدمًة  عليها  الإقبال  ي�سجع  الذي  والتنظيم  الت�سهيالت  وتوفري  العالجية،   لل�سياحة 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار  لالقت�ساد الوطني« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)1999

»كما نوؤكد اأي�سًا �سرورة تو�سيع مظلة التاأمني ال�سحي لت�سمل جميع املواطنني،  والإ�سراع   -

يف تنفيذ وا�ستكمال بناء امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية يف خمتلف اأنحاء اململكة،  ورفدها 

بالكوادر الفنية املوؤهلة والالزمة،  ف�ساًل عن تعزيز مفهوم املراقبة على جودة املنتجات 

ه اإلى  الغذائية والأدوية واملياه ل�سمان �سحة و�سالمة املواطن« )من كتاب التكليف املَوجَّ

حكومة نادر الذهبي،  22 ت�سرين الثاين 2007(
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»اأما يف جمال الرعاية ال�سحية،  فاملطلوب هو تو�سيع مظلة التاأمني ال�سحي لي�سمل جميع   -

املواطنني،  وتنفيذ العديد من امل�ساريع ال�سحية الكربى مثل حو�سبة القطاع ال�سحي« )من 

ه اإلى حكومة �سمري الرفاعي الثانية،  22 ت�سرين الثاين 2010(. كتاب التكليف املَوجَّ

ز- حمور الثقافة 
وّجه امللك احلكومات املتعاقبة،  اإلى العناية بال�ساأن الثقايف،  وتوفري الإمكانات الالزمة لتبّني 

وت�سجيع ودعم احلالت الإبداعية،  وتوفري الو�سائل التي تتيح اللتقاء مع الآخر واإطالعه 

عن  البتعاد  اإلى  جاللته  ودعا  الأردين.  املجتمع  بها  يتمتع  التي  احل�سارية  املنجزات  على 

الفكر ال�ساّل،  والنتباه اإلى حماولة اختطاف ال�سالم من ِقبل فئة خارجة عن قيم الإ�سالم 

احلقيقية. ورغم ذلك،  فاإن هناك حالة احتجاج وعدم ر�سا يف القطاعات الثقافية كافة،  عن 

الأداء احلومي جتاه الثقافة.
 

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإّن هناك حاجة للعناية بالثقافة،  وتطوير املوؤ�س�سات الثقافية القادرة على ا�ستقطاب   -

الكفاءات احلقيقية واإطالق طاقات الإبداع التي تعرّب عن حقيقة �سعبنا ودوره الفاعل يف 

ثقافة اأمته وق�ساياها على مدى الأيام،  التي تنطلق من النتماء الواعي للوطن وتعزيز 

قيم احلق والعدل،  وتنفتح على ح�سارات العامل وثقافاته دون اإغراٍق يجتث اجلذور اأو 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،   انغالٍق يوؤدي اإلى اجلمود« )من كتاب التكليف املَوجَّ

4 اآذار 1999(.

هو  معهم  والتوا�سل  الآخرين  جتارب  من  ال�ستفادة  وحماولة  العامل  على  النفتاح  »اإن   -

هلل،   واحلمد   - املا�سية  ال�سنوات  خالل  العامل  مع  توا�سلنا  اأثمر  وقد  الع�سر.  هذا  �سمة 

وا�ستطعنا اأن نحقق لوطننا الكثري من املنافع من خالل عالقاتنا الطيبة بالعديد من دول 

ال�سيا�سي. ولذلك ل بد من تعزيز عالقاتنا  ال�سعيد  اأو  ال�سعيد القت�سادي  العامل على 

بالعامل اخلارجي ومد ج�سور التعاون معه وال�ستفادة من جتاربه واإمكاناته« )من كتاب 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الثالثة،  20 متوز 2003(. التكليف املَوجَّ

»احلكومة مدعّوة اإلى اإيالء مفاهيم )ر�سالة عّمان( ومعانيها ودللتها واأهدافها الأهمية   -

اإلى حكومة معروف  ه  املَوجَّ التي ت�ستحقها يف هذه الظروف بالذات« )من كتاب التكليف 

البخيت الأولى،  24 ت�سرين الثاين 2005(.
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�س-  حمور املراأة 
حثَّ امللُك يف توجيهه للحكومات املتعاقبة اإيالَء القطاع الن�سائي الهتماَم الذي ي�ستحق،  حيث 

ن�س الد�ستور على اأن الأردنيني مت�ساوون يف احلقوق والواجبات. ومن هنا ركزت كتب التكليف 

على �سرورة منح القطاع الن�سائي ما ي�ستحقه من رعاية وانتباه،  وتكري�س قيم امل�ساواة كون 

املراأة لها دور رئي�سي يف اإحداث التنمية ال�ساملة ول بد اأن تنال حقها كاماًل.

وتّدعي احلكومات اأنها تواجه عقبات اجتماعية وثقافية حتول تو�سيع قاعدة م�ساركة املراأة 

يف امل�سهد العام. وي�سار هنا اإلى اأن الد�ستور كفل الت�ساوي يف احلقوق والواجبات بني الرجل 

واملراأة،  اإل اأن هناك تباطوؤًا �سديدًا يف التعاطي مع باحلقوق املدنية لأبناء الأردنيات.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

اأهمية،  وقد تطور دور املراأة الأردنية وم�ساركتها يف العديد  اأكرث  اأ�سبح دور املراأة  »لقد   -

دعامة  اأ�سبحت  بحيث  وال�سيا�سية،   والإدارية  والجتماعية  القت�سادية  املجالت  من 

اإلى تعزيز ورعاية،   الدور بحاجة  فاإن هذا  ولذا  والبناء،   التنمية  اأ�سا�سية من دعامات 

وبخا�سة يف الريف والبادية. اأ�سبحنا ن�سهد بع�س الظواهر التي ت�سبب املعاناة للمراأة اأو 

الت�سريعات التي تنتق�س  اإلى تعديل  انتهاك بع�س حقوقها الأ�سا�سية. ولذا فاإننا نتطلع 

دور  اأداء  على  تعينها  التي  الت�سهيالت  جميع  وتوفري  عليها،   الظلم  توقع  اأو  حقوقها  من 

ه اإلى حكومة  ال�سريك يف العمل والبناء دون متييز اأو حماباة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

اأثبتت  اأن  بعد  العمل  و�سوق  املجتمع  يف  ت�ستحقها  التي  مكانتها  تتبواأ  اأن  للمراأة  بد  »ول   -

جدارتها يف املجالت كافة،  فما تزال ن�سبة م�ساركة املراأة دون الطموح الذي ن�سعى اإليه،  

التنموية ل بد من العمل على جتاوزها« )من كتاب  اأ�سا�سية يف م�سريتنا  ما ي�سكل عقبة 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. التكليف املَوجَّ

�س- حمور الإدارة العامة
يت�سح من خالل كتب التكليف اأن م�سكلة الإدارة العامة مزمنة وي�سوبها العديد من ال�سلوكات 

ال�سلبية التي جعلت امللك يحث احلكومات منذ توليه �سلطاته الد�ستورية على التعامل معها 

بحزم من خالل و�سع الأ�س�س التي ت�سمن النهو�س مب�ستوى الإدارة العامة. 

ووّجه امللك احلكومات املتعاقبة اإلى حت�سني م�ستوى الأداء،  وتقدمي احللول لل�سري بالإدارة 

العامة نحو مزيد من الفاعلية،  والتخل�س من جميع مظاهر الرتاجع التي تعرتي مرافقها يف 

الدولة الأردنية.
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مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإن الإدارة التي ت�ستطيع حتقيق الأهداف بجّدية وبكلفة اأقل وزمن اأق�سر،  هي الإدارة   -

الفريق  بروح  تعمل  فاعلة  متخ�س�سة  موؤ�س�سات  اإيجاد  على  تقوم  التي  احل�سيفة،  

اعتبار  اأّي  على  العام  ال�سالح  تقدم  نزيهة،   كفوؤة  اإدارية  قيادات  لها  وتتوفر  الواحد،  

وتت�سدى  امليداين،   العمل  على  وتركز  والإبداع،   واملبادرة  بالعدالة  وتت�سف  اآخر،  

وتناأى  تتفاقم،   اأن  قبل  معها  التعامل  ال�سهل  من  يكون  حني  اأو  وقوعها  قبل  للمع�سالت 

اإعادة  اإلى  بحاجة  العامة  الإدارة  اإن  واملح�سوبية.  وال�ستغالل  والعبث  النحراف  عن 

اأ�سا�س  على  واملوظفني  القيادات  واختيار  والزدواجية،   والت�سارب  التداخل  ملنع  هيكلة 

ب لأّي غر�س اأو جهة،   الكفاءة واخلربة والنزاهة،  بعيدًا عن ال�ستزلم وال�سللية والتع�سُّ

حاجاته  على  املواطن  ح�سول  وت�سهيل  تب�سيطها،   بهدف  الإدارية  الإجراءات  وحتديث 

وخدماته دون عناء اأو تكلفة زائدة. اإن الف�ساد الإداري واملايل �سبيل لتدمري املجتمعات 

يف  مثاًل  وكانت  والنزاهة،   بالكفاءة  الدوام  على  اإدارتنا  متيزت  ولقد  الدول،   واإ�سعاف 

بداأت  قد  اأنه  اإل  العربية،   املجتمعات  من  العديد  خدمة  يف  واأ�سهمت  والإجناز،   الأداء 

تظهر فيها جيوب للت�سيب والنتهازية والتكالية،  وما مل يتم و�سع حد لتلك الظواهر 

فاإنها �ست�ست�سري وهو اأمر لن ن�سمح به و�سنت�سدى له بكل حزم،  ولذا فاإن احلكومة مطاَلبة 

باأن ت�سع من ال�سوابط والإجراءات ما يعيد لإدارتنا وجهها امل�سرق،  واأن تت�سدى للتواكل 

والرتهل والف�ساد بكل قوة وعنفوان،  واأن تبرت العنا�سر التي تقوم بذلك اأو ت�سجعه،  مهما 

كان موقعها اأو م�سوؤوليتها،  واأن تقدم لق�سائنا العادل كل َمن يتجاوز على الوظيفة العامة 

ه  اأو ي�ستغلها اأو يحاول الإثراء على ح�سابها اأو ي�سهل ذلك لغريه« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

علمية  اأ�س�س  على  والتحديث  التطوير  اإلى  ما�ّسة  بحاجة  للدولة  الإداري  اجلهاز  »اإن   -

ع�سرية،  واإعادة هيكلته بحيث يتنا�سب مع طموحات الوطن يف النمو والزدهار. وهنا اأود 

اأن اأوؤكد اأهمية تعزيز �سالحيات الأمناء واملديرين العامني يف اأجهزة الدولة« )من كتاب 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(. التكليف املَوجَّ

اإلى العمل بجدية لإطالق منظومة متكاملة ل�سوابط العمل العام،   »كما نوّجه احلكومة   -

تت�سمن اآليات حمددة للتعيني والرتفيع وخا�سة يف املنا�سب العليا،  مبا ي�سمن بناء القدرات 

والكفاءات واحلفاظ عليها،  وتعزيز مبادئ ال�سفافية والعدالة وتكافوؤ الفر�س وحماربة 

الن�سور  عبداهلل  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  واملح�سوبية«  الوا�سطة  ظاهرة 

الأولى،  10 ت�سرين الأول 2012(.
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»اإن ال�سعف يف اأداء بع�س اأجهزة احلكومة يرتتب عليه اآثار �سلبية على املواطن وامل�ستثمر   -

يدفع ثمنها الوطن،  لذا ل بد من اتخاذ اإجراءات فاعلة ومبا�سرة لتح�سني م�ستوى الأداء 

يف هذا اجلهاز،  ول بد من الإ�سراع يف تنفيذ م�سروع احلكومة الإلكرتونية لتمكينها من رفع 

ه اإلى حكومة هاين  �سوية اخلدمات وزيادة م�ستويات ال�سفافية« )من كتاب التكليف املَوجَّ

امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(.

�س- حمور ال�سيا�سة اخلارجية 
ظلت الق�سية الفل�سطينية على راأ�س اأولويات ال�سيا�سة الأردنية اخلارجية يف كتب التكليف. 

واأكدت هذه الكتب اأن العامل العربي هو العمق الإ�سرتاتيجي لالأردن،  واأن الأردن مع وحدة 

الروؤية والعمل امل�سرتك يف جميع الق�سايا التي تواجه الأمة العربية. كما اأكدت كتب التكليف 

اإلى  داعيًة  والإقليمية،   الدولية  واملنظمات  املوؤ�س�سات  مع  طيبة  بعالقات  يتميز  الأردن  اأن 

تطويرها وتعزيزها.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»قدم الأردن على الدوام لالأ�سقاء الفل�سطينيني الدعم وامل�ساركة على قاعدة من الأخّوة   -

وامل�سري الواحد،  وكان له الدور البارز يف الق�سية الفل�سطينية منذ ن�ساأتها وحتى اليوم،  

واإمكاناته،   طاقاته  بكل  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  يف  الإخوة  جانب  اإلى  وقف  كما 

وكان دور املغفور له الوالد بارزًا يف هذا املجال للو�سول اإلى حل عادل م�سّرف وجتاوز اأّي 

عقبات اأو عراقيل يواجهونها. �سن�ستمر يف دعم الأ�سقاء مبختلف الو�سائل وال�سبل بهدف 

ترابه  على  امل�ستقلة  دولته  واإقامة  امل�سروعة  حقوقه  اإلى  الفل�سطيني  ال�سعب  و�سول 

الوطني«. »كان الأردن على الدوام و�سيبقى جزءًا فاعاًل من اأمته العربية،  ورافدًا اأ�سا�سيًا 

من روافد العمل العربي،  ي�سعى با�ستمرار لتحقيق الوفاق والتفاق،  وقيام عالقات من 

والختالف،   اخلالف  اأ�سباب  جميع  وجتاوز  ال�سقيقة،   الدول  جميع  بني  البّناء  التعاون 

اأن تكون عالقاتنا مع جميع  نوؤكد على  اإننا  امل�سرتك.  الهدف وامل�سري  انطالقًا من وحدة 

الأ�سقاء قائمة على املودة والثقة والتعاون والحرتام املتبادل،  وعلى احلكومة اأن توا�سل 

التحاور مع جميع الدول العربية،  دون ا�ستثناء،  والرتقاء بتلك العالقات اإلى �سفائها 

املعهود«. »علينا موا�سلة تفعيل عالقاتنا الدولية يف اإطاٍر من التعاون وامل�سالح امل�سرتكة 

يف  الفاعلة  وامل�ساركة  وم�سوؤولياته،   وواقعه  الأردن  دور  وتو�سيح  املتبادل،   والحرتام 

املوؤ�س�سات الإقليمية والدولية«. »اإننا بحاجة اإلى تطوير موؤ�س�ستنا الدبلوما�سية،  ب�سكل 
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الفاعلة«  والإدارة  املنتمية  الكفوؤة  القيادات  لها  وي�سمن  بو�سوح  ومهامها  اأهدافها  يحدد 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

»اإن الأردن ملتزم بعملية ال�سالم باعتباره خيارًا اإ�سرتاتيجيًا اأجمعت عليه الأمة العربية،    -

و�سيعمل الأردن على دعم الأ�سقاء العرب على امل�سارات العربية كافة ل�ستعادة حقوقهم،  

و�سوًل اإلى حتقيق ال�سالم ال�سامل والعادل والدائم الذي تتطلع اإليه �سعوب املنطقة«. »اأما 

الأ�سقاء الفل�سطينيون،  فلهم ول�سلطتهم الوطنية مّنا كل الدعم وامل�ساندة«. »واأما امل�ساألة 

كامل  على  و�سيادته  ال�سقيق  العراق  وحدة  على  الدائم  حر�سنا  نوؤكد  فاإننا  العراقية،  

حزيران   19 الأولى،   الراغب  اأبو  علي  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  اأرا�سيه« 

.)2000

املجالت،   خمتلف  يف  وتطويرها  العالقات  هذه  تعزيز  على  بالعمل  مطاَلبة  »احلكومة   -

الدويل  الإن�ساين  والقانون  الدولية  بال�سرعية  اللتزام  ب�سرورة  ثوابتها  على  والإبقاء 

عناية  العربية  الأردنية  العالقات  واإيالء  والدولية،   العربية  واملعاهدات  واملواثيق 

التطورات  بعد  مراحله  اأدق  يف  الآن  مير  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع  »اإن  خا�سة«. 

واملتغريات التي حدثت يف الأ�سهر املا�سية وبخا�سة بعد الن�سحاب الإ�سرائيلي من قطاع 

غزة وتفاوؤل املجتمع الدويل بهذه اخلطوة،  التي طاملا اأكدنا وما زلنا ب�سرورة اأن تتبعها 

خطوات ان�سحاب اأخرى من ال�سفة الغربية،  وفق خريطة الطريق التي يجب اأن يلتزم 

الدولة  اإقامة  اإلى  بالنهاية  يف�سي  ومبا  والإ�سرائيلي،   الفل�سطيني  الطرفان  بتنفيذها 

ه اإلى حكومة معروف البخيت،  24 ت�سرين الثاين  الفل�سطينية« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)2005

»كما نوؤكد اأهمية تعزيز عالقات الأردن الدولية والثنائية وتر�سيخها وتطويرها،  بحث   -

تعود بالأثر الإيجابي على الأردن وتنعك�س خمرجاتها على �سراكاتنا واأدائنا القت�سادي« 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�سرين الثاين 2007(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

فاإن على حكومتكم ال�ستمرار يف  العربية والإ�سالمية،   الق�سايا  »ويف ما يتعلق مبختلف   -

ويف  العادلة،   والإ�سالمية  العربية  اأمتينا  ق�سايا  ودعم  امل�سرتك  العربي  العمل  تعزيز 

الن�سور  عبداهلل  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  الفل�سطينية«  الق�سية  مقدمتها 

الأولى،  10 ت�سرين الأول 2012(.

»لقد كان الأردن،  و�سيبقى على الدوام،  ملتزمًا مبواقفه التاريخية ومدافعًا عن ق�سايا   -

اأمته العربية والإ�سالمية. و�سيظل -بعون اهلل- الداعم احلقيقي لأ�سقائنا الفل�سطينيني،  

ترابهم  على  امل�ستقلة  دولتهم  قيام  �سبيل  يف  اخلارجية  عالقاته  توظيف  يف  و�سي�ستمر 



1496

ه اإلى حكومة هاين امللقي  الوطني،  وعا�سمتها القد�س ال�سرقية« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الأولى،  29 اأيار 2016(.

�س- حمور دعم القوات امل�سلحة 
حظيت القوات امل�سلحة -وما تزال- بالدعم امللكي الكامل،  فهي املرابطة على حدود الوطن،  

وتوفري  املواطن  حماية  على  احلري�سة  املختلفة،   الأمنية  الأجهزة  مع  ال�ساهرة  وعينه 

التي  املختلفة  الأجهزة  خالل  من  دائمًا  الأردن  به  متيز  ما  وهو  الأمن،   من  عالية  منظومة 

بذلت الغايل والنفي�س يف �سبيل حتقيق هذه الغاية. ومل يخُل كتاٌب من كتب التكليف من حّث 

احلكومة على دعم اجلي�س والأجهزة الأمنية.

مقتب�سات من كتب التكليف عن هذا املحور:  -

»اأما اأجهزتنا الأمنية جميعًا،  ال�ساهرة على �سالمة الوطن واأمن املواطن،  فهي بحاجة اإلى   -

كل الدعم وامل�ساندة وفق اأحدث الأ�ساليب وال�سبل يف هذا املجال،  حتى توؤدي واجبها يف 

ه اإلى حكومة عبد  حتقيق ال�ستقرار الوطني وطماأنينة املواطن« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

»لقد كان جي�سنا العربي،  و�سيظل على الدوام،  مو�سع اعتزازنا وفخرنا،  فهو �سياج الوطن   -

ودرعه احل�سني،  وهو �سمان اأمن الوطن وا�ستقالله وا�ستقراره،  وهذا ي�ستدعي تقدمي كل 

وتاأهيل وحتديث ومعدات،   اإليه،  من تدريب  ما يحتاج  له،  وتزويده بكل  الدعم  اأ�سكال 

لتمكينه من اأداء ر�سالته النبيلة يف حماية الوطن والإ�سهام يف نه�سته التنموية،  واحلفاظ 

على امل�ستوى الرفيع الذي حتّلى به عرب العقود املا�سية،  بالإ�سافة اإلى م�ساهمته يف حفظ 

ه اإلى حكومة علي  الأمن وال�سالم يف اأرجاء خمتلفة من العامل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(.

»اإن ما يتمتع به الأردن من اأمن وا�ستقرار ما كان له اأن يكون عنوانًا اأردنيًا بامتياز،  لول   -

ما تتمتع به قواتنا امل�سلحة واأجهزتنا الأمنية من يقظة وجهوزية«. »ولهذا فاإننا نوليها 

ه  ثقتنا ودعمنا تدريبا وت�سليحا،  وفق اأحدث الأنظمة والو�سائل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة معروف البخيت الأولى،  24 اأيار 2005(.

»وما كان لإجنازاتنا الوطنية اأن تتحقق من دون نعمة الأمن وال�ستقرار. وقواتنا امل�سلحة   -

التكليف  كتاب  )من  وا�ستقراره«  واأمنه  الوطن  ل�سيادة  ال�سمانة  هي  الأمنية  واأجهزتنا 

ه اإلى حكومة �سمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. املَوجَّ

فاإننا م�ستمرون بدعمها  ال�ساهرة،   الوطن  الأمنية،  عني  امل�سلحة والأجهزة  »اأما قواتنا   -
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ه اإلى حكومة  ومتكينها ورفدها لأنها درع الأردن و�سياجه املنيع« )من كتاب التكليف املَوجَّ

فايز الطراونة،  27 ني�سان 2012(.

»اإن من الواجب ال�ستمرار يف تقدمي الدعم جلميع منت�سبي قواتنا امل�سلحة واأجهزتنا الأمنية   -

البا�سلة،  ال�ساهرة على اأمن وا�ستقرار الوطن،  كي توا�سل النهو�س مب�سوؤولياتها اجل�سام« )من 

ه اإلى حكومة عبداهلل الن�سور الأولى،  10 ت�سرين الأول 2012(. كتاب التكليف املَوجَّ

»�سيبقى الأردن قويًا واآمنًا -اإن �ساء اهلل- بف�سل جهود القوات امل�سلحة - اجلي�س العربي   -

والأجهزة الأمنية،  التي طاملا كانت �سدًا منيعًا بوجه كل من يفكر يف العبث باأمن هذا البلد 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. وا�ستقراره« )من كتاب التكليف املَوجَّ

ثالثاً: أبرز املحاور يف خطب العرش 

اأ- حمور التنمية ال�ساملة
اأكد امللك التزام احلكومة بالتنمية باأ�سكالها وم�ستوياتها كافة،  بحيث ينال كل مواطن حقه 

ال�ساملة  التنمية  لتكون  لكل حمافظة،   الن�سبية  التنمية  الرتكيز على  مع  التنمية  من هذه 

�سنع  عملية  يف  وامل�ساركة  التو�سع  اإلى  اأي�سًا  امللك  ودعا  كافة.  الوطن  اأرجاء  يف  واملتكاملة 

القرار،  ليكون املواطن �سريكًا رئي�سًا يف اإحداث التنمية.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

وحتديث  باقت�سادنا،   النهو�س  خالل  من  ال�ساملة،   التنمية  حتقيق  هو  ال�ساغل  »�سغلنا   -

موؤ�س�سات الدولة واأجهزتها،  بحيث تنعك�س الآثار الإيجابية لكل ذلك،  على م�ستوى حياة 

املواطن،  واأو�ساعه املعي�سية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س 

الأمة الثالث ع�سر،  25 ت�سرين الثاين 2000(.

»لقد قطعنا -واحلمد هلل- �سوطًا كبريًا يف م�سرية التنمية،  وحققنا اإجنازات كبرية،  وكان ل   -

بد من تو�سيع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع القرارات،  ويف و�سع اخلطط والربامج املتعلقة 

مب�سريتنا التنموية«. »اأن يكون جمل�س الأمة على م�ستوى امل�سوؤولية،  يف التعاون مع احلكومة،  

والتوا�سل مع النا�س،  لو�سع الت�سريعات،  التي تدفع عجلة التنمية،  ومتكننا من مواجهة هذه 

التحديات،  وحتقيق طموحات ال�سعب الأردين يف التنمية والزدهار« )من خطاب العر�س يف 

افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2005(.
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»ونحن على ثقة باأننا بعون اهلل،  وبعزمية الن�سامى الأردنيني،  اأقوى من كل هذه التحديات،    -

ونحن قادرون على مواجهتها من خالل تعزيز ومتتني جبهتنا الداخلية،  وحتقيق املزيد 

والت�سريعية،   وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية  املجالت  �ستى  يف  الإجنازات  من 

الأمن  من  مناخ  يف  والتطوير،   والتحديث  الإجناز  و�سرعة  امل�سرية،   �سالمة  ت�سمن  التي 

وال�ستقرار الذي ي�سكل الركيزة الأ�سا�سية للتنمية بكل اأ�سكالها« )من خطاب العر�س يف 

افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2006(.

اخل�سائ�س  على  بالرتكيز  املحلية،   التنموية  اخلطط  اإعداد  عنـد  مكلفـة  »واحلكومة   -

التنموية  لكل حمافظة،  ل�ستقطاب ال�ستثمارات النوعية،  وبالتوازي مع م�ساريع خدمية 

وحت�سيـن م�ستوى البنية التحتية  يف �سائر املجالت« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة 

العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�ساد�س ع�سر،  26 ت�سرين الأول 2011(.

ب. حمور الوحدة الوطنية
اأكد امللك يف خطب العر�س،  وبخا�سة يف بداية عهده،  اأنه وّجه احلكومة للعمل على �سيانة 

الوطن ومتكينه يف  ازدهار  لل�سري قدمًا نحو  الأ�سا�سية  الركائز  الوطنية،  كونها من  الوحدة 

املجالت كافة.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»لقد كان الأردن،  و�سيظل -بعون اهلل- وفيًا ملبادئ الثورة العربية الكربى،  ور�سالتها يف   -

احلرية والوحدة،  و�ستظل وحدتنا الوطنية م�سدر الفخر والعتزاز« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الثالث ع�سر،  25 ت�سرين الثاين 2000(.

»واحلمد هلل على توفيـقه لنا يف حتقيق التوافق الوطنـي،  الذي تـجّلى يف اأبهى ال�سور يف   -

اأ�سفرت عنه من برامج عمل واقعية،  واتفاق على الثوابت  ملتقيات )كّلنا الأردن(،  وما 

الوطنية،  التي اأجمع عليها الأردنيون من �سائر الفئات وال�سرائح والجتاهات«. »�ستلتزم 

حكومتي بتعزيز ومتتني اجلبهة الداخلية،  وتر�سيخ مبادئ املواطنة والنتماء،  واللتزام 

الوا�سح وال�سريح،  بالثوابت الوطنية وبالنهج الدميقراطي،  حتقيقًا للتعددية ال�سيا�سية،  

ملجل�س  الرابعة  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الأغلبية«  راأي  واحرتام 

الأمة الرابع ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2006(.
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ت- حمور الدميقراطية والإ�سالح ال�سيا�سي
تت�سح يف خطب العر�س دعوة امللك لالأردنيني من خالل نواب الأمة واأعيانها،  اإلى العمل على 

النفتاح واحلوار والنخراط يف عملية التنمية ال�شيا�شية من خالل امل�شاركة يف الأحزاب. 

وتوفري  الدميقراطي،   للتمكني  املنا�سبة  البيئة  لإيجاد  احلكومة  حفز  اأنه  امللك  اأكد  كما 

ال�ستحقاقات املطلوبة لل�سباب للنهو�س بالعمل احلزبي وال�سيا�سي.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»تعميم الثقافة الدميقراطية،  التي ترتكز على مبداأ احلوار،  واحرتام الراأي الآخر«.   -

اأن  والفكر،   ومنابر احلوار  الأهلي،   املجتمع  وموؤ�س�سات  ال�سعبية،   القطاعات  »اإن واجب 

يف  وجذري،   اإيجابي  حتول  اإحداث  على  لتعمل  باإخال�س،   هذه  دعوتنا  اإلى  ت�ستجيب 

اإطالق حركة حزبية وطنية حقيقية،  هاج�سها )الأردن  الدميقراطية،  عرب  م�سريتنا 

اأوًل(،  وت�ستمد �سرعية وجودها،  من التزامها بق�سايا الوطن،  وحاجات الإن�سان الأردين«. 

»لذا يقت�سي اأن تكون لهذه الأحزاب،  برامج وطنية متكاملة و�ساملة« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2003(.

»لقد اأطلقنا دعوتنا من قبل اإلى تن�سيط احلياة ال�سيا�سية واحلزبية،  وركزنا على اأهمية   -

دور ال�سباب ودور املراأة يف حياتنا ال�سيا�سية،  ودعونا اإلى حوار وطني دائم و�سامل يعزز 

العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الآخر«  الراأي  واحرتام  التعددية  مفهوم 

الثانية ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2004(.

والنفتاح  احلريات  �سعيد  على  وعامليًا،   عربيًا  الأردن  يحتلها  اأن  نطمح  التي  املكانة  »اإن   -

ال�سيا�سي،  تتطلب عماًل وجهدًا ر�سميًا،  من جميع اجلهات،  لرت�سيخ ثقافة الدميقراطية،  

واعتماد احلوار و�سيلة للتوا�سل احل�ساري،  وتعظيم امل�ساركة ال�سعبية،  يف بيئة ت�سودها 

قيم الت�سامح،  وحرية الفكر ورعاية الإبداع )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الثانية ملجل�س الأمة اخلام�س ع�سر،  5 ت�سرين الأول 2008(.

للتفاعـل  واملنا�سبـة  الآمنـة  البيئة  لتوفري  العمل  �سرورة  اإلى  احلكومة  وجهت  »فقد   -

هي  اليوم  الأولوية  »واإن  الراأي«.  عـن  امل�سـوؤول  التعبري  حرية  و�سمان  الدميقراطي،  

اإجناز  مع  كبريًا  �سوطًا  قطعت  الإ�سالح  لهذا  الطريق  وخريطة  ال�سيا�سي،   الإ�سالح 

التعديالت الد�ستورية واإخراجها اإلى حيز الوجود القانوين،  ثم ا�ستكمال اإجناز البنية 

عملية  من  النهائي  الهدف  »واإن  ال�سيا�سي«.  العمل  لتطوير  توؤ�س�س  التي  الت�سريعية،  

الإ�سالح ال�سيا�سي هو الو�سول اإلى حكومات نيابية«. »وتاأكيدًا على احلر�س على تو�سيع 
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اإطار امل�ساركة ال�سعبية وتر�سيخ الـممار�سة الدميقراطية،  فقد وجهت احلكومة لإجراء 

النتخابات البلدية يف اأ�سرع وقت ممكن،  بحيث تكون انتخابات يف اأعلى درجات احلياد 

والنزاهة لتعزز م�سرية الإ�سالح،  ولتاأخذ البلديات مكانتها فـي خدمة الـمجتمع املحلي،  

افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الالمركزية«  نحو  امل�ستقبلية  توجهاتنا  لتنفيذ  وتوؤ�س�س 

الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�ساد�س ع�سر،  26 ت�سرين الأول 2011(.

اإلى مرحلة متقدمة يف م�سريتنا  اإلى اإجناز قانون انتخاب نوعي ينقلنا  اأي�سًا  »اإننا نتطلع   -

احلياة  يف  امل�ساركة  تو�سيع  على  ويعمل  التمثيل،   يف  اأكرث  عدالة  يحقق  الدميقراطية،  

احلكومات  ت�سكيل  يف  روؤيتنا  لتحقيق  الربملاين،   العمل  بنوعية  ويرتقي  ال�سيا�سية،  

قانويَن  اأن  نرى  فاإننا  املجال،   هذا  يف  حققناها  التي  للخطوات  »وا�ستكماًل  الربملانية«. 

يف  املحلية  الإدارات  �سالحيات  لتو�سيع  اأ�سا�سية  ركيزة  ي�سكالن  والالمركزية  البلديات 

اأولوياتهم،   حتديد  يف  امل�ساهمة  من  ومتكينهم  املواطنني،   م�ساركة  وتعميق  املحافظات،  

وو�سع ت�سور م�ستقبلي مل�سار التنمية يف مناطقهم،  وتوزيع مكت�سباتها ب�سكل اأكرث عدالة 

وفاعلية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  

15 ت�سرين الثاين 2015(.

ث- حمور الق�ساء
ال�سلطتني  امللك  دعا  حيث  العناية،   كل  الق�سائية  ال�سلطة  اإيالء  العر�س  خطب  من  يت�سح 

املنا�سبة  البيئة  وتوفري  الالزمة  الت�سريعات  اإجناز  على  العمل  اإلى  والت�سريعية  التنفيذية 

التنمية  الإ�سراع يف حتقيق  اأثر كبري يف عملية  ال�سلطة من  لهذه  ملا  الق�سائي،   لعمل اجلهاز 

واجلهاز  الق�ساء  لتطوير  بها  القيام  الواجب  اخلطوات  اإلى  الإ�سارة  تكررت  وقد  امل�ستدامة. 

الف�سائي يف افتتاح معظم الدروات الربملانية.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

ن بال�ستقاللية،   »اإن اإجناز التنمية ال�ساملة،  ي�ستلزم اأي�سًا تطوير اجلهاز الق�سائي،  املح�سَّ  -

الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  واحلياد«  والنزاهة 

الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2003(. 

على  احلفاظ  حيث  من  الهتمام  كل  منا  ف�سيجد  به،   نعتز  الذي  الق�سائي  جهازنا  »اأما   -

ا�ستقالليته ورفده باملزيد من الكفاءات التي تزيد من قدرته على الإجناز« )من خطاب 

العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2004(.
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ا�ستقالل  تعزيز  يف  ال�ستمرار  على  عزمنا  نوؤكد  فاإننا  احلكم،   اأ�سا�س  هو  العدل  اأن  »مبا   -

)من  ا�ستثناء«  وبال  اجلميع،   على  القانون  و�سيادة  النا�س  بني  العدل  لتحقيق  الق�ساء 

كانون   2 ع�سر،   اخلام�س  الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب 

الأول 2007(. 

القانون  �سيادة  ت�سمن  وق�سائية،   قانونية  بيئة  بوجود  مرتبط  م،   تقدُّ اأّي  حتقيق  »اإّن   -

ا�ستقالل  ومبداأ  ال�سلطات،   بني  الف�سل  مببداأ  قناعتنا  من  وانطالقًا  الق�ساء،   ونزاهة 

الق�ساة،  فاإن احلكومة،  �ستبادر بو�سع الت�سريعات الالزمة،  لت�سريع اإجراءات التقا�سي« 

 5 ع�سر،   اخلام�س  الأمة  ملجل�س  الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من 

ت�سرين الأول 2008(.

و�ستوفر  ونزاهته،   الق�ساء  ا�ستقالل  بتعزيز  ملتزمون  فنحن  املُلك،   اأ�سا�س  العدل  »ولأن   -

احلكومة كل املتطلبات،  التي حتتاجها ال�سلطة الق�سائية لتطوير اأدائها،  وحتقيق العدالة 

بني النا�س. ول بد من التاأكيد هنا على �سرورة مواكبة حتديات الع�سر من خالل تطوير 

الت�سريعات،  وا�ستقطاب اأف�سل الكفاءات،  وتدريبها وتاأهيلها،  حتى يظل اجلهاز الق�سائي 

مثاًل يف الكفاءة والنزاهة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س 

الأمة ال�ساد�س ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2010(.

»وانطالقًا من الدور الأ�سا�سي لل�سلطة الق�سائية يف حتقيق العدل و�سيادة القانون،  ومن   -

الق�ساء،   ا�ستقاللية  تكري�س  على  حر�سنا  فقد  الأخرية،   الد�ستورية  التعديالت  خالل 

لتمكينهـا من  الالزمة  املتطلبات  امل�ستقلة وتوفري كل  ال�سلطة  ن�ستمر يف دعم هذه  و�سوف 

الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  اجلليلة«  مب�سوؤولياتها  النهو�س 

ملجل�س الأمة ال�ساد�س ع�سر،  26 ت�سرين الأول 2010(.

ال�سلطة  حتتاجها  التي  املتطلبات  كل  لتوفري  الأمة  وجمل�س  احلكومة  نوّجه  »اإننا   -

الق�سائية لتطوير اأدائها وتاأهيل كوادرها،  �سمن خطة زمنية حمددة،  حتى يظل اجلهاز 

الق�سائي مثاًل يف الكفاءة والنزاهة وحتقيق العدالة بني النا�س،  ويكون الق�ساء ركيزة 

للدميقراطية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة ال�سابع 

ع�سر،  3 ت�سرين الثاين 2013(.
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ج- حمور القطاع القت�سادي
ال�سلطتني  حّثه  خالل  من  فائقة،   عناية  القت�سادي  امللَف  العر�س  خطب  يف  امللك  اأولى 

التنفيذية والت�سريعية على العمل لإجناز الربامج القت�سادية واملالية التي ُتعنى بتخفيف 

وتقدمي  اخلارجية  ال�ستثمارات  جذب  خالل  من  الزدهار  وحتقيق  املواطن  عن  الأعباء 

الت�سهيالت الكاملة بالإ�سافة اإلى توجيه احلكومة للعمل على الت�ساركية مع القطاع اخلا�س 

بو�سف هذا القطاع �سريكًا اأ�سا�سيًا يف حتقيق التنمية القت�سادية.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

البيئة  وتوفري  الإنتاج،   تطوير  حيث  من  الوطني،   القت�ساد  دعم  حكومتي  »و�ستوا�سل   -

ال�ستثمارية،  جلذب روؤو�س الأموال العربية والأجنبية،  وتطوير القطاعات الإنتاجية،  

الزراعية وال�سناعية،  وتوحيد الت�سريعات والنظم« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة 

العادية الرابعة ملجل�س الأمة الثالث ع�سر،  25 ت�سرين الثاين 2000(. 

»وقد كان هاج�سي الأول على الدوام هو حت�سني نوعية احلياة لكل مواطن ومواطنة يف   -

الفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات الإ�سالحية  البلد،  ولذلك فال بد من مكافحة  هذا 

النظر يف  اإعادة  امل�سكلة من خالل  لهذه  التي ت�سع حلوًل جذرية ودائمة  والت�سحيحية 

اإ�سافية وفر�س عمل جديدة،  وتعزيز  التعليم والتدريب،  وتوفري م�سادر متويل  برامج 

لتنمية  خا�سة  عناية  واإيالء  العيب،   ثقافة  عن  بعيدًا  العمل  لقيمة  الإن�سان  احرتام 

املحافظات،  والنهو�س بقطاع الزراعة الذي يوفر فر�س عمل للعديد من الأ�سر والأفراد«. 

ال�ستثمار  ت�سجيع  من  بد  فال  ولذلك  التنمية،   عملية  يف  رئي�سي  عن�سر  ال�ستثمار  »اإن 

وتعظيم م�ساهمته يف عملية التنمية من خالل العمل على تنفيذ الإ�سالحات التي ت�ساعد 

حمالت  اإلى  بالإ�سافة  الأردين  امل�ستثمر  وت�سجيع  اخلارج،   من  ال�ستثمارات  جذب  على 

الرتويج التي تعرف العامل من حولنا مبا لدينا من فر�س واإمكانيات« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2004(.

»اإن من اأهم اأولويات املرحلة القادمة،  العمل على زيادة ن�سبة النمو القت�سادي،  وتعزيز   -

ال�ستقرار املايل والنقدي،  ومعاجلة م�ساكل املديونية،  وتر�سيد الإنفاق،  والعتماد على 

مواردنا الذاتية،  وتعزيز دور القطاع اخلا�س يف التنمية الوطنية« )من خطاب العر�س يف 

افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة اخلام�س ع�سر،  2 كانون الأول 2007(.

ملجموعة  فوريًا،   تنفيذًا  يتطلب  نريد،   الذي  القت�سادي  الزدهار  اإلى  الو�سول  »اإن   -

هذه  ومن  ال�ستثمارية.  البيئة  وتعزيز  املايل،   ال�ستقرار  ت�سمن  التي  الإجراءات،   من 
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املعي�سة،   تكاليف  زيادة  من  املواطن  حلماية  الت�سخم،   م�ستويات  �سبط  الإجراءات،  

وتفعيل �سيا�سات م�سرفية،  ت�سمن �سالمة الأجهزة امل�سرفية و�سمعتها،  وترتقي بو�سائل 

الرقابة على حقوق املودعني واملتعاملني«. »كما قمت بتوجيه احلكومة،  باتخاذ اخلطوات 

ال�سرورية،  لت�سجيع وجذب ال�ستثمارات،  وخا�سة ال�ستثمارات العربية اخلليجية،  ملا 

مل�سناه من هذه الدول ال�سقيقة،  من الرغبة يف ال�ستثمار يف الأردن« )من خطاب العر�س يف 

افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة اخلام�س ع�سر،  5 ت�سرين الأول 2008(. 

ناجعة،   اقت�سادية  �سيا�سات  اعتماد  ت�ستدعي  كبيـرة،   اقت�سادية  حتديـات  الأردن  »يواجه   -

حتقق طموحاتنا يف توفري العي�س الأف�سل ملواطنينا،  فتح�سني حياة املواطن الأردين،  وفتح اآفاق 

الإجناز اأمامه هدفنا الأول. و�سيظل حت�سني الأداء القت�سادي اأولوية رئي�سيـة،  لنعكا�سه 

لل�سيطرة  مالية  �سيا�سة  اعتماد  احلكومة  »و�ستوا�سل  املواطن«.  معي�سة  م�ستوى  على  املبا�سر 

ال�ستثمارية،   البيئة  حت�سني  يف  وامل�ساهمة  املايل،   ال�ستقرار  وتعزيز  املوازنة،   عجز  على 

والعتماد على الذات،  وحفز النمو يف الن�شاط القت�شادي« )من خطاب العر�س يف افتتاح 

الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة ال�ساد�س ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2010(.

»ويف اجلانب القت�سادي،  مت اإجناز عدد من امل�ساريع احليوية الكربى،  ومن اأبرزها: جّر   -

مياه الدي�سي،  وتطوير مطار امللكة علياء الدويل،  وتطوير ميناء احلاويات،  بالإ�سافة اإلى 

امل�ساريع التي يجري تنفيذها،  كموانئ الب�سائع العامة والنفط والغاز الـُم�سال،  وم�ساريع 

الطاقة،  وخا�سة املتجددة والبديلة، والعمل على تطوير قطاع ال�سكك احلديدية،  وقطاع 

العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  فيه«  نوعية  نقلة  يحدث  مبا  العام  النقل 

الثانية ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  2 ت�سرين الثاين 2014(.

»نحن عازمون على امل�سّي قدمًا يف رفع �سوية اقت�سادنا، من خالل �سيا�سات اقت�سادية وبرامج   -

اأوًل واآخرًا« )خطاب العر�س يف  اإلى حتقيق النمو امل�ستدام،  ومبا يخدم م�ساحلنا  تهدف 

افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة الثامن ع�سر، 7 ت�سرين الثاين 2016(.

القادمة،   لالأعوام  القت�سادي  النمو  حتفيز  خطة  تنفيذ  على  تعمل  اأن  احلكومة  »على   -

اإقليميًا  املتاحة  الفر�س  كل  من  وال�ستفادة  النمو،   زخم  ا�ستعادة  بهدف  اأقّرتها  والتي 

ودوليًا لرفع م�ستوى معي�سة املواطن ومتكني الطبقة الو�سطى وحماية الأ�سر ذات الدخل 

املتدين واملحدود،  واأن ت�ستمر يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية،  

بالإ�سافة اإلى الرتكيز على تنفيذ برنامج احلكومة الإلكرتونية،  و�سوًل اإلى هدف حكومة 

ل ورقية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الثامن ع�سر،  

12 ت�سرين الثاين 2017(.
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ح- حمور الإعالم
القوانني  حزمة  اإجناز  اإلى  الت�سريعية  ال�سلطة  وّجه  امللك  اأن  العر�س  خطب  من  يت�سح 

متار�س  كي  املعلومات  م�سادر  اإلى  الو�سول  من  متّكنها  والتي  الإعالمية،   باملنظومة  املعنية 

املعرفة  وينّمي  يرثي  حوارًا  خاللها  من  تقود  وطنية  اأجندة  �سمن  واقتدار  ب�سفافية  عملها 

لدى ال�سعب بعيدًا عن الأجندات ال�سلبية وال�سخ�سية. كما �سّدد امللك على اأهمية الرتقاء 

باملنظومة الإعالمية الوطنية من خالل توجيه احلكومة على اأن يكون الإعالُم اإعالَم وطن ل 

اإعالم �سخ�س وحكومة. ويالَحظ اأن امللك كرر يف خطب العر�س التاأكيَد على جمموعة القيم 

الناظمة لالإعالم،  يف حّث مبا�سر ملجل�س الأمة للقيام باإجناز الت�سريعات الالزمة لذلك.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

و�ستعمل  والعامل،   املواطنني  اأمام  الوطن  وال�سحافة،  هما �سورة  الإعالم  اأن  ندرك  »اإننا   -

حكومتي على الرتقاء بهذا القطاع الهام،  يف اإطاٍر من احلرية،  واحرتام الراأي الآخر،  

والتعددية الفكرية،  ويف مناٍخ من الوعي واللتزام بامل�سلحة الوطنية العليا،  كما �ستظل 

احلركة الثقافية مو�سع الرعاية والهتمام،  من خالل دعم الكتاب واملثقفني،  وتقدير 

الأمة  الرابعة ملجل�س  العادية  الدورة  افتتاح  العر�س يف  واملبدعني« )من خطاب  الإبداع 

الثالث ع�سر،  25 ت�سرين الثاين 2000(. 

التزامنا  الدميقراطية-  بيت  -من  هنا  من  نوؤكد  فاإننا  والإعالم،   ال�سحافة  حرية  »اأما   -

ب�سونها وحمايتها،  لتكون عني الرقيب،  الكا�سفة للحقيقة على اأ�س�س مهنية ومو�سوعية 

وبروح احلرية امل�سوؤولة،  على اأن تكون اأردنية النتماء وطنية الأهداف والر�سالة. وقد 

كفل الد�ستور حرية الراأي والتعبري. ومن غري املقبول اأن ُي�سجن ال�سحفي ب�سبب خالف يف 

الراأي على ق�سية عامة،  ما دام هذا الراأي ل ي�سكل اعتداء على حقوق النا�س اأو حرياتهم 

ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  كرامتهم«  اأو  اأعرا�سهم  اأو 

الأمة اخلام�س ع�سر،  2 كانون الأول 2007(. 

والنفتاح  احلريات  �سعيد  على  وعامليًا،   عربيًا  الأردن  يحتّلها  اأن  نطمح  التي  املكانة  »اإن   -

ال�سيا�سي،  تتطلب عماًل وجهدًا ر�سميًا،  من جميع اجلهات،  لرت�سيخ ثقافة الدميقراطية،  

واعتماد احلوار و�سيلة للتوا�سل احل�ساري،  وتعظيم امل�ساركة ال�سعبية،  يف بيئة ت�سودها 

قيم الت�سامح،  وحرية الفكر ورعاية الإبداع،  وهذا يتطلب من الإعالم الوطني،  مبوؤ�س�ساته 

ركائز  واإحدى  احلقيقة،   على  النا�س  عيون  َفُهم  وفاعلة،   اأ�سا�سية  م�ساهمة  واأفراده،  

مببادئ  التم�سك  اإلى  املجال،   هذا  يف  املعنيني  جميع  ندعو  وهنا  الدميقراطي.  جمتمعنا 
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واحلقوق  ال�سحفية  احلريات  بني  ال�سروري  التوازن  على  للحفاظ  واملو�سوعية،   املهنية 

ال�سخ�سية. ول بد اأن يقابل الرتقاء يف م�ستوى النقد واجلراأة والطرح والتعليق،  ارتقاء 

يف �سبل البحث والتحليل،  فال�سحافة مهنة رفيعة،  هدفها احلفاظ على امل�سلحة العامة 

اإلى  ال�سخ�سي  الراأي  الت�سليل،  وحتويل  بعيدًا عن  العام،   الراأي  وت�سكيل  املجتمع  وخري 

حقيقة عامة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة اخلام�س 

ع�سر،  5 ت�سرين الأول 2008(. 

على  العالقة  هذه  تقوم  بحيث  الإعالم،   مع  عالقتها  تطويـر  يف  احلكومة  »و�ست�ستمر   -

احرتام حق الإعالم يف العمل بحرية وا�ستقاللية،  ويف احل�سول على املعلومة ون�سرها. 

واإذ ت�سكل القوانني النافذة ومدونة ال�سلوك التي و�سعتها احلكومة،  اإطارًا لهذه العالقة،  

فال بد من اإدخال اأّي تعديالت لزمة على الت�سريعات ل�سمان تطور �سناعة اإعالم مهنية 

م�ستقلة،  وحماية املواطنني وحقوقهم من ممار�سات اإعالمية غري مهنية تزّور احلقائق،  

وت�سوه �سورة الوطن« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة 

ال�ساد�س ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2010(. 

اإعالم  اأن يكون لدينا  التي اتخذناها نهجًا حلياتنا،  ت�ستدعي  امل�سرية الدميقراطية  »اإن   -

يف  الإعالم  حق  حترتم  قانونية  بيئة  يف  عالية،   وم�سداقية  مبهنية  يحظى  حّر  وطني 

احل�سول على املعلومة،  وحتمي احلقوق ال�سخ�سية. وعلى ذلك،  فال بد اأن يكون الإعالم 

خطاب  )من  والبّناء«  الهادف  الوطني  للحوار  منربًا  يوفر  واأن  الآراء،   كل  على  منفتحًا 

العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�ساد�س ع�سر،  26 ت�سرين الأول 

 .)2011

»وهنا نوؤكد على م�سوؤولية و�سائل الإعالم الر�سمية واخلا�سة،  واأهمية التزامها باملهنية   -

املواطن  اأولويات  اأجل  من  والعمل  والت�سهري،   الإ�ساعات  ترويج  عن  بعيدًا  واحليادية،  

وق�ساياه،  ومبا يرثي التعددية الفكرية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الأولى ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  3 ت�سرين الثاين 2013(.

خ- حمور املراأة وال�سباب والتعليم
اأولى امللُك قطاَع التعليم مب�ستوياته كافة عنايًة خا�سة منذ توّليه مقاليد احلكم،  فقد دعا 

اإلى حت�سني بيئة العملية التعليمية مبا ينعك�س على خمرجات هذه العملية،  وبحيث ي�ستطيع 

ال�سباب اأن يكون عامَل بناء يف هذا الوطن. ودعا امللك اأي�سًا اإلى متكني املراأة،  ومتكني ال�سباب 

وتوفري البيئة التي ي�ستطيعون من خاللها امل�ساهمة يف عملية التنمية ال�ساملة.
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مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

اأ�س�س  ال�سباب،  على  للنهو�س بقطاع  وا�سحة  �سيا�سة  بلورة  �ستعمل احلكومة،  على  »كما   -

علمية وتربوية،  تعزز انتماءهم،  وتر�سخ يف نفو�سهم مفاهيم العمل،  املهني والإبداعي 

العملية الرتبوية،  ورفدها  �ست�ستمر حكومتي يف تطوير  والتطوعي«. »ويف هذا املجال،  

بالكفاءات املتميزة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة 

الثالث ع�سر،  25 ت�سرين الثاين 2000(.

»تفعيل طاقات املجتمع،  واإ�سراك اجلميع يف عملية التنمية،  وبخا�سة ال�سباب واملراأة،    -

التي يجب اأن تتوفر لها كل الإمكانيات الالزمة،  واحلقوق امل�ستحقة،  من اأجل م�ساركتها 

الكاملة،  يف احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية. فالتغيري املن�سود ل يتحقق اإل 

عرب حتفيز ال�سباب الأردين،  والإ�سغاء اإلى اآرائهم،  لأنهم عماد الغد،  ومادة التغيري،  وعلى 

هذا الأ�سا�س،  يجب تعزيز دورهم،  وتوفري فر�س العمل لهم،  وحتقيق اآمالهم وتطلعاتهم« 

)من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  1 كانون 

الأول 2003(. 

»اإن برنامج عمل احلكومة يف املرحلة القادمة،  �سيقوم على عدد من هذه الثوابت الوطنية   -

الرا�سخة،  ويف مقدمتها حت�سني الظروف املعي�سية لالأردنيني والأردنيات،  و�سون احلريات 

العامة،  وتعزيز امل�ساركة ال�سعبـية،  يف اتخاذ القرارات،  وخا�سة م�ساركة قطاعي ال�سباب 

والتدريب،   التعليم  مب�ستوى  للنهو�س  براجمها  يف  العمل  حكومتي  »�ستوا�سل  واملراأة«. 

وحتقيق التوازن بني خمرجات التعليم الأكادميي واملهني،  ومتطلبات الإنتاج والقت�ساد 

الوطني« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  

28 ت�سرين الثاين 2006(.

الدورة  هذه  يف  الأولويات  مقدمة  يف  تكون  اأن  يجب  التي  الت�سريعات  هذه  اأهم  »ومن   -

املظامل،   ديوان  مثل  وامل�ساءلة،   ال�سفافية  مبداأ  بتعزيز  اخلا�سة  الت�سريعات  الربملانية: 

والقوانني املتعلقة بحقوق الإن�سان،  واملراأة،  والطفل،  وحماية ال�سباب والأحداث«. »وهذا 

كله،  يرتبط بقناعتنا باأن العلم والتعليم،  وت�سليح املواطن باملعرفة واخلربات واملهارات 

الأردن،   م�ستقبل  هم  ال�سباب  »ولأن  مواطن«.  لكل  حق  العمل،   �سوق  لدخول  وتاأهيله 

فاإننا نوؤكد على ال�ستمرار يف رعايتهم،  وفتح املجال اأمام طاقاتهم واإمكانياتهم،  لتعزيز 

م�ساركتهم يف احلياة العامة،  ومتكينهم من امل�ساهمة يف بناء وطنهم« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة اخلام�س ع�سر،  2 كانون الأول 2007(. 

»ولأهمية دور ال�سباب،  تعمل احلكومة على تنفيذ خطة �ساملة لتطوير دور قطاع ال�سباب،    -
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الذي تقع عليه م�سوؤولية بناء امل�ستقبل،  وت�سليحه بالعلم واملعرفة. و�ست�ستمر احلكومة 

بالعمل على تعزيز دور املراأة يف م�سرية البناء،  واتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية حقوقها 

كاملة«. »وقد وجهنا احلكومة اإلى توفري العناية الالزمة للقطاعات احليوية،  ويف مقدمتها 

املعلمني،  واحلفاظ على  معي�سة  م�ستوى  التاأكيد على �سرورة حت�سني  مع  التعليم،   قطاع 

مكانتهم،  مبا ين�سجم مع دورهم املحوري يف املجتمع« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة 

العادية الأولى ملجل�س الأمة ال�ساد�س ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2010(. 

»اإن ال�سباب هم العن�سر الأكرب يف املجتمع،  ول بد من تفعيل دورهم الرائد يف العمل العام.   -

امل�ساركة  جمالت  وتو�سيع  ال�سبابية،   الهيئات  لدعم  الالزم  الهتمـام  احلكومة  و�ستويل 

يف  وامل�شاهمة  احلر،   ال�شبـابي  الن�شاط  لتنمية  واخلطط،   الربامج  اإعداد  يف  وامل�شاهمة 

الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  العر�س يف  الوطنية بكل جمالتها« )من خطاب  م�سريتنا 

ملجل�س الأمة ال�ساد�س ع�سر،  26 ت�سرين الأول 2011(.

»ويف قطاع التعليم،  ل بد من اإحداث نقلة نوعية واإ�سالح جذري يف هذا القطاع،  الذي   -

وتو�سيات  احلكومة  برامج  تنفيذ  من  بد  فال  ذلك،   وعلى  الأردن.  م�ستقبل  عليه  يقوم 

جلنة املوارد الب�سرية التي �سيتم التوافق عليها،  للنهو�س مبكانة الأردن اإقليميًا ودوليًا،  

بالإ�سافة اإلى اإيالء تدريب املعلمني اأهمية خا�سة للنهو�س بدورهم الأ�سا�سي« )من خطاب 

15 ت�سرين الثاين  العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  

.)2015

 

د- حمور ال�سحة
اأكد امللك من خالل خطب العر�س على توجيهه احلكومات املتعاقبة للعمل على حتديث وتطوير 

اخلدمات ال�سحية املقدمة،  بحيث ت�سل اخلدمة لكل مواطن. كما اأكد حّثه احلكومات على 

امل�سّي قدمًا ل�سمول جميع املواطنني بالتاأمني ال�سحي. ودعا امللك جمل�س النواب اإلى ممار�سة 

دوره الرقابي يف متابعة اإجنازات احلكومة يف هذا امل�سمار.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»حت�سني م�ستوى حياة املواطن يتطلب الهتمام بالرعاية ال�سحية،  وهي حق لكل مواطن   -

ومواطنة. فالإن�سان ال�سليم املطمئن على �سحته و�سحة اأبنائه واأ�سرته هو الإن�سان القادر 

التاأمني ال�سحي لي�سمل جميع  على العمل والإنتاج. وقد �سرعت احلكومة بتو�سيع مظلة 

املواطنني،  واإيالء عناية خا�سة لربامج الأمومة والطفولة« )من خطاب العر�س يف افتتاح 
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الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2004(.

الكبرية  ال�سحية  املرافق  العديد من  واإقامة  ال�سحي،   التاأمني  »العمل على تو�سيع مظلة   -

يف املحافظات« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع 

ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2006(.

»تو�سيع مظلة التاأمني ال�سحي،  وتفعيل الرقابة على جودة املنتجات الغذائية والأدوية   -

واملياه للحفاظ على �سحة و�سالمة املواطن« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الأولى ملجل�س الأمة اخلام�س ع�سر،  2 كانون الأول 2007(.

العا�سمة  يف  التحتية،   والبنية  والتعليمية  ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى  لتوحيد  »العمل   -

والريف والبادية واملخيمات«. »�ستعمل احلكومة اأي�سًا،  على تو�سيع مظلة التاأمني ال�سحي 

اململكة،   يف  ال�سحية  للخدمات  خريطة  واإعداد  اخلا�س،   القطاع  مع  بالتعاون  ال�سامل،  

لتكون مرجعًا لدرا�سة وحتديد الأولويات والحتياجات ال�سحية امل�ستقبلية« )من خطاب 

الأول  ت�سرين   5 الأمة اخلام�س ع�سر،   الثانية ملجل�س  العادية  الدورة  افتتاح  العر�س يف 

.)2008

ذ- حمور الفقر والبطالة
يت�سح من خالل خطب العر�س اأن امللك اأكد ملجل�س الأمة توجيهه احلكومة على اإيالء م�سكلَتي 

الفقر والبطالة عناية خا�سة. و�سدد امللك على �سرورة توجيه الدعم ب�سكل مبا�سر لالأ�سر 

الفقرية.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

التي تواجههم،   ال�سعوبات القت�سادية  واأعرف حجم  �سعبي،   اأبناء  اأ�سعر مبعاناة  »اإنني   -

جهودها،   احلكومة  تكثف  اأن  ي�ستدعي  وهذا  والبطالة،   والفقر  الأ�سعار،   ارتفاع  ظل  يف 

للتخفيف من هذه املعاناة. كما اإن للتكافل الجتماعي دورًا رئي�سيًا يف معاجلة م�سكلة الفقر 

والبطالة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  

1 كانون الأول 2005(.

املالية،   املوارد  تخ�سي�س  اإعادة  على  حكومتي  ف�ستعمل  الفقر،   مكافحة  جمال  يف  »اأما   -

لتن�سيق جهود  التكافل الجتماعي،   مبا�سرة،  وذلك من خالل هيئة  الفقراء  لت�ستهدف 

العون الوطني« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع 
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ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2006(.

»تلتزم حكومتي بالعمل خالل الأ�سهر القادمة على توفري �سبكة لالأمان الجتماعي حتمي   -

الفقري« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة اخلام�س ع�سر،  

2 كانون الأول 2007(.

»والفقر والبطالة �سّر �سنحاربه بكل الو�سائل وال�سبل. و�ستعمل احلكومة على حت�سني اآلية   -

املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  وتعزيـز  الفقر،   ملحاربة  براجمها  من  امل�ستفيدين  م�ساعدة 

العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  رديفة«  برامج  توفري  يف  اخلا�س  والقطاع 

الأولى ملجل�س الأمة ال�ساد�س ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2010(.

اأن  يجب  التي  والقت�سادية،   التنموية  والإجراءات  ال�سيا�سات   من  جمموعة  »هناك   -

تقوم بها احلكومة من خالل ال�سراكة مع القطاع اخلا�س ملحاربة الفقر والبطالة،  وجذب 

ال�ستثمارات لإيجاد فر�س العمل لل�سباب« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الثانية ملجل�س الأمة ال�ساد�س ع�سر،  26 ت�سرين الأول 2011(.

تطبيق  وا�ستمرار  والبطالة،   الفقر  حتديات  معاجلة  يف  وال�ستمرار  النمو  ن�سب  »زيادة   -

الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الوطني«  الت�سغيل  اإ�سرتاتيجية 

ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  3 ت�سرين الثاين 2013(.

اإقرار  مت  فقد  والبطالة،   الفقر  م�سكلتي  من  للحّد  امل�ستمرة  باجلهود  يتعلق  ما  يف  »اأما   -

الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل لتوفري فر�س العمل لل�سباب،  ومت اإن�ساء �سندوق تنمية 

املحافظات،  الذي يحتاج اإلى زيادة املخ�س�سات حتى يو�سع اأعماله يف دعم امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة وامل�ساريع الإنتاجية. كما مت تعزيز �سبكة الأمان الجتماعي التي حتمي فئة 

ذوي الدخل املحدود من خالل توجيه الدعم اإلى م�ستحقيه« )من خطاب العر�س يف افتتاح 

الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  2 ت�سرين الثاين 2013(.

\

ر- حمور الإدارة العامة
يت�سح من خالل خطب العر�س،  اأن امللك اأَولى م�سكلة الإدارة العامة يف الدولة عناية حقيقية،  

اأنواع اخللل التي تعاين منها  حيث ت�سمنت اخلطب توجيهًا وا�سحًا للحكومة ملعاجلة جميع 

الإدارة العامة،  مع توخي ال�سفافية وامل�ساءلة والعدالة يف تعيني القيادات الإدارية العليا.
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مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

اإلى تغيري جذري واإ�سالحي يف �سائر جوانب الإدارة  فاإننا ندعو  »اأما الإ�سالح الإداري،    -

وموؤ�س�سات الدولة يعتمد على الكفاءة وامل�ساءلة،  وتاأهيل العن�سر الب�سري الذي هو اأ�سا�س 

الأمة  ملجل�س  الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الإدارية«  العملية 

الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2004(.

فائدة من  للتطبيق. فال  اآلياٍت قابلة  بد من و�سع  الإداري،  فال  الإ�سالح  فـي جمال  »اأما   -

وجود برامج لإ�سالح القطاع العام،  مبا فيها م�سروع احلكومة الإلكرتونية،  ما مل يلم�س 

جميع  التزام  �سرورة  على  اأوؤكد  وهنا  اإليه.  املقدمة  اخلدمات  يف  نوعيًا  حت�سنًا  املواطن 

الوطني  امليثاق  وتطبيق  وامل�ساءلة  وال�سفافية  التميز  ثقافة  بتعزيز  الدولة  موؤ�س�سات 

للنزاهة وو�سع التنظيم املوؤ�س�سي لتعزيز منظومة النزاهة،  وفق التو�سيات التي �ستقدمها 

الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الإجناز«  ومتابعة  العمل  لتقييم  امللكية  اللجنة 

العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  2 ت�سرين الثاين 2014(.

ز- حمور القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية
القوات  اإيالء  ل�سرورة  للحكومة  توجيهه  العر�س  خطب  جميع  يف  الأمة  ملجل�س  امللك  اأكد 

على  والعمل  والتطوير  والتجهيز  التدريب  حيث  من  العناية،   المنية  والأجهزة  امل�سلحة 

حت�سني الظروف املعي�سية لأبناء القوات امل�سلحة والجهزة الأمنية. واأكد امللك اعتزازه بدور 

اجلي�س العربي والأجهزة الأمنية.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»اأما قواتنا امل�سلحة واأجهزتنا الأمنية،  فهي درع الوطن ورمز كرامته،  وعينه ال�ساهرة   -

وذراعه القوية،  وهي مو�سع الثقة والفخر والعتزاز،  و�ستعمل حكومتي على توفري كل 

ما حتتاج اإليه،  لتطوير قدراتها واإمكانياتها،  مبا يتالءم والتقدم ال�سريع يف عامل الإعداد 

الثالث  الأمة  ملجل�س  الرابعة  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  والتجهيز« 

ع�سر،  25 ت�سرين الثاين 2000(.

»وهذه منا�سبة اأتوجه فيها بتحية املحبة والعتزاز والتقدير لأبنائنا وبناتنا يف قواتنا   -

وا�ستقراره،   اأمنه  على  ال�ساهرة  والعيون  الوطن،   درع  فهم  الأمنية  والأجهزة  امل�سلحة 

م�ستوى  ورفع  لتحديثها  روؤيتنا  مع  يتنا�سب  مبا  القوات  هذه  ت�سكيل  اإعادة  على  و�سنعمل 

كفاءتها والإبقاء على م�ستوى حجمها وتعدادها حتى تظل كما كانت على الدوام مثاًل يف 



تقرير حالة البالد: املضامني الرئيسة لكتب التكليف وُخطَب العرش  يف عهد امللك عبدالله الثاين ابن الحسني )2017-1999(

1511

الكفاءة والتميز والنتماء« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س 

الأمة الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2004(. 

»وقد اجتاز الأردن -واحلمد هلل- بنجاح باهر،  اختبارًا �سعبًا لأمنه وا�ستقراره،  عندما   -

املدنيني  من  و�سيوفه  اأبنائه  وترويع  الأردن،   باأمن  للعبث  والإرهاب،   الغدر  يد  امتّدت 

الأبرياء،  فت�سدى لها الن�سامى والن�سميات،  اأبناء وبنات القوات امل�سلحة،  والأمن العام 

وقفة  يف  الواحدة،   الأردنية  الأ�سرة  اأبناء  و�سائر  املدين،   والدفاع  العامة  واملخابرات 

البطولة،  والوحدة  راأ�س الأردن عاليًا،  وج�ّسدت كل معاين  عّز و�سمود وانتماء،  رفعت 

الوطنية والنتماء. فكل ال�سكر والتقدير والعتزاز للن�سامى يف القوات امل�سلحة والأجهزة 

الأمنية،  واأبناء الأ�سرة الأردنية الواحدة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الثالثة ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  1 كانون الأول 2005(. 

»اأما قواتنا امل�سلحة والأجهزة الأمنية،  فهي رمز القوة،  والأمن وال�ستقرار لهذا الوطن.   -

و�سنعمل  والتنمية.  البناء  عملية  يف  �سريك  وهي  ومنجزاته،   م�سريته  حتمي  التي  وهي 

باأق�سى طاقاتنا لال�ستمرار يف حتديث قدراتها واإمكانياتها،  وتزويدها بكل ما حتتاج اإليه 

من اأحدث الأ�سلحة والتدريب والإعداد حتى تظل كما كانت على الدوام مثاًل يف الكفاءة 

اخلام�س  الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  والقتدار« 

ع�سر،  2 كانون الأول 2007(. 

»ما كان لالأردن اأن ي�سل اإلى ما حقق من اإجناز وجناح لول نعمة الأمن وال�ستقرار،  التي   -

ي�سهر على حمايتها رفاُق ال�سالح،  ن�سامى قواتنا امل�سلحة،  واأجهزتنا الأمنية البا�سلة،  فهم 

م�سدر فخر واعتزاز لكل الأردنيني. و�سنوا�سل توفري كل الدعم جلي�سنا العربي امل�سطفوي 

معي�سة  م�ستوى  لتح�سني  فاعاًل  وعماًل  وتدريبًا  وت�سليحًا  رعايًة  الأمنية،   والأجهزة 

املباركة«  اأجل حماية وطنهم وم�سريته  الذين ي�سّحون بالغايل والنفي�س من  منت�سبيها،  

 28 ع�سر،   ال�ساد�س  الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من 

ت�سرين الثاين 2010(.

»وهنا نوؤكد التزام جميع اأركان الدولة بدعم قواتنا امل�سلحة واأجهزتنا الأمنية،  الن�سامى   -

الذين يبذلون اأرواحهم ويعملون لياًل ونهارًا،  دفاعًا عن اأمن الأردن ومنجزاته،  حتى تظل 

مثاًل يف التمّيز والكفاءة والقتدار« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى 

ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  3 ت�سرين الثاين 2013(. 

»وحتى يبقى جي�سنا واأجهزتنا الأمنية على اأعلى درجات الكفاءة والقتدار،  فاإننا نوؤكد   -

على �سرورة اإلتزام كل موؤ�س�سات الدولة بدعم قواتنا امل�سلحة واأجهزتنا الأمنية الذين 
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ي�سهرون على حماية اأمن الأردن والأردنيني« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الثانية ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  2 ت�سرين الثاين 2014(.

»احلمد هلل الذي بعونه وتوفيقه،  وبوعي الأردنيني والأردنيات،  الذين نعتز بهم ونفاخر،    -

وب�سجاعة قواتنا امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي والأجهزة الأمنية،  التي  نحر�س 

على دعمها وتعزيز قدراتها،  جنحنا طيلة ال�سنوات املا�سية يف �سون جمتمعنا ووحدتنا 

الوطنية من قوى الظالم وخوارج الع�سر والإرهاب« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة 

العادية الأولى ملجل�س الأمة الثامن ع�سر،  7 ت�سرين الثاين 2016(. 

والأجهزة  العربي،   اجلي�س   - الأردنية  امل�سلحة  للقوات  املو�سول  العطاء  هنا  »ون�ستذكر   -

حتية  جميعًا  منا  فلهم  وا�ستقالله،   عزه  وحماة  الوطن  اأمن  على  ال�ساهرين  الأمنية،  

الإجالل والتقدير لت�سحياتهم وبطولتهم واللتزام بدعمهم ومتكينهم من القيام مبهامهم 

اجلليلة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الثامن ع�سر،  

12 ت�سرين الثاين 2017(.

 

�س- حمور ال�سيا�سة اخلارجية
اخلارجية  ال�سيا�سة  اأولويات  اأولى  هي  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  العر�س  خطب  من  يت�سح 

الأردنية. وتوؤكد هذه اخلطب العمَق العربي لالأردن رغم احتفاظه بعالقات وطيدة مع دول 

�سرورة  على  احلكومة  توجيهه  الأمة  ملجل�س  امللك  اأكد  وقد  العامل.  م�ستوى  وعلى  الإقليم 

تدريب الدبلوما�سيني الأردنيني كي يتمكنوا من اإجناز مهامهم بكل اقتدار.

مقتب�سات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»و�ستوا�سل حكومتي جهودها من اأجل دفع امل�سرية ال�سلمية،  ومتكينها من حتقيق التقدم   -

واإ�سنادهم،  حتى  الفل�سطنيني  الأ�سقاء  و�ست�ستمر يف دعم  امل�سارات،   املن�سود على جميع 

يتمكنوا من ا�ستعادة حقوقهم،  واإقامة دولتهم امل�ستقلة،  على ترابهم الوطني،  وعا�سمتها 

القد�س« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الثالث ع�سر،  

25 ت�سرين الثاين 2000(. 

»�سنظل كما كنا على الدوام،  الأوفياء لأمتنا العربية،  والدفاع عن ق�ساياها العادلة،  ويف   -

مقدمتها الق�سية الفل�سطينية،  فنحن مع اأ�سقائنا الفل�سطينيني،  بكل ما ن�ستطيع،  حتى 

يقيموا دولتهم امل�ستقلة على ترابهم الوطني. ومع ال�سعب العراقي ال�سقيق،  حتى يجتاز 

احلرة  باحلياة  اأهله  وينعم  الطبيعية،   ومكانته  و�سعه  اإلى  العراق  ويعود  املحنة،   هذه 
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الكرمية الآمنة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة الرابع 

ع�سر،  1 كانون الأول 2005(.

»تلتزم حكومتي بتقدمي كل اأ�سكال الدعم املمكن لالأ�سقاء الفل�سطينيني،  من اأجل ا�ستعادة   -

حقوقهم،  واإقامة دولتهم امل�ستقلة على الأر�س الفل�سطينية،  على اأ�سا�س قرارات ال�سرعية 

الدولية،  ومبادرات ال�سالم العاملية،  ولن يقبل الأردن باأّي ت�سوية ظاملة لهذه الق�سية،  ول 

اإلى جانب ال�سعب  باأّي ت�سوية تكون على ح�ساب الأردن. و�ست�ستمر حكومتي يف الوقوف 

خطاب  )من  وا�ستقراره«  واأمنه  و�سيادته  العراق  وحدة  جانب  واإلى  ال�سقيق،   العراقي 

28 ت�سرين الثاين  العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع ع�سر،  

.)2006

دوا  الفرقة. فَوحِّ الوحدة،  وال�سعف يف  القوة يف  اإّن  الفل�سطينيني،   لالأ�سقاء  نقول  »كما   -

�سفوفكم واغتنموا الفر�سة املتاحة لتحقيق ال�سالم،  واإقامة دولتكم امل�ستقلة يف ال�سفة 

القادر على دعم وم�ساندة  املنيع املزدهر،  هو  القوي؛  »اإن الأردن  الغربية وقطاع غزة«. 

الأ�سقاء،  �سواء يف فل�سطني اأو العراق« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى 

ملجل�س الأمة اخلام�س ع�سر،  2 كانون الأول 2007(.

»نحن حري�سون كل احلر�س،  على ا�ستثمار عالقاتنا الدولية وتوظيفها،  خلدمة ق�سايا   -

م�سالح  على  واحلفاظ  الفل�سطينية،   الق�سية  راأ�سها  وعلى  والعربية،   ال�سالمية  الأمة 

الأردن القت�سادية وال�سيا�سية. ونحن نوؤمن اأن اإيجاد توافق واإجماع عربي موؤ�س�سي،  هو 

على  احلر�س  باب  ومن  الوطني.  ن�سالهم  يف  الفل�سطينيني،   اأ�سقائنا  لدعم  ال�سبل  اأف�سل 

اإلى حقوقهم،  واإقامة دولتهم امل�ستقلة وذات  متكني الأ�سقاء الفل�سطينيني،  من الو�سول 

ال�سيادة،  على ترابهم الوطني،  فاإننا م�ستمرون بدعمهم بكل ال�سبل،  حتى ينتهي الحتالل 

دعم  على  اأي�سًا،   حري�سون  »ونحن  املن�سودة«.  الفل�سطينية  الدولة  وتقوم  الإ�سرائيلي،  

ال�سعب العراقي ال�سقيق،  والوقوف اإلى جانبه،  حتى يعود العراق اإلى مكانته الطبيعية،  

يف حميطه العربي والإ�سالمي،  وينعم اأهله بالأمن وال�ستقرار،  والتقدم والزدهار. اأما 

رعايتهم  الواجب  ومن  �سيوفنا،   وهم  اأ�سقاوؤنا  فهم  بيننا،   املقيمون  العراقيون  الأ�سقاء 

كاإخوة لنا،  ميرون بظروف �سعبة،  اإلى اأن يتمكنوا من العودة اإلى وطنهم واأر�سهم« )من 

5 ت�سرين  خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة اخلام�س ع�سر،  

الأول 2008(.

»و�سيظل الأردن املنيع الآمن امل�ستقر �سندًا لأ�سقائه العرب يف الدفاع عن ق�سايانا العربـية   -

والإ�سالمية،  ويف مقدمة كل ذلك الق�سية الفل�سطينية. فقد كان الأردن،  و�سيبقى -بعون 

اهلل- ال�سند الأقوى لأ�سقائنا الفل�سطينيني،  و�سيوا�سل القيام بكل ما ي�ستطيع لرفع الظلم 
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عنهم،  واإنهاء الحتالل،  وقيام دولتهم امل�ستقلة على ترابهم الوطني،  وعا�سمتها القد�س 

ال�ساد�س  النواب  العادية الأولى ملجل�س  الدورة  افتتاح  العر�س يف  ال�سرقية« )من خطاب 

ع�سر،  28 ت�سرين الثاين 2010(.

العربية  اأمته  ق�سايا  عن  املدافعني  طليعة  يف  اهلل-  -بعون  و�سيبقى  الأردن،   كان  »لقد   -

اأ�سقائنا  بدعم  ملتزمون  فنحن  الفل�سطينية،   الق�سية  مقدمتها  ويف  والإ�سالمية،  

الفل�سطينيني حتى يتمكنوا من ا�ستعادة حقوقهم،  واإقامة دولتهم امل�ستقلة على ترابهم 

على  الفل�سطينية  للق�سية  ت�سوية  باأّي  الظروف  من  ظرف  اأّي  حتت  نقبل  ولن  الوطني،  

بواجبنا  القيام  و�سن�ستمر يف  الوطنية.  اأّي من م�ساحلنا  اأو على ح�ساب  الأردن،   ح�ساب 

ودورنا التاريخي يف رعاية الأماكن املقد�سة،  الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف« 

 26 ع�سر،   ال�ساد�س  الأمة  ملجل�س  الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من 

ت�سرين الأول 2011(.

»تت�سدر الق�سية الفل�سطينية اأولويات �سيا�ستنا اخلارجية،  ونحن نرى اأن عملية ال�سالم   -

عليا«  اأردنية  وطنية  م�سلحة  هو  الدولتني،   حل  اأ�سا�س  على  الفل�سطينية  الق�سية  وحل 

)من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  3 ت�سرين 

الثاين 2013(.

»فالق�سية الفل�سطينية هي ق�سيتنا الأولى،  وهي م�سلحة وطنية عليا،  والقد�س التي روت   -

دماُء �سهدائنا تراَبها هي اأمانة يف عمق �سمرينا،  و�سي�ستمر الأردن بالت�سدي ب�ستى الو�سائل 

للممار�سات وال�سيا�سات الإ�سرائيلية الأحادية يف القد�س ال�سريف،  واحلفاظ على مقد�ساتها 

بالأزمة  يتعلق  ما  يف  »اأما  ال�سالم«.  اأر�س  اإلى  ال�سالم  يعود  حتى  وامل�سيحية،   الإ�سالمية 

ال�سورية،  فاإننا جنـدد التاأكيد على اأن احلل الوحيد هو احلل ال�سيا�سي ال�سامل،  مب�ساركة 

جميع مكونات ال�سعب ال�سوري،  والذي ي�سمن وحدة �سوريا وا�ستقرارها« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  2 ت�سرين الثاين 2014(.

الأردنية،   الدبلوما�سية  اأجندة  على  الأولى  الق�سيَة  الفل�سطينية،   الق�سية  ظلت  »وقد   -

ملركزيتها وعدالتها،  ولأنها م�سلحة وطنية عليا. و�ستبقى القد�س،  من منطلق م�سوؤوليتنا 

الدينية والتاريخية وو�سايتنا على الأماكن املقد�سة فيها،  اأمانًة حملها اأجدادنا،  و�سيحملها 

اأبناوؤنا وبناتنا،  مدافعني عنها �سد حماولت العتداء،  وتغيري الواقع فيها،  ونحـن نوا�سـل 

اليوم القيام بهذا الدور امل�سرف«. »اأما يف ما يتعلق بالأزمة ال�سوريـة،  فاإننا جنـدد التاأكيد 

جميع  ومب�ساركة  اأمدها،   طال  معاناة  لإنهاء  �سامل،   �سيا�سي  حلل  الداعم  موقفنا  على 

مكونات ال�سعب ال�سوري،  ل�سمان وحدة �سوريا وا�ستقرارها وم�ستقبلها« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة ال�سابع ع�سر،  15 ت�سرين الثاين 2015(.
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والقيام  والإ�سالمية،   العربية  اأمتنا  ق�سايا  عن  الدفاع  يف  التاريخي  دورنا  يف  »�سن�ستمر   -

)من  ال�سريف«  القد�س  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سة  الأماكن  حماية  يف  بواجبنا 

ت�سرين   7 ع�سر،   الثامن  الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب 

الثاين 2016(.

العربية  اأمتـينا  ق�سايا  عن  الدفاع  يف  التاريخي  بدوره  بالنهو�س  الأردن  »�سي�ستمر   -

والإ�سالمية،  ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية،  واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على 

الرتاب الوطني الفل�سطيني وعا�سمتها القد�س،  وحماية املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية 

يف القد�س ال�سريف« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة 

الثامن ع�سر،  12 ت�سرين الثاين 2017(.

 نتائج وتوصيات عامة

تخل�س هذه املراجعة اإلى عدد من النتائج والتو�سيات العامة:

اإن كتب التكليف وخطب العر�س للملك عبداهلل الثاين ابن احل�سني للحكومات املتعاقبة   .1

وملجل�س الأمة تناولت الق�سايا نف�سها مرارًا وتكرارًا.

مهمة  ق�سايا  يف  العر�س،  خطب  من  مبا�سرًا  وتوجيهًا  تف�سياًل  اأكرث  التكليف  كتب  كانت   .2

يتوجب على احلكومات القيام بها.

اأكرب  الأمنية،   والأجهزة  امل�سلحة  والقوات  اخلارجية  ال�سيا�سة  حموَري  يف  الإجناز  اإن    .3

منه يف بقية املحاور،  ويعود ذلك لتويّل امللك هذين املحورين بنف�سه ومتابعته ال�سخ�سية 

وب�سكل مبا�سر لهما.

4.  هناك تلكوؤ من احلكومات املتعاقبة يف تنفيذ الروؤى امللكية وتنفيذ اخلطط والربامج املعنية 

بتحقيق التنمية ال�ساملة يف جميع القطاعات،  وبخا�سة يف ما يتعلق بالبعد الدميقراطي 

والإ�سالح القت�سادي والتنمية يف املجالت الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية.

اإّن الروؤى امللكية جتاه كثري من الق�سايا التي ُتعّد يف اأعلى قمة اهتمامات الوطن واملواطن،    .5

متقدمة على روؤى ال�سلطتني التنفيذيى والت�سريعبة. وُيذكر هنا على �سبيل املثال؛ ق�سايا 

الإ�سالح ال�سامل،  ومتالزمة الفقر والبطالة، وم�سكلتا الطاقة واملياه.

اإّن جمل�س الأمة،  مل يواكب يف البعد الت�سريعي، الروؤى العميقة للملك يف حماور الإ�سالح   .6

والتنمية ال�ساملة ودولة املواطنة.
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بقاء الرد على كتب التكليف من ِقبل رئي�س احلكومة املكلف يف املربع الربوتوكويل،  وعدم   .7

ربط املحاور املراد العمل عليها بخطة �سمن جداول زمنية وا�سحة املعامل وقابلة للتنفيذ.

اأن يقوم جمل�س الأمة بدوره الت�سريعي والرقابي على الق�سايا املطروحة يف كتب  ل بد   .8

التكليف وخطب العر�س،  واأن تكون اآلية الت�سابك الإيجابي وال�سراكة منهجًا اأ�سياًل عند 

التنفيذ.



ملحق )2(

أرقام واحصاءات وبيانات 

حول الوزارات واملؤسسات 

الحكومية
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أعداد الوزراء يف الحكومات املتعاقبة

منذ توليّ جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني 

سلطاته الدستورية

يبني اجلدول اأدناه اأعداد الوزراء منذ تويل جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني �سلطاته 

الد�ستورية، وت�سكيله اأول حكومة يف عهده امليمون. 

ومت العتماد على املوقع الإلكرتوين لرئا�سة الوزراء م�سدرًا وحيدًا جلمع البيانات املتعلقة 

للوزراء  الكلي  العدد  و�سل  وتعاقبهم عليها، حيث  منا�سبهم  توليهم  الوزراء وفرتات  باأعداد 

تكليف  وحتى   1999/3/4 بتاريخ  الروابدة  عبدالروؤوف  ال�سيد  دولة  حكومة  تكليف  منذ 

حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز بتاريخ 2018/6/14، اإلى 665 وزيرًا، وهذا العدد ي�سمل 

حالت التكرار )تويّل الوزير احلقيبة نف�سها اأكرث من مرة، اأو توّليه اأكرث من حقيبة وزارية 

معًا يف الت�سكيلة احلكومية، اأو توّليه حقائب خمتلفة يف احلكومات املتعاقبة(.

ويت�سح من اجلداول اأن العدد الفعلّي للوزراء الذين توّلوا املن�سب الوزاري ب�سرف النظر عن 

تكرار تكليفهم، هو 307 وزراء، وذلك خالل الفرتة املمتدة بني 1999/3/4 و2018/6/14.

وت�سري البيانات اإلى اأن هناك 257 وزيرًا جديدًا مت تكليفهم للمرة الأولى خالل هذه الفرتة، 

مبعنى اأنهم مل يح�سلوا على اأّي من�سب وزاري ومل ي�ساركوا يف ت�سكيلة اأّي حكومة قبل اأول 

حكومة يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين. 

ويف ال�سياق نف�سه، و�سل عدد الوزراء اجلدد مع ح�ساب تكرار تكليفهم خالل الفرتة املدرو�سة، 

اإلى 542 وزيرًا، توّلوا حقائب وزراية خمتلفة منذ تكليف دولة الدكتور عبدالروؤوف الروابدة 

حتى تكليف دولة الدكتور عمر الرزاز، ومن جهة اخرى مت تكليف 50 وزيرًا �سابقًا يحمل كّل 

وله رقم ت�سل�سلي ي�سبق تاريخ 1999/3/4. وقد و�سل جمموع تكرار  “وزير”  منهم من�سب 

الوزراء القدماء الذين مت تكليفهم حتى تاريخ 2018/6/14 اإلى 123 وزيرًا.

) أ (
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وتبنّي اجلداول املخ�س�سة للوزارات، اأ�سماء الوزراء وفرتات توّليهم للحقائب الوزارية املتعلقة 

بالوزارة نف�سها، كما ُتظهر اجلداول ا�سم رئي�س الوزراء املكلف اإزاء ا�سم كل وزير جرى تعيينه. 

الت�سكيالت  على  تُرى  كانت  التي  التعديالت  تت�سمن  اجلداول  اأن  احل�سبان  يف  الأخذ  مع 

احلكومية. 

وينبغي التنويه هنا اإلى اأن الأرقام الواردة �سابقًا تختلف ب�سكل وا�سح عن تلك التي وردت 

يف  جاء  حيث   .2018/9/6 بتاريخ  اليومية  “الراأي”  �سحيفة  ن�سرته  للحكومة  ت�سريح  يف 

الت�سريح اأن عدد الوزراء هو 388 وزيرًا. وقد ُيعزى هذا الختالف اإلى اأن الت�سريح احلكومي 

مل يحدد الفرتة التي ا�ستند اإليها يف عملية الإح�ساء، واأن املق�سود منه اإظهار اإجمايل كلف 

ل�سنة  املدين  التقاعد  لقانون  املعدل  القانون  ودرا�سة  ال�سابقني  للوزراء  التقاعدية  الرواتب 

2018، ل القيام بعملية اإح�ساء لأعداد الوزراء. ومن جهة اأخرى، يبني الت�سريح اأن العدد 

املذكور )388( هو العدد الإجمايل حلاملي الألقاب الثالثة: َمن كان رئي�سًا للوزراء، ومن كان 

وزيرًا، ومن كان برتبة وزير، حيث اأن الأخري ل ُيعتمد يف بيانات رئا�سة الوزراء على اأنه وزير 

توّلى حقيبة وزارية معينة. 

 

اإجمايل عدد الوزراء منذ تكليف حكومة دولة ال�سيد عبدالروؤوف الروابدة بتاريخ 
 .4/3/1999

665

اإجمايل عدد الوزراء من دون تكرار، منذ تكليف حكومة دولة ال�سيد عبدالروؤوف الروابدة 
بتاريخ 4/3/1999. 

307

اإجمايل تكرار الوزراء منذ تكليف حكومة دولة ال�سيد عبدالروؤوف الروابدة بتاريخ 
 .4/3/1999

358

665املجموع 

اإجمايل عدد الوزراء القدماء مع التكرار )مبن�سب وزير �سابقًا(، الذين مت تعيينهم منذ  
تكليف حكومة دولة ال�سيد عبدالروؤوف الروابدة بتاريخ 4/3/1999. 

123

اإجمايل عدد الوزراء اجلدد مع التكرار، الذين مت تعيينهم منذ تكليف حكومة دولة ال�سيد 
عبدالروؤوف الروابدة بتاريخ 4/3/1999. 

542

665املجموع 

اإجمايل عدد الوزراء القدماء من دون تكرار )مبن�سب وزير �سابقًا(، الذين مت تعيينهم منذ 
تكليف حكومة دولة ال�سيد عبدالروؤوف الروابدة بتاريخ 4/3/1999. 

50

اإجمايل عدد الوزراء اجلدد من دون تكرار، الذين مت تعيينهم منذ تكليف حكومة دولة 
ال�سيد عبدالروؤوف الروابدة بتاريخ 4/3/1999. 

257

307املجموع 
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روؤ�ساء الوزراء 

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
تاريخ التعيني املن�سب ال�سم 

تاريخ 
ال�ستقالة 

1999/4/32000/18/6رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار الروابدة258

2000/19/62002/14/1رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغب355

2002/14/12003/20/7رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغب355

2003/21/72003/22/10رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغب355

2003/25/102005/5/4رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايز509

2005/7/42005/24/11رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة الدكتور عدنان حممد عاي�س بدران314

2005/27/112007/22/11رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة الدكتور معروف �سليمان بخيت البخيت538

2007/25/112009/9/12رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبي491

2009/14/122010/22/11رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعي575

2010/24/112011/1/2رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعي575

2011/9/22011/17/10رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة الدكتور معروف �سليمان بخيت البخيت538

2011/24/102012/26/4رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد اخل�ساونة619

2012/2/52012/10/10رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة الدكتور فايز اأحمد حممود الطراونة308

2012/11/102013/30/3رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان الن�سور292

2013/30/32016/29/5رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان الن�سور292

2016/1/62016/25/9رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقي435

2016/28/92018/14/6رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقي435

2018/14/6رئي�سًا للوزراء ووزيرًا للدفاعدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزاز688

أعداد رؤساء الوزراء ونواب رؤساء الوزراء

) ب (
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نواب روؤ�ساء الوزراء 

 ت�سل�سل

رقم 

الوزير 

تاريخ التعيني املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 
تاريخ 

ال�ستقالة 

240
معايل ال�سيد مروان عبداحلليم النمر 

احلمود

دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل 

نهار الروابدة
1999/4/32000/18/6نائبًا لرئي�س الوزراء

معايل ال�سيد اأمين هزاع بركات املجايل451
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل 

نهار الروابدة
1999/4/31999/1/9نائبًا لرئي�س الوزراء

389
معايل الدكتورة رميا حممد �سعيد 

الهنيدي

دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل 

نهار الروابدة

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للتخطيط
1999/4/32000/1/5

معايل ال�سيد اأمين هزاع بركات املجايل451
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل 

نهار الروابدة

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا لالإعالم
1999/1/92000/15/1

معايل ال�سيد اأمين هزاع بركات املجايل451
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل 

نهار الروابدة
2000/15/12000/18/6نائبًا لرئي�س الوزراء

357
معايل الدكتور �سالح �سفيق خليل 

ار�سيدات

دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة ل�سوؤون 

رئا�سة الوزراء

2000/19/62002/14/1

466
معايل الدكتور حممد اأحمد �سالمة 

احلاليقة

دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة لل�سوؤون 

القت�سادية

2000/19/62002/14/1

305
معايل الدكتور عو�س حممد عودة 

خليفات

دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
2000/19/62002/14/1

472
معايل ال�سيد فار�س �سليمان فار�س 

النابل�سي

دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للعدل
2000/19/62002/14/1

357
معايل الدكتور �سالح �سفيق خليل 

ار�سيدات

دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للنقل
2000/26/92001/16/6

472
معايل ال�سيد فار�س �سليمان فار�س 

النابل�سي

دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للعدل
2002/26/92003/20/7



تقرير حالة البالد : املالحق

1523

نواب روؤ�ساء الوزراء 

 ت�سل�سل

رقم 

الوزير 

تاريخ التعيني املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 
تاريخ 

ال�ستقالة 

466
معايل الدكتور حممد اأحمد �سالمة 

احلاليقة

دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون القت�سادية 

ووزيرًا للتنمية 

الدارية

2003/21/72003/22/10

472
معايل ال�سيد فار�س �سليمان فار�س 

النابل�سي

دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للعدل
2003/21/72003/22/10

466
معايل الدكتور حممد اأحمد �سالمة 

احلاليقة

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال 

الفايز

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا لل�سناعة 

والتجارة

2003/25/102004/25/10

427
معايل الدكتور مروان جميل عي�سى 

املع�سر

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال 

الفايز

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة ل�سوؤون 

رئا�سة الوزراء 

ومراقبة الداء 

احلكومي

2004/25/102005/5/4

معايل ال�سيد ه�سام فالح اأحمد التل401
دولة الدكتور عدنان حممد 

عاي�س بدران

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون الربملانية 

ووزيرًا للتنمية 

ال�سيا�سية

2005/7/42005/3/7

427
معايل الدكتور مروان جميل عي�سى 

املع�سر

دولة الدكتور عدنان حممد 

عاي�س بدران
2005/3/72005/24/11نائبًا لرئي�س الوزراء

معايل ال�سيد ه�سام فالح اأحمد التل401
دولة الدكتور عدنان حممد 

عاي�س بدران

نائبًا لرئي�س الوزراء 

للتنمية ال�سيا�سية
2005/3/72005/24/11

معايل الدكتور زياد حممد فريز فريز321
دولة الدكتور معروف �سليمان 

بخيت البخيت

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير للمالية
2005/27/112007/2/9

250
معايل الدكتور رجائي �سالح عي�سى 

املع�سر

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة
2009/14/122010/22/11

444
معايل ال�سيد نايف �سعود فار�س 

القا�سي

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
2009/14/122010/22/11
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نواب روؤ�ساء الوزراء 

 ت�سل�سل

رقم 

الوزير 

تاريخ التعيني املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 
تاريخ 

ال�ستقالة 

336
معايل الدكتور خالد عبدالعزيز 

�سليمان الكركي

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للرتبية 

والتعليم

2010/28/72010/22/11

591
معايل ال�سيد اأمين ح�سني عبداهلل 

ال�سفدي

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة
2010/24/112011/1/2

336
معايل الدكتور خالد عبدالعزيز 

�سليمان الكركي

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للرتبية 

والتعليم

2010/24/112011/1/2

342
معايل املهند�س �سعد هايل عودة 

ال�سرور

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
2010/24/112011/1/2

342
معايل املهند�س �سعد هايل عودة 

ال�سرور

دولة الدكتور معروف �سليمان 

بخيت البخيت

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
2011/9/22011/2/7

399
معايل ال�سيد توفيق حممود ح�سني 

كري�سان

دولة الدكتور معروف �سليمان 

بخيت البخيت

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا لل�سوؤون 

الربملانية

2011/2/72011/17/10

305
معايل الدكتور عو�س حممد عودة 

خليفات

دولة الدكتور عبداهلل 

عبدالكرمي حمدان الن�سور

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
2012/11/102013/30/3

447
معايل ال�سيد »حممد نا�سر« �سامي 

ح�سن جودة

دولة الدكتور عبداهلل 

عبدالكرمي حمدان الن�سور

نائبًا لرئي�س الوزراء 

وزيرًا للخارجية 

و�سوؤون املغرتبني

2015/2/32016/29/5

395
معايل الدكتور حممد حممود خليل 

الذنيبات

دولة الدكتور عبداهلل 

عبدالكرمي حمدان الن�سور

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للرتبية 

والتعليم

2015/2/32016/29/5

395
معايل الدكتور حممد حممود خليل 

الذنيبات

دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ل�سوؤون اخلدمات 

ووزيرًا للرتبية 

والتعليم

2016/1/62016/25/9
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نواب روؤ�ساء الوزراء 

 ت�سل�سل

رقم 

الوزير 

تاريخ التعيني املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 
تاريخ 

ال�ستقالة 

272
معايل الدكتور جواد اأحمد 

عبداملح�سن العناين

دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون القت�سادية 

ووزيرًا لل�سناعة 

والتجارة والتموين

2016/1/62016/25/9

447
معايل ال�سيد »حممد نا�سر« �سامي 

ح�سن جودة

دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للخارجية 

و�سوؤون املغرتبني

2016/1/62016/25/9

395
معايل الدكتور حممد حممود خليل 

الذنيبات

دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ل�سوؤون اخلدمات 

ووزيرًا للرتبية 

والتعليم

2016/28/92017/15/1

272
معايل الدكتور جواد اأحمد 

عبداملح�سن العناين

دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون القت�سادية 

ووزير دولة ل�سوؤون 

ال�ستثمار

2016/28/92017/18/6

447
معايل ال�سيد »حممد نا�سر« �سامي 

ح�سن جودة

دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للخارجية 

و�سوؤون املغرتبني

2016/28/92017/15/1

341
معايل ال�سيد جمال اأحمد مفلح 

ال�سرايرة

دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة ل�سوؤون 

رئا�سة الوزراء

2018/25/22018/14/6

579
معايل الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح 

ح�سان

دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة لل�سوؤون 

القت�سادية

2018/25/22018/14/6

250
معايل الدكتور رجائي �سالح عي�سى 

املع�سر

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف 

الرزاز

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة
2018/14/6
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�سوؤون الدولة 

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
تاريخ التعيني املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور �سالح �سفيق خليل ار�سيدات357
دولة ال�سيد عبدالروؤوف 

�سامل نهار الروابدة

نائبًا لرئي�س الوزراء 
ووزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2000/19/62002/14/1

395
معايل الدكتور حممد حممود خليل 

الذنيبات
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
وزير دولة ل�سوؤون التنمية 

الإدارية
2000/19/62001/27/10

معايل الدكتور عادل �سالح كليب ال�سريدة477
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
2000/19/62001/16/6وزيرًا للدولة

474
معايل ال�سيد عبدالرحيم حممد مهاو�س 

عكور
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
2001/16/62001/27/10وزيرًا للدولة

معايل ال�سيد مو�سى خلف فيا�س املعاين493
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
2001/16/62002/14/1وزيرًا للدولة

معايل ال�سيد عيد زعل منر الفايز452
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
وزير دولة ووزيرًا لل�سباب 

والريا�سة
2001/27/102002/14/1

معايل ال�سيد �سالح حمد العواد القالب469
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
2001/27/102002/14/1وزيرًا للدولة

معايل ال�سيد عيد زعل منر الفايز452
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
2001/5/122002/14/1وزيرًا للدولة

466
معايل الدكتور حممد اأحمد �سالمة 

احلاليقة
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
وزيرًا لالقت�ساد الوطني 

ووزير دولة
2002/14/12002/26/9

497
معايل ال�سيد م�سطفى عبدالكرمي 

عبدالقادر القي�سي
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2002/14/12003/20/7

503
معايل ال�سيد حممد�سامر حممدمروان 

حممد الطويل
دولة املهند�س علي ح�سني 

حممد اأبوالراغب
وزيرًا لالقت�ساد الوطني 

ووزير دولة
2002/26/92003/20/7

496
معايل الدكتور »�سالح الدين« حممد 

عبدالرحمن الب�سري
دولة ال�سيد في�سل عاكف 

مثقال الفايز
وزيرًا للعدل ووزير دولة 

ل�سوؤون رئا�سة الوزراء
2003/25/102004/25/10

معايل ال�سيدة اأ�سما حنا �سامل خ�سر517
دولة ال�سيد في�سل عاكف 

مثقال الفايز
وزير دولة - الناطق 

الر�سمي با�سم احلكومة
2003/25/102004/25/10

معايل الدكتور مروان جميل عي�سى املع�سر427
دولة ال�سيد في�سل عاكف 

مثقال الفايز

نائبًا لرئي�س الوزراء 
ووزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء ومراقبة الأداء 
احلكومي

2004/25/102005/5/4

496
معايل الدكتور »�سالح الدين« حممد 

عبدالرحمن الب�سري
دولة الدكتور عدنان حممد 

عاي�س بدران
وزير دولة ملراقبة الأداء 

احلكومي
2005/7/42005/3/7

504
معايل الدكتورة رويدا حممود خليل 

املعايطة
دولة الدكتور عدنان حممد 

عاي�س بدران
وزير دولة ملراقبة الأداء 

احلكومي
2005/3/72005/24/11

معايل ال�سيد حممد عودة ح�سن جنادات423
دولة الدكتور عدنان حممد 

عاي�س بدران
2005/3/72005/24/11وزير دولة

وزراء الدولة

) ت (
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�سوؤون الدولة 

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
تاريخ التعيني املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
ال�ستقالة 

410
معايل الدكتور »حمي الدين« �سعبان 

»ورد�سوقه« توق
دولة الدكتور معروف 

�سليمان بخيت البخيت
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2006/22/112007/22/11

معايل ال�سيد ذوقان �سامل حممد الق�ساة568
دولة ال�سيد نادر 

عبداللطيف راغب الذهبي
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2007/25/112009/9/12

معايل ال�سيد عماد جنيب عايد فاخوري577
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

وزيرًا لتطوير القطاع 
العام ووزير دولة 
للم�ساريع الكربى

2009/14/122010/22/11

معايل الدكتور رجائي �سالح عي�سى املع�سر250
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي
نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة
2009/14/122010/22/11

معايل ال�سيد جمال حامد عواد ال�سمايلة580
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2009/14/122010/28/7

534
معايل ال�سيدة �سهري عبدالرحمن م�سطفى 

العلي
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي
وزير دولة ل�سوؤون جمل�س 

الوزراء
2010/28/72010/22/11

معايل ال�سيد اأمين ح�سني عبداهلل ال�سفدي591
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي
نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة
2010/24/112011/1/2

معايل ال�سيد عماد جنيب عايد فاخوري577
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي
وزير دولة للم�ساريع 

الكربى
2010/24/112011/1/2

معايل الدكتور اإبراهيم عطا خليل العمو�س582
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2010/24/112011/1/2

معايل ال�سيد فار�س عيد مفلح القطارنة594
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي
وزير دولة ل�سوؤون جمل�س 

الوزراء
2010/24/112011/1/2

معايل الدكتور حممد خليل م�سلم العدينات602
دولة الدكتور معروف 

�سليمان بخيت البخيت
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2011/9/22011/2/7

617
معايل ال�سيد عادل حممود حممد »بني 

حممد«
دولة الدكتور معروف 

�سليمان بخيت البخيت
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2011/2/72011/17/10

معايل ال�سيد اأمين يحيى ح�سن عودة569
دولة ال�سيد عون �سوكت 

ر�سيد اخل�ساونة
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء والت�سريع
2011/24/102012/26/4

معايل ال�سيد كليب �سعود غالب الفواز628
دولة ال�سيد عون �سوكت 

ر�سيد اخل�ساونة
وزير دولة ل�سوؤون جمل�س 

الوزراء
2011/24/102012/26/4

معايل الدكتور كامل حامد �سعيد ال�سعيد640
دولة الدكتور فايز اأحمد 

حممود الطراونة
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء والت�سريع
2012/2/52012/10/10

معايل ال�سيد يو�سف كا�سب �سفوق اجلازي644
دولة الدكتور فايز اأحمد 

حممود الطراونة
2012/2/52012/10/10وزير دولة

معايل ال�سيدة نادية حممد طاهر ها�سم645
دولة الدكتور فايز اأحمد 

حممود الطراونة
2012/2/52012/10/10وزير دولة ل�سوؤون املراأة

معايل الدكتور نوفان من�سور عقيل العقيل641
دولة الدكتور عبداهلل 

عبدالكرمي حمدان الن�سور
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2012/11/102013/30/3

معايل الدكتور اأحمد نوري حممد الزيادات649
دولة الدكتور عبداهلل 

عبدالكرمي حمدان الن�سور
وزيرًا للعدل ووزير دولة 

ل�سوؤون رئا�سة الوزراء
2013/30/32013/21/8

معايل الدكتور اأحمد نوري حممد الزيادات649
دولة الدكتور عبداهلل 

عبدالكرمي حمدان الن�سور
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2013/21/82016/29/5

661
معايل الدكتور �سالمة �سالح �سليمان 

النعيمات
دولة الدكتور عبداهلل 

عبدالكرمي حمدان الن�سور
2013/21/82016/29/5وزير دولة

573
معايل املهند�س مو�سى حاب�س مو�سى 

املعايطة
دولة الدكتور هاين فوزي 

عيد امللقي
وزيرًا لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والربملانية ووزيرًا للدولة
2016/1/62016/25/9

معايل ال�سيد فواز جنيب عو�س ار�سيدات676
دولة الدكتور هاين فوزي 

عيد امللقي
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2016/1/62016/25/9
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�سوؤون الدولة 

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
تاريخ التعيني املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
ال�ستقالة 

681
معايل املهند�س خالد مو�سى �سحادة 

احلنيفات
دولة الدكتور هاين فوزي 

عيد امللقي
2016/1/62016/25/9وزير دولة

573
معايل املهند�س مو�سى حاب�س مو�سى 

املعايطة
دولة الدكتور هاين فوزي 

عيد امللقي
وزيرًا لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والربملانية ووزيرًا للدولة
2016/28/92018/14/6

معايل ال�سيد فواز جنيب عو�س ار�سيدات676
دولة الدكتور هاين فوزي 

عيد امللقي
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2016/28/91/15/2017

معايل الدكتور ممدوح �سالح حمد العبادي356
دولة الدكتور هاين فوزي 

عيد امللقي
وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
1/15/20172/25/2018

معايل ال�سيد جمال اأحمد مفلح ال�سرايرة341
دولة الدكتور هاين فوزي 

عيد امللقي

نائبًا لرئي�س الوزراء 
ووزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء
2/25/20186/14/2018

معايل الدكتور رجائي �سالح عي�سى املع�سر250
دولة الدكتور عمر اأحمد 

منيف الرزاز
نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة
6/14/2018
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الوزارات

) ث (

ال�سناعة والتجارة والتموين

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد "حممدهادي" مثقال داوود ع�سفور461
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/991/15/00وزيرًا لل�سناعة والتجارة

معايل الدكتور حممد اأحمد �سالمة احلاليقة466
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
1/15/006/18/00وزيرًا لل�سناعة والتجارة

6/19/0010/27/01وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل ال�سيد وا�سف يعقوب ن�سر عازر478

10/27/011/14/02وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور "�سالح الدين" حممد عبدالرحمن الب�سري496

1/14/027/20/03وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور "�سالح الدين" حممد عبدالرحمن الب�سري496

7/21/0310/22/03وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور "حممد نا�سر" �سامل حممد اأبوحمور505

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور حممد اأحمد �سالمة احلاليقة466
نائبًا لرئي�س الوزراء ووزيرًا 

لل�سناعة والتجارة
10/25/0310/25/04

10/25/044/5/05وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور اأحمد ذوقان �سامل الهنداوي520

4/7/0511/24/05وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة الدكتور عدنان حممد عاي�س بدرانمعايل ال�سيد "حممد �سريف" علي �سريف الزعبي533

11/27/0511/22/06وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيد "حممد �سريف" علي �سريف الزعبي533

11/22/0611/22/07وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيد �سامل اأحمد جميل اخلزاعلة539

11/25/0712/9/09وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبيمعايل املهند�س عامر مروان عبدالكرمي احلديدي562

12/14/0911/22/10وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س عامر مروان عبدالكرمي احلديدي562

11/24/102/1/11وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س عامر مروان عبدالكرمي احلديدي562

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقي435
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/1110/17/11وزيرًا لل�سناعة والتجارة

10/24/114/26/12وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد اخل�ساونةمعايل ال�سيد �سامي اإبراهيم مف�سي قموه372

5/2/1210/10/12وزيرًا لل�سناعة والتجارةدولة الدكتور فايز اأحمد حممود الطراونةمعايل الدكتور �سبيب فرح حبيب عماري637

معايل الدكتور حامت حافظ ر�سيد احللواين480
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزيرًا لل�سناعة والتجارة 

ووزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات

10/11/123/30/13

معايل الدكتور حامت حافظ ر�سيد احللواين480
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزيرًا لل�سناعة والتجارة 

والتموين ووزيرًا 

لالت�سالت وتكنولوجيا 

املعلومات

3/30/138/21/13

معايل الدكتور حامت حافظ ر�سيد احللواين480
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزيرًا لل�سناعة والتجارة 

والتموين
8/21/133/2/15

معايل املهند�سة مها عبدالرحيم �سابر علي667
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزيرًا لل�سناعة والتجارة 

والتموين
3/2/155/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور جواد اأحمد عبداملح�سن العناين272

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون القت�سادية 

ووزيرًا لل�سناعة والتجارة 

والتموين

6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد يعرب فالح مفلح الق�ساة684
وزيرًا لل�سناعة والتجارة 

والتموين
9/28/166/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل الدكتور طارق حممد خليل حموري702
وزيرًا لل�سناعة والتجارة 

والتموين
6/14/18
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ال�سياحة والآثار

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد "حممدعقل" عيد حممد بلتاجي441
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/996/18/00وزيرًا لل�سياحة والآثار

معايل ال�سيد "حممدعقل" عيد حممد بلتاجي441
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/19/006/16/01وزيرًا لل�سياحة والآثار

معايل الدكتور طالب �سياءالدين طالب الرفاعي471
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/16/0110/27/01وزيرًا لل�سياحة والآثار

معايل الدكتور طالب �سياءالدين طالب الرفاعي471
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لل�سياحة والآثار 

ووزيرًا لالإعالم
10/27/011/14/02

معايل الدكتور طالب �سياءالدين طالب الرفاعي471
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/14/021/13/03وزيرًا لل�سياحة والآثار

دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبي491
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للنقل ووزيرًا 

لل�سياحة والآثار
1/12/037/20/03

معايل ال�سيد حممد�سامر حممدمروان حممد الطويل503
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا لل�سياحة والآثار

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتورة علياء "حممد علي" �سالح حاتوغ511
وزيرًا للبيئة ووزيرًا 

لل�سياحة والآثار
10/25/0310/25/04

10/25/044/5/05وزيرًا لل�سياحة والآثاردولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتورة علياء "حممد علي" �سالح حاتوغ511

معايل الدكتورة علياء "حممد علي" �سالح حاتوغ511
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/0511/24/05وزيرًا لل�سياحة والآثار

معايل ال�سيد منري يو�سف مرق�س ن�سار546
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/06وزيرًا لل�سياحة والآثار

معايل ال�سيد اأ�سامة اإ�سماعيل اأحمد الدبا�س553
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/22/0611/22/07وزيرًا لل�سياحة والآثار

معايل ال�سيدة مها حممد حممود اخلطيب557
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/0712/9/09وزيرًا لل�سياحة والآثار

12/14/097/28/10وزيرًا لل�سياحة والآثاردولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيدة مها حممد حممود اخلطيب557

7/28/1011/22/10وزيرًا لل�سياحة والآثاردولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيدة �سوزان عبداملجيد حممد عفانة589

11/24/102/1/11وزيرًا لل�سياحة والآثاردولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد زيد جميل اإبراهيم الق�سو�س598

معايل الدكتورة هيفاء �ساكر حممدزكي اأبوغزالة607
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/1110/17/11وزيرًا لل�سياحة والآثار

معايل ال�سيد نايف حميدي حممد الفايز625
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا لل�سياحة والآثار

معايل ال�سيد نايف حميدي حممد الفايز625
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا لل�سياحة والآثار

معايل ال�سيد نايف حميدي حممد الفايز625
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سياحة والآثار 

ووزيرًا للبيئة
10/11/123/30/13

معايل الدكتور اإبراهيم ح�سن م�سطفى �سيف651
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل ووزيرًا 

لل�سياحة والآثار

3/30/138/21/13

معايل الدكتور ن�سال مر�سي عبداهلل القطامني647
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للعمل ووزيرًا 

لل�سياحة والآثار
8/21/133/2/15

معايل ال�سيد نايف حميدي حممد الفايز625
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
3/2/155/29/16وزيرًا لل�سياحة والآثار

6/1/169/25/16وزيرًا لل�سياحة والآثاردولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيدة لينا مظهر ح�سن عناب679

9/28/166/14/18وزيرًا لل�سياحة والآثاردولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيدة لينا مظهر ح�سن عناب679

6/14/18وزيرًا لل�سياحة والآثاردولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيدة لينا مظهر ح�سن عناب679



تقرير حالة البالد : املالحق

1531

وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد جمال اأحمد مفلح ال�سرايرة341
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابده

وزيرًا للنقل ووزيرًا 

للربيد والت�سالت
3/4/999/1/99

معايل ال�سيد جمال اأحمد مفلح ال�سرايرة341
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا للربيد 

والت�سالت
9/1/991/15/00

معايل الدكتور عبداهلل بهاء الدين عالء الدين طوقان464
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا للربيد 

والت�سالت
1/15/006/18/00

معايل الدكتور فواز حامت �سريف الزعبي484
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للربيد 

والت�سالت
6/19/001/14/02

معايل الدكتور فواز حامت �سريف الزعبي484
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للربيد 

والت�سالت
1/14/027/20/03

معايل الدكتور فواز حامت �سريف الزعبي484
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
3/24/027/20/03

معايل الدكتور فواز حامت �سريف الزعبي484
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
7/21/0310/22/03

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور فواز حامت �سريف الزعبي484

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات 

ووزيرًا للتنمية الدارية

10/25/0310/25/04

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيدة نادية حلمي حافظ ال�سعيد522
وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
10/25/044/5/05

معايل ال�سيدة نادية حلمي حافظ ال�سعيد522
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
4/7/0511/24/05

معايل ال�سيد عمر اأ�سرف �سيدو الكردي547
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
11/27/0511/22/06

معايل ال�سيد با�سم فواز �سليمان الرو�سان552
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
11/22/0611/22/07

معايل ال�سيد با�سم فواز �سليمان الرو�سان552
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
11/25/0712/9/09

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد مروان �سالح حممد جمعة585
وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
12/14/0911/22/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد مروان �سالح حممد جمعة585
وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
11/24/102/1/11

معايل املهند�س عاطف حممد اأحمد التل609
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
2/9/1110/17/11

معايل ال�سيد با�سم فواز �سليمان الرو�سان552
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
10/24/114/26/12

معايل املهند�س عاطف حممد اأحمد التل609
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
5/2/1210/10/12

معايل الدكتور حامت حافظ ر�سيد احللواين480
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سناعة والتجارة 

ووزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات

10/11/123/30/13

معايل الدكتور حامت حافظ ر�سيد احللواين480
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سناعة والتجارة 

والتموين ووزيرًا 

لالت�سالت وتكنولوجيا 

املعلومات

3/30/138/21/13
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وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور عزام طالل توفيق �سليط666
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
8/21/133/2/15

معايل ال�سيدة جمد حممد عبدالكرمي �سويكة669
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
3/2/155/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيدة جمد حممد عبدالكرمي �سويكة669
وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيدة جمد حممد عبدالكرمي �سويكة669

وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات 

ووزيرًا لتطوير القطاع 

العام

9/28/166/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل املهند�س مثنى حمدان عليان غرايبة707
وزيرًا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات
6/14/18

املياه والري

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور كامل عودةاهلل فالح املحادين456
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
1999/4/32000/18/6وزيرًا للمياه والري

معايل الدكتور حامت حافظ ر�سيد احللواين480
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
2000/19/62001/16/6وزيرًا للمياه والري

معايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
2001/16/62002/14/1وزيرًا للمياه والري

معايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
2002/14/12003/20/7وزيرًا للمياه والري

معايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
2003/21/72003/22/10وزيرًا للمياه والري

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489
وزيرًا للمياه والري 

ووزيرًا للزراعة
2003/25/102004/25/10

2004/25/102005/5/4وزيرًا للمياه والريدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489

معايل املهند�س رائد مظفر رفعت اأبوال�سعود514
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
2005/7/42005/3/7وزيرًا للمياه والري

معايل الدكتور منذر اأحمد جاداهلل ال�سرع525
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
2005/3/72005/24/11وزيرًا للمياه والري

معايل املهند�س »حممد ظافر« يعقوب حممد العامل541
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2005/27/112007/2/9وزيرًا للمياه والري

معايل الدكتور حممد ر�سيد يو�سف �سطناوي556
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2007/2/92007/22/11وزيرًا للمياه والري

معايل املهند�س رائد مظفر رفعت اأبوال�سعود514
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2007/25/112009/9/12وزيرًا للمياه والري

2009/14/122010/22/11وزيرًا للمياه والريدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س حممد جميل مو�سى النجار583

2010/24/112011/1/2وزيرًا للمياه والريدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س حممد جميل مو�سى النجار583

معايل املهند�س حممد جميل مو�سى النجار583
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2011/9/22011/17/10وزيرًا للمياه والري
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املياه والري

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل املهند�س مو�سى �سايف مو�سى اجلمعاين626
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
2011/24/102012/26/4وزيرًا للمياه والري

معايل املهند�س حممد جميل مو�سى النجار583
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
2012/2/52012/10/10وزيرًا للمياه والري

معايل املهند�س »اأحمد ماهر« حمدي توفيق اأبوال�سمن631
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

ووزيرًا للمياه والري
2012/11/102013/30/3

معايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للمياه والري 

ووزيرًا للزراعة
2013/30/32013/21/8

معايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
8/21/20135/29/2016وزيرًا للمياه والري

6/1/20169/25/2016وزيرًا للمياه والريدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489

9/28/20162/25/2018وزيرًا للمياه والريدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489

2/25/20186/14/2018وزيرًا للمياه والريدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد علي ظاهر ح�سن الغزاوي578

6/14/2018وزيرا للمياه والريدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل املهند�س منري مو�سى عوي�س عوي�س698

الزراعة

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل املهند�س ها�سم حممد الطالب ال�سبول454
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/996/18/00وزيرًا للزراعة

معايل ال�سيد زهري عبداهلل �سليمان زنونة476
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/19/006/16/01وزيرًا للزراعة

معايل الدكتور حممود عايد حممد الدويري492
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/16/011/14/02وزيرًا للزراعة

معايل الدكتور حممود عايد حممد الدويري492
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/14/029/26/02وزيرًا للزراعة

معايل ال�سيد طراد مثقال �سطام الفايز502
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
9/26/027/20/03وزيرًا للزراعة

معايل ال�سيد طراد مثقال �سطام الفايز502
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا للزراعة

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489
وزيرًا للمياه والري 

ووزيرًا للزراعة
10/25/0310/25/04

10/25/044/5/05وزيرًا للزراعةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيد �سراري ك�ساب عبدالعزيز ال�سخانبة527

معايل الدكتور يو�سف "تاج الدين" يو�سف ال�سريقي521
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/057/3/05وزيرًا للزراعة

معايل املهند�س مزاحم �سوكت مو�سى املحي�سن495
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
7/3/0511/24/05وزيرًا للزراعة

معايل الدكتور عاكف اأحمد مفلح الزعبي542
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/06وزيرًا للزراعة

معايل الدكتور م�سطفى حممد م�سطفى قرنفلة551
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/22/0611/22/07وزيرًا للزراعة

معايل املهند�س مزاحم �سوكت مو�سى املحي�سن495
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/072/23/09وزيرًا للزراعة
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الزراعة

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل املهند�س �سعيد بهاء عمر امل�سري574
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2/23/0912/9/09وزيرًا للزراعة

12/14/097/28/10وزيرًا للزراعةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س �سعيد بهاء عمر امل�سري574

7/28/1011/22/10وزيرًا للزراعةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد مازن فوؤاد حممد اخل�ساونة588

11/24/102/1/11وزيرًا للزراعةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور تي�سري ر�سوان �سليم ال�سمادي528

معايل املهند�س �سمري فهيم �سليمان احلبا�سنة408
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزير دولة ووزيرًا 

للزراعة
2/9/1110/17/11

معايل ال�سيد اأحمد �سليمان داود "اأبوعقلة اآل خطاب"629
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا للزراعة

معايل ال�سيد اأحمد �سليمان داود "اأبوعقلة اآل خطاب"629
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا للزراعة

معايل ال�سيد اأحمد �سليمان داود "اأبوعقلة اآل خطاب"629
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
10/11/123/30/13وزيرًا للزراعة

معايل الدكتور حازم كمال �سالح النا�سر489
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للمياه والري 

ووزيرًا للزراعة
3/30/138/21/13

معايل الدكتور عاكف اأحمد مفلح الزعبي542
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
8/21/135/29/16وزيرًا للزراعة

6/1/169/25/16وزيرًا للزراعةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور ر�سا عبداهلل عريق "�سبلي اخلوالدة"674

9/28/166/14/18وزيرًا للزراعةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س خالد مو�سى �سحادة احلنيفات681

6/14/18وزيرًا للزراعةدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل املهند�س خالد مو�سى �سحادة احلنيفات681

البيئة

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد توفيق حممود ح�سني كري�سان399
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

والقروية والبيئة ووزير 

دولة لل�سوؤون الربملانية

3/4/996/18/00

معايل ال�سيد عبدالرحيم حممد مهاو�س عكور474
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

والقروية والبيئة
6/19/006/16/01

معايل الدكتور عبدالرزاق بديوي اإ�سماعيل طبي�سات359
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

والقروية والبيئة
6/16/011/14/02

معايل الدكتور عبدالرزاق بديوي اإ�سماعيل طبي�سات359
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

والقروية والبيئة
1/14/021/13/03

معايل الدكتور حممد حممود خليل الذنيبات395
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للتنمية الدارية 

ووزيرًا للبيئة
1/12/037/20/03

معايل الدكتور ه�سام �سالح مفلح غرايبة506
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا للبيئة

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتورة علياء "حممد علي" �سالح حاتوغ511
وزيرًا للبيئة ووزيرًا 

لل�سياحة والآثار
10/25/0310/25/04

10/25/044/5/05وزيرًا للبيئةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور يو�سف "تاج الدين" يو�سف ال�سريقي521

معايل املهند�س خالد اأني�س حممد زيد الإيراين535
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/0511/24/05وزيرًا للبيئة

معايل املهند�س خالد اأني�س حممد زيد الإيراين535
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/07وزيرًا للبيئة
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البيئة

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل املهند�س خالد اأني�س حممد زيد الإيراين535
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/0712/9/09وزيرًا للبيئة

12/14/0910/26/10وزيرًا للبيئةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد حازم اأمني فار�س ملح�س586

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س خالد اأني�س حممد زيد الإيراين535
وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية ووزيرًا للبيئة
10/26/1011/22/10

11/24/102/1/11وزيرًا للبيئةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد نا�سر �سلطان حمزة ال�سريدة593

معايل الدكتور طاهر را�سي �سكري ال�سخ�سري610
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/1110/17/11وزيرًا للبيئة

معايل ال�سيد يا�سني مهيب "حممد علي" اخلياط623
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا للبيئة

معايل ال�سيد يا�سني مهيب "حممد علي" اخلياط623
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا للبيئة

معايل ال�سيد نايف حميدي حممد الفايز625
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سياحة والآثار 

ووزيرًا للبيئة
10/11/123/30/13

654
معايل "الأ�ستاذ الدكتور" جملي "ال�سيخ حممد" "حميالن 

املر�سدي"

دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سحة ووزيرًا 

للبيئة
3/30/138/21/13

معايل الدكتور طاهر را�سي �سكري ال�سخ�سري610
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
8/21/135/29/16وزيرًا للبيئة

6/1/169/25/16وزيرًا للبيئةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد يا�سني مهيب "حممد علي" اخلياط623

9/28/162/25/18وزيرًا للبيئةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد يا�سني مهيب "حممد علي" اخلياط623

2/25/186/14/18وزيرًا للبيئةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد نايف حميدي حممد الفايز625

6/14/18وزيرًا للبيئةدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيد نايف حميدي حممد الفايز625

الطاقة والرثوة املعدنية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل املهند�س �سليمان طلب م�سلم اأبوعليم455
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
3/4/991/15/00

معايل املهند�س وائل �سعيد عبداهلل �سربي470
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابده

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
1/15/006/18/00

معايل املهند�س وائل �سعيد عبداهلل �سربي470
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

ابوالراغب

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
6/19/006/16/01

معايل املهند�س "حممد علي" اأحمد ال�سعد البطاينة488
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

ابوالراغب

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
6/16/011/14/02

معايل املهند�س "حممد علي" اأحمد ال�سعد البطاينة488
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

ابوالراغب

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
1/14/027/20/03

معايل املهند�س "حممد علي" اأحمد ال�سعد البطاينة488
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

ابوالراغب

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
7/21/0310/22/03

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل املهند�س عزمي حممد م�سطفى اخلري�سات512
وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
10/25/034/5/05

معايل املهند�س عزمي حممد م�سطفى اخلري�سات512
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
4/7/0511/24/05
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الطاقة والرثوة املعدنية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل املهند�س عزمي حممد م�سطفى اخلري�سات512
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
11/27/0511/22/06

معايل الدكتور خالد جنيب عبدالقادر ال�سريدة549
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
11/22/0611/22/07

معايل املهند�س خلدون �سعيد م�سطفى قطي�سات566
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
11/25/0712/9/09

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س خالد اأني�س حممد زيد الإيراين535
وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
12/14/0910/26/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س خالد اأني�س حممد زيد الإيراين535
وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية ووزيرًا للبيئة
10/26/1011/22/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري436
وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
11/24/102/1/11

معايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
2/9/1110/17/11

معايل املهند�س قتيبة عبداللطيف عبده اأبوقورة632
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
10/24/114/26/12

معايل املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة565
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
5/2/1210/10/12

معايل املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة565
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية ووزيرًا للنقل
10/11/123/30/13

معايل املهند�س مالك عطااهلل عالوي الكباريتي655
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
3/30/138/21/13

معايل الدكتور حممد مو�سى �سليمان حامد657
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
8/21/133/2/15

معايل الدكتور اإبراهيم ح�سن م�سطفى �سيف651
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
3/2/155/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور اإبراهيم ح�سن م�سطفى �سيف651
وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور اإبراهيم ح�سن م�سطفى �سيف651
وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
9/28/166/18/17

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور �سالح علي حامد اخلراب�سة691
وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
6/18/176/14/18

دولة الدكتور عمر اآحمد منيف الرزازمعايل املهند�سة هالة عادل عبدالرحمن زواتي704
وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية
6/14/18
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النقل

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار الروابدةمعايل ال�سيد جمال اأحمد مفلح ال�سرايرة341
وزيرًا للنقل ووزيرًا 

للربيد والت�سالت
3/4/999/1/99

9/1/991/15/00وزيرًا للنقلدولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار الروابدةمعايل املهند�س نا�سر اأحمد عبدالكرمي اللوزي429

1/15/006/18/00وزيرًا للنقلدولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار الروابدةمعايل املهند�س عي�سى نا�سر توفيق اأيوب465

6/19/009/26/00وزيرًا للنقلدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل ال�سيد حممد فرحان خليل الكاللدة481

دولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور �سالح �سفيق خليل ار�سيدات357
نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للنقل
9/26/006/16/01

6/16/011/14/02وزيرًا للنقلدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبدولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبي491

1/14/021/12/03وزيرًا للنقلدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبدولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبي491

دولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبدولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبي491
وزيرًا للنقل ووزيرًا 

لل�سياحة والآثار
1/12/037/20/03

7/21/0310/22/03وزيرًا للنقلدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبدولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبي491

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل املهند�س رائد مظفر رفعت اأبوال�سعود514
وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان ووزيرًا للنقل
10/25/0310/25/04

10/25/044/5/05وزيرًا للنقلدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيد �سعود اأحمد عارف ن�سريات524

4/7/0511/24/05وزيرًا للنقلدولة الدكتور عدنان حممد عاي�س بدرانمعايل ال�سيد �سعود اأحمد عارف ن�سريات524

معايل ال�سيد �سعود اأحمد عارف ن�سريات524
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/07وزيرًا للنقل

11/25/072/23/09وزيرًا للنقلدولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبيمعايل املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة565

2/23/0912/9/09وزيرًا للنقلدولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبيمعايل املهند�س �سهل عبدالهادي عطااهلل املجايل567

12/14/0911/22/10وزيرًا للنقلدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة565

11/24/102/1/11وزيرًا للنقلدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة565

معايل املهند�س مهند �سلمان حممد الق�ساة605
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/1110/17/11وزيرًا للنقل

10/24/114/26/12وزيرًا للنقلدولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد اخل�ساونةمعايل املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة565

5/2/1210/10/12وزيرًا للنقلدولة الدكتور فايز اأحمد حممود الطراونةمعايل الدكتور ها�سم رفه �سالمة امل�ساعيد642

معايل املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة565
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزيرًا للطاقة والرثوة 

املعدنية ووزيرًا للنقل
10/11/123/30/13

معايل الدكتور ن�سال مر�سي عبداهلل القطامني647
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزيرًا للعمل ووزيرًا 

للنقل
3/30/138/21/13

معايل الدكتورة لينا عزت راغب �سبيب665
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور
8/21/1311/9/15وزيرًا للنقل

معايل ال�سيد اأمين عبدالكرمي ب�سري حتاحت671
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور
11/9/155/29/16وزيرًا للنقل

6/1/169/25/16وزيرًا للنقلدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س يحيى مو�سى بيجاينج ك�سبي603

9/28/1610/3/16وزيرًا للنقلدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد مالك "اخلوري بول�س" بطر�س حداد686

10/3/166/18/17وزيرًا للنقلدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س ح�سني عبدالكرمي فالح ال�سعوب687

6/18/171/17/18وزيرًا للنقلدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س جميل علي �سليم جماهد690

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س وليد "حمي الدين" �سليمان امل�سري650
وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

ووزيرًا للنقل
1/17/186/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل املهند�س وليد "حمي الدين" �سليمان امل�سري650
وزيرًا للنقل ووزيرًا 

لل�سوؤون البلدية
6/14/18
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الأ�سغال العامة والإ�سكان

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل املهند�س ح�سني حممد ح�سن اأبوغيدا460
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
99/4/300/18/6

معايل املهند�س ح�سني حممد ح�سن اأبوغيدا460
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
00/19/602/14/1

معايل املهند�س ح�سني حممد ح�سن اأبوغيدا460
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
02/14/103/20/7

معايل املهند�س ح�سني حممد ح�سن اأبوغيدا460
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
03/21/703/22/10

معايل املهند�س رائد مظفر رفعت اأبوال�سعود514
دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال 

الفايز

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان ووزيرًا 

للنقل

03/25/1004/25/10

معايل املهند�س رائد مظفر رفعت اأبوال�سعود514
دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال 

الفايز

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
04/25/1005/5/4

معايل املهند�س يو�سف عبداهلل عبد حيا�سات532
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
05/7/405/24/11

معايل املهند�س ح�سني حممد ح�سن اأبوغيدا460
دولة الدكتور معروف �سليمان 

بخيت البخيت

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
05/27/1107/22/11

معايل املهند�س �سهل عبدالهادي عطااهلل املجايل567
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
07/25/1109/23/2

معايل املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة565
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
09/23/209/9/12

معايل الدكتور حممد طالب مفلح عبيدات584
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
09/14/1210/22/11

معايل الدكتور حممد طالب مفلح عبيدات584
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
10/24/1111/1/2

معايل املهند�س يحيى مو�سى بيجاينج ك�سبي603
دولة الدكتور معروف �سليمان 

بخيت البخيت

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
11/9/211/17/10

معايل املهند�س يحيى مو�سى بيجاينج ك�سبي603
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
11/24/1012/26/4

معايل املهند�س يحيى مو�سى بيجاينج ك�سبي603
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
12/2/512/10/10

معايل املهند�س يحيى مو�سى بيجاينج ك�سبي603
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
12/11/1013/30/3

معايل املهند�س وليد "حمي الدين" �سليمان امل�سري650
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
13/30/313/21/8

معايل املهند�س �سامي جري�س �سالمة الهل�سة658
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
13/21/816/29/5

معايل املهند�س �سامي جري�س �سالمة الهل�سة658
دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
16/1/616/25/9

معايل املهند�س �سامي جري�س �سالمة الهل�سة658
دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
16/28/918/14/6

معايل املهند�س يحيى مو�سى بيجاينج ك�سبي603
دولة الدكتور عمر اأحمد منيف 

الرزاز

وزيرًا لالأ�سغال العامة 

والإ�سكان
18/14/6
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ال�سحة

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور "حممد ا�سحق" عبداحلي يحيى مرقة459
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/991/15/00وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور م�سلح �سليمان مو�سى الطراونة467
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
1/15/006/18/00وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور طارق �سالح عطااهلل ال�سحيمات381
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/19/006/16/01وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور فالح اإبراهيم اأحمد النا�سر490
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/16/011/14/02وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور فالح اإبراهيم اأحمد النا�سر490
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/14/029/26/02وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور وليد �سامل حممد املعاين500
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
9/26/027/20/03وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور حاكم �سعود فار�س القا�سي507
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا لل�سحة

10/25/034/5/05وزيرًا لل�سحةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل املهند�س �سعيد �سميح طالب دروزة518

معايل املهند�س �سعيد �سميح طالب دروزة518
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/0511/24/05وزيرًا لل�سحة

معايل املهند�س �سعيد �سميح طالب دروزة518
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/06وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور �سعد حمدان �سالمة اخلراب�سة548
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/22/069/2/07وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور �سالح حممد عطاهلل املواجدة555
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
9/2/0711/22/07وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور �سالح حممد عطاهلل املواجدة555
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/072/23/09وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور نايف هايل ابوجنيب الفايز571
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2/23/0912/9/09وزيرًا لل�سحة

12/14/0911/22/10وزيرًا لل�سحةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور نايف هايل اأبوجنيب الفايز571

11/24/102/1/11وزيرًا لل�سحةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور حممود يا�سني "احلاج طه" ال�سياب596

معايل الدكتور يا�سني حممد �سايل احل�سبان608
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/117/2/11وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور عبداللطيف عبدالكرمي العلي وريكات616
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
7/2/1110/17/11وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور عبداللطيف عبدالكرمي العلي وريكات616
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور عبداللطيف عبدالكرمي العلي وريكات616
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا لل�سحة

معايل الدكتور عبداللطيف عبدالكرمي العلي وريكات616
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
10/11/123/30/13وزيرًا لل�سحة

654
معايل "الأ�ستاذ الدكتور" جملي "ال�سيخ حممد" "حميالن 

املر�سدي"

دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سحة ووزيرًا 

للبيئة
3/30/138/21/13

معايل الدكتور علي "عبداحلليم" علي احليا�سات660
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
8/21/135/29/16وزيرًا لل�سحة

6/1/169/25/16وزيرًا لل�سحةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور حممود يا�سني "احلاج طه" ال�سياب596

9/28/166/14/18وزيرًا لل�سحةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور حممود يا�سني "احلاج طه" ال�سياب596

6/14/18وزيرًا لل�سحةدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل الدكتور حممود يا�سني "احلاج طه" ال�سياب596
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الرتبية والتعليم

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور عزت حممد م�سطفى جرادات453
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/996/18/00وزيرًا للرتبية والتعليم

6/19/009/2/01وزيرًا للرتبية والتعليمدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473

دولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473

وزيرًا للرتبية والتعليم 

ووزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي

9/2/011/14/02

1/14/027/20/03وزيرًا للرتبية والتعليمدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473

7/21/0310/22/03وزيرًا للرتبية والتعليمدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473

10/25/034/5/05وزيرًا للرتبية والتعليمدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473

دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س بدرانمعايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473

وزيرًا للرتبية والتعليم 

ووزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي

4/7/0511/24/05

معايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للرتبية والتعليم 

ووزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي

11/27/0511/22/07

11/25/076/11/09وزيرًا للرتبية والتعليمدولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبيمعايل الدكتور تي�سري منيزل النهار النعيمي561

دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبيمعايل الدكتور وليد �سامل حممد املعاين500

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي ووزيرًا 

للرتبية والتعليم

6/11/0912/9/09

12/14/097/28/10وزيرًا للرتبية والتعليمدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور اإبراهيم "حممد �سعيد" م�سطفى بدران581

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور خالد عبدالعزيز �سليمان الكركي336
نائبًا لرئي�س الوزراء ووزيرًا 

للرتبية والتعليم
7/28/1011/22/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور خالد عبدالعزيز �سليمان الكركي336
نائبًا لرئي�س الوزراء ووزيرًا 

للرتبية والتعليم
11/24/102/1/11

معايل الدكتور تي�سري منيزل النهار النعيمي561
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/1110/17/11وزيرًا للرتبية والتعليم

10/24/114/26/12وزيرًا للرتبية والتعليمدولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد اخل�ساونةمعايل الدكتور عيد عبداهلل قبالن الدحيات301

5/2/1210/10/12وزيرًا للرتبية والتعليمدولة الدكتور فايز اأحمد حممود الطراونةمعايل الدكتور فايز حممد غامن ال�سعودي639

معايل الدكتور وجيه مو�سى عوي�س عوي�س601
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي ووزيرًا 

للرتبية والتعليم

10/11/123/30/13

معايل الدكتور حممد جمعة عبداهلل الوح�س462
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور
3/30/138/21/13وزيرًا للرتبية والتعليم

معايل الدكتور حممد حممود خليل الذنيبات395
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور
8/21/133/2/15وزيرًا للرتبية والتعليم

معايل الدكتور حممد حممود خليل الذنيبات395
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

نائبًا لرئي�س الوزراء ووزيرًا 

للرتبية والتعليم
3/2/155/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور حممد حممود خليل الذنيبات395

نائبًا لرئي�س الوزراء ل�سوؤون 

اخلدمات ووزيرًا للرتبية 

والتعليم

6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور حممد حممود خليل الذنيبات395

نائبا لرئي�س الوزراء ل�سوؤون 

اخلدمات ووزيرًا للرتبية 

والتعليم

9/28/161/15/17

1/15/176/14/18وزيرًا للرتبية والتعليمدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزاز688

6/14/18وزيرًا للرتبية والتعليمدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل الدكتور عزمي حممود مفلح حمافظة699
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التعليم العايل والبحث العلمي

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للرتبية والتعليم 

ووزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي

9/2/011/14/02

معايل الدكتور وليد �سامل حممد املعاين500
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للتعليم والبحث 

العلمي
1/14/029/26/02

معايل الدكتور حممد اأحمد حمدان غنيمة325
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
9/26/027/20/03

معايل الدكتور حممد اأحمد حمدان غنيمة325
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
7/21/0310/22/03

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور ع�سام ح�سن حممد زعبالوي515
وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
10/25/034/5/05

معايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزيرًا للرتبية والتعليم 

ووزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي

4/7/0511/24/05

معايل الدكتور خالد عوين عبدالرحمن طوقان473
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للرتبية والتعليم 

ووزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي

11/27/0511/22/07

معايل الدكتور عمر م�سلح حامد ال�سديفات563
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
11/25/0712/9/09

معايل الدكتور وليد �سامل حممد املعاين500
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2/23/096/11/09وزيرًا للتعليم العايل

معايل الدكتور وليد �سامل حممد املعاين500
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي ووزيرًا 

للرتبية والتعليم

6/11/0912/9/09

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور وليد �سامل حممد املعاين500
وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
12/14/0911/22/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور وليد �سامل حممد املعاين500
وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
11/24/102/1/11

معايل الدكتور وجيه مو�سى عوي�س عوي�س601
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
2/9/1110/17/11

معايل الدكتورة رويدا حممود خليل املعايطة504
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
10/24/114/26/12

معايل الدكتور وجيه مو�سى عوي�س عوي�س601
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
5/2/1210/10/12

معايل الدكتور وجيه مو�سى عوي�س عوي�س601
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي ووزيرًا 

للرتبية والتعليم

10/11/123/30/13

معايل الدكتور اأمني عبداهلل حممود حممود388
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
3/30/133/2/15

معايل الدكتور لبيب حممد ح�سن اخل�سرا668
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
3/2/155/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور وجيه مو�سى عوي�س عوي�س601
وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور عادل عي�سى علي الطوي�سي543
وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
9/28/166/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل الدكتور عادل عي�سى علي الطوي�سي543
وزيرًا للتعليم العايل 

والبحث العلمي
6/14/18
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العمل

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد عيد زعل منر الفايز452
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/996/18/00وزيرًا للعمل

معايل ال�سيد عيد زعل منر الفايز452
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/19/0010/27/01وزيرًا للعمل

معايل املهند�س مزاحم �سوكت مو�سى املحي�سن495
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
10/27/011/14/02وزيرًا للعمل

معايل املهند�س مزاحم �سوكت مو�سى املحي�سن495
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/14/027/20/03وزيرًا للعمل

معايل املهند�س مزاحم �سوكت مو�سى املحي�سن495
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا للعمل

10/25/034/5/05وزيرًا للعملدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيد اأجمد هزاع بركات املجايل510

معايل ال�سيد با�سم خليل �سامل ال�سامل536
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/0511/24/05وزيرًا للعمل

معايل ال�سيد با�سم خليل �سامل ال�سامل536
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/07وزيرًا للعمل

معايل ال�سيد با�سم خليل �سامل ال�سامل536
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/072/23/09وزيرًا للعمل

معايل الدكتور غازي حمداهلل عاي�س ال�سبيكات570
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2/23/0912/9/09وزيرًا للعمل

12/14/097/28/10وزيرًا للعملدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور اإبراهيم عطا خليل العمو�س582

7/28/1011/22/10وزيرًا للعملدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد �سمري �سعيد عبداملعطي مراد590

11/24/102/1/11وزيرًا للعملدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد �سمري �سعيد عبداملعطي مراد590

معايل الدكتور حممود حممد عتيق الكفاوين604
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/1110/17/11وزيرًا للعمل

معايل الدكتور ماهر عبدالرحيم حممد الواكد621
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا للعمل

معايل الدكتور عاطف حممد ح�سن ع�سيبات636
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا للعمل

معايل الدكتور ن�سال مر�سي عبداهلل القطامني647
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
10/11/123/30/13وزيرًا للعمل

معايل الدكتور ن�سال مر�سي عبداهلل القطامني647
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للعمل ووزيرًا 

للنقل
3/30/138/21/13

معايل الدكتور ن�سال مر�سي عبداهلل القطامني647
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للعمل ووزيرًا 

لل�سياحة والآثار
8/21/133/2/15

معايل الدكتور ن�سال مر�سي عبداهلل القطامني647
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
3/2/155/29/16وزيرًا للعمل

6/1/169/25/16وزيرًا للعملدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد علي ظاهر ح�سن الغزاوي578

9/28/162/25/18وزيرًا للعملدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد علي ظاهر ح�سن الغزاوي578

2/25/186/14/18وزيرًا للعملدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد �سمري �سعيد عبداملعطي مراد590

6/14/18وزيرًا للعملدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيد �سمري �سعيد عبداملعطي مراد590
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تطوير القطاع العام

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور في�سل عوده مطلق الرفوع458
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابده

وزيرا للتنمية 

الجتماعية ووزيرا 

للتنمية الدارية

3/4/999/1/99

معايل الدكتور حممد حممود خليل الذنيبات395
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

ابوالراغب

وزير دولة ل�سوؤون 

التنمية الدارية
6/19/0010/27/01

معايل الدكتور حممد احمد �سالمه احلاليقة466
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

ابوالراغب

نائبا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون القت�سادية 

ووزيرا للتنمية 

الدارية

7/21/0310/22/03

معايل الدكتور فواز حامت �سريف الزعبي484
دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال 

الفايز

وزيرا لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات 

ووزيرا للتنمية 

الدارية

10/25/0310/25/04

معايل الدكتور احمد خلف مو�سى امل�ساعدة526
دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال 

الفايز

وزير دولة لتطوير 

القطاع العام
10/25/044/5/05

معايل الدكتور تي�سري ر�سوان �سليم ال�سمادي528
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزير دولة لتطوير 

القطاع العام
4/7/0511/24/05

معايل ال�سيد �سامل احمد جميل اخلزاعلة539
دولة الدكتور معروف �سليمان 

بخيت البخيت

وزيرا لتطوير القطاع 

العام
11/27/0511/22/06

معايل ال�سيد ماهر يو�سف عبداملعطي املدادحه560
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرا لتطوير القطاع 

العام
11/25/072/23/09

معايل ال�سيدة نان�سي نورز باكري نيجور564
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرا لتطوير القطاع 

العام
2/23/0912/9/09

معايل ال�سيد عماد جنيب عايد فاخوري577
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

وزيرا لتطوير القطاع 

العام ووزير دولة 

للم�ساريع الكربى

12/14/0911/22/10

معايل ال�سيدة ن�سرين زهدي عبداملجيد بركات595
دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري 

الرفاعي

وزيرا لتطوير القطاع 

العام
11/24/102/1/11

معايل ال�سيد مازن �سليمان علي ال�ساكت600
دولة الدكتور معروف �سليمان 

بخيت البخيت

وزيرا لتطوير القطاع 

العام ووزيرا للتنمية 

ال�سيا�سية

2/9/117/2/11

معايل الدكتور حممد خليل م�سلم العدينات602
دولة الدكتور معروف �سليمان 

بخيت البخيت

وزيرا لتطوير القطاع 

العام
7/2/1110/17/11

معايل الدكتور خليف احمد عيد اخلوالده624
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزيرا لتطوير القطاع 

العام
10/24/114/26/12

معايل ال�سيدة يا�سرة عا�سم عبداهلل غو�سه678
دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

وزيرا لتطوير القطاع 

العام
6/1/169/25/16

معايل ال�سيدة جمد حممد عبدالكرمي �سويكة669
دولة الدكتور هاين فوزي عيد 

امللقي

وزيرا لالإت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات 

ووزيرا لتطوير القطاع 

العام

9/28/166/14/18
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ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد توفيق حممود ح�سني كري�سان399
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

والقروية والبيئة ووزير 

دولة لل�سوؤون الربملانية

3/4/996/18/00

معايل ال�سيد يو�سف حممد �سكران الدلبيح402
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزير دولة لل�سوؤون 

الربملانية
6/19/001/14/02

معايل الدكتور حممد عفا�س �سلطان العدوان385
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزير دولة لل�سوؤون 

ال�سيا�سية ووزيرًا 

لالإعالم

1/14/027/20/03

معايل الدكتور حممد عفا�س �سلطان العدوان385
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة 

الوزراء ووزير دولة 

لل�سوؤون ال�سيا�سية

7/21/0310/22/03

معايل ال�سيد توفيق حممود ح�سني كري�سان399
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا لل�سوؤون الربملانية

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيد حممد ح�سن �سليمان داوودية422
وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية 

وال�سوؤون الربملانية
10/25/0310/25/04

10/25/044/5/05وزيرًا للتنمية ال�سيا�سيةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور منذر اأحمد جاداهلل ال�سرع525

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيد نايف �ساهر �سايل احلديد519
وزير دولة لل�سوؤون 

الربملانية
10/25/044/5/05

معايل ال�سيد ه�سام فالح اأحمد التل401
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون الربملانية ووزيرًا 

للتنمية ال�سيا�سية

4/7/057/3/05

معايل ال�سيد ه�سام فالح اأحمد التل401
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

نائبًا لرئي�س الوزراء 

للتنمية ال�سيا�سية
7/3/0511/24/05

معايل ال�سيد عبدالكرمي عبدالرحمن �سالمة املالحمة537
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزير دولة لل�سوؤون 

الربملانية
7/3/0511/24/05

معايل الدكتور �سربي عبداللطيف حممد اربيحات544
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية 

ووزيرًا لل�سوؤون الربملانية
11/27/0511/22/06

معايل الدكتور حممد �سالح ذياب العوران550
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/22/0611/22/07وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية

معايل الدكتور حممد حممود خليل الذنيبات395
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا لتطوير القطاع 

العام ووزير دولة لل�سوؤون 

الربملانية

11/22/0611/22/07

معايل الدكتور كمال نا�سر اأ�سعد برهم428
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية 

ووزير دولة لل�سوؤون 

القانونية

11/25/072/23/09

معايل ال�سيد عبدالرحيم حممد مهاو�س عكور474
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزير دولة لل�سوؤون 

الربملانية
11/25/072/23/09

معايل املهند�س مو�سى حاب�س مو�سى املعايطة573
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2/23/0912/9/09وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية

معايل ال�سيد غالب �سالمة �سالح الزعبي572
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزير دولة لل�سوؤون 

الربملانية
2/23/0912/9/09

12/14/0911/22/10وزيرًا للتنمية ال�سيا�سيةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س مو�سى حاب�س مو�سى املعايطة573

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد توفيق حممود ح�سني كري�سان399
وزير دولة لل�سوؤون 

الربملانية
12/14/097/28/10
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ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

7/28/1011/22/10وزيرًا لل�سوؤون الربملانيةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد توفيق حممود ح�سني كري�سان399

11/24/102/1/11وزيرًا للتنمية ال�سيا�سيةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س مو�سى حاب�س مو�سى املعايطة573

11/24/102/1/11وزيرًا لل�سوؤون الربملانيةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد احمد فالح باير طبي�سات597

معايل ال�سيد مازن �سليمان علي ال�ساكت600
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا لتطوير القطاع 

العام ووزيرًا للتنمية 

ال�سيا�سية

2/9/117/2/11

معايل ال�سيد ريا�س جميل م�سحن ابوكركي513
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/117/2/11وزيرًا لل�سوؤون الربملانية

معايل املهند�س مو�سى حاب�س مو�سى املعايطة573
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
7/2/1110/17/11وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية

معايل ال�سيد توفيق حممود ح�سني كري�سان399
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا لل�سوؤون الربملانية
7/2/1110/17/11

معايل ال�سيد حيا ا�سليم �سلمان القراله630
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية 

وال�سوؤون الربملانية
10/24/114/26/12

معايل الدكتور نوفان من�سور عقيل العقيل641
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
5/2/1210/10/12وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية

معايل ال�سيد �سراري ك�ساب عبدالعزيز ال�سخانبة527
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا لل�سوؤون الربملانية

معايل ال�سيد ب�سام �سالمة مو�سى احلدادين646
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية 

ووزيرًا لل�سوؤون الربملانية
10/11/123/30/13

معايل الدكتور حممد ح�سني �سعد املومني652
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم ووزيرًا لل�سوؤون 

ال�سيا�سية والربملانية

3/30/138/21/13

معايل الدكتور خالد فرحان خليل الكاللدة663
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والربملانية
8/21/134/6/16

معايل الدكتور يو�سف عبداهلل القبالن ال�سواربة673
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والربملانية
4/19/165/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س مو�سى حاب�س مو�سى املعايطة573

وزيرًا لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والربملانية ووزيرًا 

للدولة

6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س مو�سى حاب�س مو�سى املعايطة573

وزيرًا لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والربملانية ووزيرًا 

للدولة

9/28/166/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل املهند�س مو�سى حاب�س مو�سى املعايطة573
وزيرًا لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والربملانية
6/14/18



1546

العدل

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور حمزة اأحمد �سالح حداد457
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/991/15/00وزيرًا للعدل

معايل ال�سيد خلف مو�سى اأحمد م�ساعدة468
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
1/15/006/18/00وزيرًا للعدل

معايل ال�سيد فار�س �سليمان فار�س النابل�سي472
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للعدل
6/19/001/14/02

معايل ال�سيد فار�س �سليمان فار�س النابل�سي472
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للعدل ووزير دولة 

لل�سوؤون القانونية
1/14/029/26/02

معايل ال�سيد فار�س �سليمان فار�س النابل�سي472
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للعدل
9/26/027/20/03

معايل ال�سيد فار�س �سليمان فار�س النابل�سي472
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للعدل
7/21/0310/22/03

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور "�سالح الدين" حممد عبدالرحمن الب�سري496
وزيرًا للعدل ووزير دولة 

ل�سوؤون رئا�سة الوزراء
10/25/0310/25/04

10/25/044/5/05وزيرًا للعدلدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور "�سالح الدين" حممد عبدالرحمن الب�سري496

معايل ال�سيد حممد علي حممد العالونة529
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/057/3/05وزيرًا للعدل

معايل الدكتور عبد علي م�سلم ال�سخانبة485
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
7/3/0511/24/05وزيرًا للعدل

معايل الدكتور عبد علي م�سلم ال�سخانبة485
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/06وزيرًا للعدل

معايل ال�سيد "حممد �سريف" علي �سريف الزعبي533
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/22/0611/22/07وزيرًا للعدل

معايل ال�سيد اأمين يحيى ح�سن عودة569
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/0712/9/09وزيرًا للعدل

12/14/097/28/10وزيرًا للعدلدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد اأمين يحيى ح�سن عودة569

7/28/1011/22/10وزيرًا للعدلدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد ه�سام فالح اأحمد التل401

11/24/102/1/11وزيرًا للعدلدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد ه�سام فالح اأحمد التل401

معايل ال�سيد ح�سني حممد جملي الروا�سدة599
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/117/2/11وزيرًا للعدل

معايل الدكتور اإبراهيم عطا خليل العمو�س582
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
7/2/1110/17/11وزيرًا للعدل

معايل ال�سيد �سليم حممد �سامل الزعبي347
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/9/12وزيرًا للعدل

معايل الدكتور اإبراهيم م�سهور حديثة اجلازي634
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية ووزيرًا للعدل
4/9/124/26/12

معايل ال�سيد خليفة خالد مو�سى ال�سليمان638
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا للعدل

معايل ال�سيد غالب �سالمة �سالح الزعبي572
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
10/11/123/30/13وزيرًا للعدل

معايل الدكتور اأحمد نوري حممد الزيادات649
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للعدل ووزير دولة 

ل�سوؤون رئا�سة الوزراء
3/30/138/21/13

معايل الدكتور ب�سام �سمري �سحادة التلهوين659
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
8/21/135/29/16وزيرًا للعدل

6/1/169/25/16وزيرًا للعدلدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور ب�سام �سمري �سحادة التلهوين659

9/28/166/14/18وزيرًا للعدلدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور عو�س عبد البخيت "اأبو جراد امل�ساقبة"685

6/14/18وزيرًا للعدلدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل الدكتور عو�س عبد البخيت "اأبو جراد امل�ساقبة"685
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ال�سوؤون القانونية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد "�سيف اهلل" حممد �سامل امل�ساعدة482
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

ـاأبوالراغب

وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
6/19/006/16/01

معايل الدكتور عبد علي م�سلم ال�سخانبة485
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
6/16/011/14/02

معايل ال�سيد فار�س �سليمان فار�س النابل�سي472
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للعدل ووزير دولة 

لل�سوؤون القانونية
1/14/029/26/02

معايل الدكتور عبد علي م�سلم ال�سخانبة485
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
7/21/0310/22/03

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيد فهد عبدالكرمي مف�سي "اأبوالعثم الن�سور"523
وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
10/25/044/5/05

معايل الدكتور عبد علي م�سلم ال�سخانبة485
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
4/7/0511/24/05

معايل الدكتور خالد علي عبدالعزيز �سمارة الزعبي383
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
11/22/0611/22/07

معايل الدكتور كمال نا�سر اأ�سعد برهم428
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا للتنمية ال�سيا�سية 

ووزير دولة لل�سوؤون 

القانونية

11/25/072/23/09

معايل ال�سيد �سامل اأحمد جميل اخلزاعلة539
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
2/23/0912/9/09

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور اإبراهيم عطا خليل العمو�س582

وزير دولة ل�سوؤون 

رئا�سة الوزراء وال�سوؤون 

القانونية

7/28/1011/22/10

معايل الدكتور اإبراهيم م�سهور حديثة اجلازي634
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
10/24/114/9/12

معايل الدكتور اإبراهيم م�سهور حديثة اجلازي634
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية ووزيرًا للعدل
4/9/124/26/12

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور ب�سر هاين حممد اخل�ساونة683
وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
1/15/172/25/18

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور اأحمد علي خليف العويدي696
وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
2/25/186/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيد مبارك علي مبارك اأبويامني701
وزير دولة لل�سوؤون 

القانونية
6/14/18
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الداخلية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد نايف �سعود فار�س القا�سي444
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/996/18/00وزيرًا للداخلية

معايل الدكتور عو�س حممد عودة خليفات305
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
6/19/001/14/02

معايل ال�سيد قفطان �سال�س فار�س املجايل499
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/14/027/20/03وزيرًا للداخلية

معايل املهند�س �سمري فهيم �سليمان احلبا�سنة408
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا للداخلية

10/25/034/5/05وزيرًا للداخليةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل املهند�س �سمري فهيم �سليمان احلبا�سنة408

معايل ال�سيد عوين اإبراهيم اليا�س يرفا�س530
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/0511/24/05وزيرًا للداخلية

معايل ال�سيد عيد زعل منر الفايز452
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/07وزيرًا للداخلية

معايل ال�سيد عيد زعل منر الفايز452
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/072/23/09وزيرًا للداخلية

معايل ال�سيد نايف �سعود فار�س القا�سي444
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2/23/0912/9/09وزيرًا للداخلية

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد نايف �سعود فار�س القا�سي444
نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
12/14/0911/22/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل املهند�س �سعد هايل عودة ال�سرور342
نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
11/24/102/1/11

معايل املهند�س �سعد هايل عودة ال�سرور342
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
2/9/117/2/11

معايل ال�سيد مازن �سليمان علي ال�ساكت600
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
7/2/1110/17/11وزيرًا للداخلية

معايل ال�سيد حممد �سليمان �سعيد الرعود627
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا للداخلية

معايل ال�سيد غالب �سالمة �سالح الزعبي572
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا للداخلية

معايل الدكتور عو�س حممد عودة خليفات305
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للداخلية
10/11/123/30/13

معايل ال�سيد ح�سني هزاع بركات املجايل648
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للداخلية ووزيرًا 

لل�سوؤون البلدية
3/30/138/21/13

معايل ال�سيد ح�سني هزاع بركات املجايل648
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
8/21/135/19/15وزيرًا للداخلية

معايل ال�سيد �سالمة حماد �سامل ال�سحيم373
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
5/19/154/19/16وزيرًا للداخلية

معايل ال�سيد مازن تركي �سعود القا�سي672
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
4/19/165/29/16وزيرًا للداخلية

6/1/169/25/16وزيرًا للداخليةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد �سالمة حماد �سامل ال�سحيم373

9/28/161/15/17وزيرًا للداخليةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد �سالمة حماد �سامل ال�سحيم373

1/15/172/25/18وزيرًا للداخليةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد غالب �سالمة �سالح الزعبي572

2/25/186/14/18وزيرًا للداخليةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد �سمري اإبراهيم حممد املبي�سني694

6/14/18وزيرًا للداخليةدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيد �سمري اإبراهيم حممد املبي�سني694
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التنمية الجتماعية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور في�سل عودة مطلق الرفوع458
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابده

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية ووزيرًا 

للتنمية الإدارية

3/4/999/1/99

معايل الدكتور حممد جمعة عبداهلل الوح�س462
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
9/1/996/18/00

معايل ال�سيدة متام علي خ�سر الغول483
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
6/19/001/14/02

معايل ال�سيدة متام علي خ�سر الغول483
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
1/14/027/20/03

معايل الدكتورة رويدا حممود خليل املعايطة504
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
9/26/027/20/03

معايل الدكتورة رويدا حممود خليل املعايطة504
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
7/21/0310/22/03

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيد ريا�س جميل م�سحن اأبوكركي513
وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
10/25/034/5/05

معايل الدكتور عبداهلل اأحمد اجلرب العويدات288
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
4/7/0511/24/05

معايل الدكتور �سليمان �سليم �سامل الطراونة545
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
11/27/0511/22/07

معايل ال�سيدة هالة نعمان خريالدين "ب�سي�سو لطوف"558
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
11/25/0712/9/09

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيدة هالة نعمان خريالدين "ب�سي�سو لطوف"558
وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
12/14/0911/22/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيدة هالة نعمان خريالدين "ب�سي�سو لطوف"558

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية و�سوؤون 

املراأة

11/24/102/1/11

معايل ال�سيدة �سلوى �ساهر �سامن بركات413
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
2/9/117/2/11

معايل املهند�س وجيه طيب عبداهلل عزايزة613
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
7/2/1110/17/11

معايل ال�سيدة ن�سرين زهدي عبداملجيد بركات595
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
10/24/114/26/12

معايل املهند�س وجيه طيب عبداهلل عزايزة613
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
5/2/1210/10/12

معايل املهند�س وجيه طيب عبداهلل عزايزة613
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
10/11/123/30/13

معايل ال�سيدة رمي ممدوح عبدالرحمن اأبوح�سان653
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
3/30/135/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيدة خولة اإبراهيم نزال العرموطي680
وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س وجيه طيب عبداهلل عزايزة613
وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
9/28/166/18/17

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيدة هالة نعمان خريالدين "ب�سي�سو لطوف"558
وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
6/18/176/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيدة هالة نعمان خريالدين "ب�سي�سو لطوف"558
وزيرًا للتنمية 

الجتماعية
6/14/18
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اخلارجية و�سوؤون املغرتبني

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد عبدالإله حممد عبدالرحمن اخلطيب412
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابده
3/4/996/18/00وزيرًا للخارجية

معايل ال�سيد عبدالإله حممد عبدالرحمن اخلطيب412
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

ابوالراغب
6/19/001/14/02وزيرًا للخارجية

معايل الدكتور مروان جميل عي�سى املع�سر427
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/14/027/20/03وزيرًا للخارجية

معايل ال�سيد �ساهر ح�سني باك باك498
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزير دولة لل�سوؤون 

اخلارجية
1/14/027/20/03

معايل الدكتور مروان جميل عي�سى املع�سر427
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا للخارجية

معايل ال�سيد �ساهر ح�سني باك باك498
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزير دولة لل�سوؤون 

اخلارجية
7/21/0310/22/03

10/25/0310/25/04وزيرًا للخارجيةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور مروان جميل عي�سى املع�سر427

10/25/044/5/05وزيرًا للخارجيةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقي435

4/7/0511/24/05وزيرًا للخارجيةدولة الدكتور عدنان حممد عاي�س بدرانمعايل ال�سيد فاروق احمد علي الق�سراوي531

معايل ال�سيد عبدالإله حممد عبدالرحمن اخلطيب412
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/07وزيرًا للخارجية

معايل الدكتور "�سالح الدين" حممد عبدالرحمن الب�سري496
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/072/23/09وزيرًا للخارجية

معايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2/23/0912/9/09وزيرًا للخارجية

12/14/0911/22/10وزيرًا للخارجيةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447

11/24/102/1/11وزيرًا للخارجيةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447

معايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/1110/17/11وزيرًا للخارجية

10/24/114/26/12وزيرًا للخارجيةدولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد اخل�ساونةمعايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447

معايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا للخارجية

معايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
10/11/123/30/13وزيرًا للخارجية

معايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جوده447
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للخارجية و�سوؤون 

املغرتبني
3/30/133/2/15

معايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

نائبا لرئي�س الوزراء 

وزيرًا للخارجية و�سوؤون 

املغرتبني

3/2/155/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للخارجية 

و�سوؤون املغرتبني

6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للخارجية 

و�سوؤون املغرتبني

9/28/161/15/17

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور ب�سر هاين حممد اخل�ساونة683
وزير دولة لل�سوؤون 

اخلارجية
9/28/161/15/17

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد اأمين ح�سني عبداهلل ال�سفدي591
وزيرًا للخارجية و�سوؤون 

املغرتبني
1/15/176/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيد اأمين ح�سني عبداهلل ال�سفدي591
وزيرًا للخارجية و�سوؤون 

املغرتبني
6/14/18
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التخطيط والتعاون الدويل

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتورة رميا حممد �سعيد الهنيدي389
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للتخطيط
3/4/995/1/00

معايل الدكتور طالب �سياءالدين طالب الرفاعي471
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
5/1/006/18/00وزيرًا للتخطيط

معايل ال�سيد "حممد جواد" فوؤاد عبدالهادي حديد479
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/19/0010/27/01وزيرًا للتخطيط

معايل الدكتور با�سم اإبراهيم يو�سف "عو�س اهلل"494
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
10/27/011/14/02وزيرًا للتخطيط

معايل الدكتور با�سم اإبراهيم يو�سف "عو�س اهلل"494
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/14/027/20/03وزيرًا للتخطيط

معايل الدكتور با�سم اإبراهيم يو�سف "عو�س اهلل"494
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا للتخطيط

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور با�سم اإبراهيم يو�سف "عو�س اهلل"494
وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
10/25/032/20/05

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور تي�سري ر�سوان �سليم ال�سمادي528
وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
2/20/054/5/05

معايل ال�سيدة �سهري عبدالرحمن م�سطفى العلي534
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
4/7/0511/24/05

معايل ال�سيدة �سهري عبدالرحمن م�سطفى العلي534
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
11/27/0511/22/07

معايل ال�سيدة �سهري عبدالرحمن م�سطفى العلي534
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
11/25/0712/9/09

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�سان579
وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
12/14/0911/22/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�سان579
وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
11/24/102/1/11

معايل الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�سان579
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
2/9/1110/17/11

معايل الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�سان579
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
10/24/114/26/12

معايل الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�سان579
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
5/2/1210/10/12

معايل الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�سان579
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
10/11/123/30/13

معايل الدكتور اإبراهيم ح�سن م�سطفى �سيف651
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل ووزيرًا 

لل�سياحة والآثار

3/30/138/21/13

معايل الدكتور اإبراهيم ح�سن م�سطفى �سيف651
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
8/21/133/2/15

معايل ال�سيد عماد جنيب عايد فاخوري577
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
3/2/155/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد عماد جنيب عايد فاخوري577
وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد عماد جنيب عايد فاخوري577
وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
9/28/166/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل الدكتورة ماري كامل اأمني قعوار705
وزيرًا للتخطيط 

والتعاون الدويل
6/14/18
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�سوؤون ال�ستثمار 

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور جواد اأحمد عبداملح�سن العناين272

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون القت�سادية 

ووزير دولة ل�سوؤون 

ال�ستثمار

9/28/166/18/17

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد مهند �سحادة خليل خليل692
وزير دولة ل�سوؤون 

ال�ستثمار
6/18/176/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيد مهند �سحادة خليل خليل692
وزير دولة ل�سوؤون 

ال�ستثمار
6/14/18

ال�سوؤون القت�سادية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور حممد اأحمد �سالمة احلاليقة466
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة لل�سوؤون 

القت�سادية

6/19/001/14/02

معايل الدكتور حممد اأحمد �سالمة احلاليقة466
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًاً لالقت�ساد الوطني 

ووزير دولة
1/14/029/26/02

معايل ال�سيد حممد�سامر حممدمروان حممد الطويل503
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالقت�ساد الوطني 

ووزير دولة
9/26/027/20/03

معايل الدكتور حممد اأحمد �سالمة احلاليقة466
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون القت�سادية 

ووزيرًا للتنمية الإدارية

7/21/0310/22/03

معايل الدكتور حممد بركات حممد الزهري618
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزير دولة لل�سوؤون 

القت�سادية
7/2/1110/17/11

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور جواد اأحمد عبداملح�سن العناين272

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون القت�سادية 

ووزيرًا لل�سناعة 

والتجارة والتموين

6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور جواد اأحمد عبداملح�سن العناين272

نائبًا لرئي�س الوزراء 

لل�سوؤون القت�سادية 

ووزير دولة ل�سوؤون 

ال�ستثمار

9/28/166/18/17

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور يو�سف حممد ذيب من�سور682
وزير دولة لل�سوؤون 

القت�سادية
9/28/161/15/17

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�سان579

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزير دولة لل�سوؤون 

القت�سادية

2/25/186/14/18
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املالية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو445
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/996/18/00وزيرًا للمالية

معايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو445
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/19/001/14/02وزيرًا للمالية

معايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو445
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/14/027/20/03وزيرًا للمالية

معايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو445
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا للمالية

10/25/034/5/05وزيرًا للماليةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتور "حممد نا�سر" �سامل حممد اأبوحمور505

معايل الدكتور با�سم اإبراهيم يو�سف "عو�س اهلل"494
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/057/3/05وزيرًا للمالية

معايل ال�سيد عادل اأحمد �سليمان الق�ساة394
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
7/3/0511/24/05وزيرًا للمالية

معايل الدكتور زياد حممد فريز فريز321
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا للمالية
11/27/059/2/07

معايل الدكتور حمد عفنان رزق الك�سا�سبة554
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
9/2/0711/22/07وزيرًا للمالية

معايل الدكتور حمد عفنان رزق الك�سا�سبة554
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/072/23/09وزيرًا للمالية

معايل ال�سيد با�سم خليل �سامل ال�سامل536
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2/23/0912/9/09وزيرًا للمالية

12/14/0911/22/10وزيرًا للماليةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور "حممد نا�سر" �سامل حممد اأبوحمور505

11/24/102/1/11وزيرًا للماليةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور "حممد نا�سر" �سامل حممد اأبوحمور505

معايل الدكتور "حممد نا�سر" �سامل حممد اأبوحمور505
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/1110/17/11وزيرًا للمالية

معايل الدكتور اأمية �سالح عالءالدين طوقان620
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا للمالية

معايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري436
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا للمالية

معايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري436
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
10/11/123/30/13وزيرًا للمالية

معايل الدكتور اأمية �سالح عالءالدين طوقان620
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
3/30/1311/9/15وزيرًا للمالية

معايل ال�سيد عمر زهري عبدالفتاح ملح�س670
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
11/9/155/29/16وزيرًا للمالية

6/1/169/25/16وزيرًا للماليةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد عمر زهري عبدالفتاح ملح�س670

9/28/166/14/18وزيرًا للماليةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد عمر زهري عبدالفتاح ملح�س670

6/14/18وزيرًا للماليةدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل الدكتور عزالدين حمي الدين يا�سني كناكرية697
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 الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور عبدال�سالم داود حممد العبادي369
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
3/4/996/18/00

معايل الدكتور عبدال�سالم داود حممد العبادي369
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
6/19/006/16/01

�سماحة الدكتور اأحمد حممد هليل هليل486
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
6/16/011/14/02

�سماحة الدكتور اأحمد حممد هليل هليل486
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
1/14/027/20/03

�سماحة الدكتور اأحمد حممد هليل هليل486
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
7/21/0310/22/03

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايز�سماحة الدكتور اأحمد حممد هليل هليل486
وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
10/25/034/5/05

معايل الدكتور عبدال�سالم داود حممد العبادي369
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
4/7/0511/24/05

معايل ال�سيد عبدالفتاح مو�سى رم�سان �سالح540
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
11/27/0511/22/07

معايل ال�سيد عبدالفتاح مو�سى رم�سان �سالح540
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
11/25/0712/9/09

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور عبدال�سالم داود حممد العبادي369
وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
12/14/0911/22/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور عبدال�سالم داود حممد العبادي369
وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
11/24/102/1/11

معايل ال�سيد عبدالرحيم حممد مهاو�س عكور474
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
2/9/1110/17/11

معايل الدكتور عبدال�سالم داود حممد العبادي369
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
10/24/114/26/12

معايل الدكتور عبدال�سالم داود حممد العبادي369
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
5/2/1210/10/12

معايل الدكتور عبدال�سالم داود حممد العبادي369
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
10/11/123/30/13

معايل الدكتور حممد نوح علي "معابدة الق�ساة"635
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
3/30/138/21/13

معايل الدكتور هايل عبد احلفيظ يو�سف داود662
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
8/21/135/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور وائل حممد عبداهلل عربيات677
وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور وائل حممد عبداهلل عربيات677
وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
9/28/162/25/18

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور عبدالنا�سر مو�سى عبدالرحمن اأبوالب�سل695
وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
2/25/186/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل الدكتور عبدالنا�سر مو�سى عبدالرحمن اأبوالب�سل695
وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية
6/14/18
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ال�سوؤون البلدية 

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد توفيق حممود ح�سني كري�سان399
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

والقروية والبيئة ووزير 

دولة لل�سوؤون الربملانية

3/4/996/18/00

معايل ال�سيد عبدالرحيم حممد مهاو�س عكور474
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

والقروية والبيئة
6/19/006/16/01

معايل الدكتور عبدالرزاق بديوي اإ�سماعيل طبي�سات359
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

والقروية والبيئة
6/16/011/14/02

معايل الدكتور عبدالرزاق بديوي اإ�سماعيل طبي�سات359
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

والقروية والبيئة
1/14/021/13/03

معايل الدكتور عبدالرزاق بديوي اإ�سماعيل طبي�سات359
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/13/037/20/03وزيرًا لل�سوؤون البلدية

معايل الدكتور عبدالرزاق بديوي اإ�سماعيل طبي�سات359
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا لل�سوؤون البلدية

10/25/034/5/05وزيرًا لل�سوؤون البلديةدولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل الدكتورة اأمل حمد فرحان الفرحان516

معايل ال�سيد توفيق حممود ح�سني كري�سان399
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/0511/24/05وزيرًا لل�سوؤون البلدية

معايل ال�سيد نادر حممد ال�سبح الظهريات405
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/07وزيرًا لل�سوؤون البلدية

معايل املهند�س �سحادة عبداهلل احلمد اأبوهديب559
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/0712/9/09وزيرًا لل�سوؤون البلدية

12/14/0911/22/10وزيرًا لل�سوؤون البلديةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد علي ظاهر ح�سن الغزاوي578

11/24/102/1/11وزيرًا لل�سوؤون البلديةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيدة رابحة عبدالفتاح بخيت الدبا�س592

ال�سباب

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل الدكتور حممدخري علي عبداهلل مام�سر440
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
3/4/999/1/99وزيرًا لل�سباب والريا�سة

معايل ال�سيد �سعيد عبدالرحيم اأحمد �سقم463
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
9/1/996/18/00وزيرًا لل�سباب والريا�سة

معايل ال�سيد �سعيد عبدالرحيم اأحمد �سقم463
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/19/006/16/01وزيرًا لل�سباب والريا�سة

معايل ال�سيد مامون حممد نورالدين ابزاخ487
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/16/0110/27/01وزيرًا لل�سباب والريا�سة

معايل ال�سيد عيد زعل منر الفايز452
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزير دولة ووزيرًا 

لل�سباب والريا�سة
10/27/011/14/02

معايل الدكتور حممد نوح علي "معابدة الق�ساة"635
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا لل�سباب والريا�سة

6/1/169/25/16وزيرًا لل�سبابدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد رامي �سالح عبدالكرمي "وريكات العدوان"675

9/28/161/15/17وزيرًا لل�سبابدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد رامي �سالح عبدالكرمي "وريكات العدوان"675

1/15/172/25/18وزيرًا لل�سبابدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد حديثة جمال حديثة اخلري�سة689

2/25/186/14/18وزيرًا لل�سبابدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد ب�سري علي خلف الروا�سدة693

6/14/18وزيرًا لل�سبابدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيد مكرم م�سطفى عبدالكرمي القي�سي700
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ال�سوؤون البلدية 

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيد حازم �سريف يو�سف ق�سوع612
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/1110/17/11وزيرًا لل�سوؤون البلدية

معايل املهند�س "اأحمد ماهر" حمدي توفيق اأبوال�سمن631
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا لل�سوؤون البلدية

معايل املهند�س "اأحمد ماهر" حمدي توفيق اأبوال�سمن631
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا لل�سوؤون البلدية

معايل املهند�س "اأحمد ماهر" حمدي توفيق اأبوال�سمن631
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

ووزيرًا للمياه والري
10/11/123/30/13

معايل ال�سيد ح�سني هزاع بركات املجايل648
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزيرًا للداخلية ووزيرًا 

لل�سوؤون البلدية
3/30/138/21/13

معايل املهند�س وليد "حمي الدين" �سليمان امل�سري650
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
8/21/135/29/16وزيرًا لل�سوؤون البلدية

6/1/169/25/16وزيرًا لل�سوؤون البلديةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س وليد "حمي الدين" �سليمان امل�سري650

9/28/161/17/18وزيرًا لل�سوؤون البلديةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س وليد "حمي الدين" �سليمان امل�سري650

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل املهند�س وليد "حمي الدين" �سليمان امل�سري650
وزيرًا لل�سوؤون البلدية 

ووزيرًا للنقل
1/17/186/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل املهند�س وليد "حمي الدين" �سليمان امل�سري650
وزيرًا للنقل ووزيرًا 

لل�سوؤون البلدية
6/14/18

الثقافة

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل املهند�س نا�سر اأحمد عبدالكرمي اللوزي429
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا لالإعالم ووزيرًا 

للثقافة
3/4/999/1/99

معايل الدكتور في�سل عودة مطلق الرفوع458
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة
9/1/991/15/00وزيرًا للثقافة

معايل ال�سيد �سالح حمد العواد القالب469
دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار 

الروابدة

وزيرًا للثقافة ووزيرًا 

لالإعالم
1/15/006/18/00

معايل ال�سيد حممود الكايد ال�سرغام حيا�سات475
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
6/19/0010/27/01وزيرًا للثقافة

معايل الدكتور حممد حممود خليل الذنيبات395
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب

وزيرًا للتنمية الإدارية 

ووزيرًا للثقافة
10/27/011/14/02

معايل ال�سيد حيدر حممود حيدر حيدر501
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
1/14/027/20/03وزيرًا للثقافة

معايل ال�سيد حيدر حممود حيدر حيدر501
دولة املهند�س علي ح�سني حممد 

اأبوالراغب
7/21/0310/22/03وزيرًا للثقافة

دولة ال�سيد في�سل عاكف مثقال الفايزمعايل ال�سيدة اأ�سما حنا �سامل خ�سر517
وزيرًا للثقافة والناطق 

الر�سمي با�سم احلكومة
10/25/044/5/05

معايل ال�سيدة اأ�سما حنا �سامل خ�سر517
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
4/7/057/3/05وزيرًا للثقافة

معايل الدكتور اأمني عبداهلل حممود حممود388
دولة الدكتور عدنان حممد عاي�س 

بدران
7/3/0511/24/05وزيرًا للثقافة

معايل الدكتور عادل عي�سى علي الطوي�سي543
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
11/27/0511/22/07وزيرًا للثقافة
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الثقافة

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

معايل ال�سيدة نان�سي نورز باكري نيجور564
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
11/25/072/23/09وزيرًا للثقافة

معايل الدكتور �سربي عبداللطيف حممد اربيحات544
دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب 

الذهبي
2/23/0912/9/09وزيرًا للثقافة

12/14/0911/22/10وزيرًا للثقافةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد نبيه جميل نور�س �سقم576

11/24/102/1/11وزيرًا للثقافةدولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد نبيه جميل نور�س �سقم576

معايل ال�سيد طارق �سليم �سلمان م�ساروة606
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
2/9/117/2/11وزيرًا للثقافة

معايل ال�سيد جري�س حنا �سليمان �سماوي614
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت
7/2/1110/17/11وزيرًا للثقافة

معايل الدكتور �سالح حممد حممود جرار622
دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد 

اخل�ساونة
10/24/114/26/12وزيرًا للثقافة

معايل الدكتور �سالح حممد حممود جرار622
دولة الدكتور فايز اأحمد حممود 

الطراونة
5/2/1210/10/12وزيرًا للثقافة

معايل ال�سيد �سميح م�سلم خلف املعايطة643
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور

وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم ووزيرًا للثقافة
10/11/123/30/13

معايل الدكتور بركات عطوي اإبراهيم عوجان656
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
3/30/138/21/13وزيرًا للثقافة

معايل الدكتورة لنا "حممد خري" علي مامكغ664
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي 

حمدان الن�سور
8/21/135/29/16وزيرًا للثقافة

6/1/169/25/16وزيرًا للثقافةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور عادل عي�سى علي الطوي�سي543

9/28/166/14/18وزيرًا للثقافةدولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل ال�سيد نبيه جميل نور�س �سقم576

6/14/18وزيرًا للثقافةدولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيدة ب�سما حممد يو�سف الن�سور706

الإعالم

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار الروابدةمعايل املهند�س نا�سر اأحمد عبدالكرمي اللوزي429
وزيرًاً لالإعالم ووزيرًا 

للثقافة
3/4/999/1/99

دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار الروابدةمعايل ال�سيد اأمين هزاع بركات املجايل451
نائبًا لرئي�س الوزراء 

ووزيرًا لالإعالم
9/1/991/15/00

دولة ال�سيد عبدالروؤوف �سامل نهار الروابدةمعايل ال�سيد �سالح حمد العواد القالب469
وزيرًاً للثقافة ووزيرًا 

لالإعالم
1/15/006/18/00

6/19/006/16/01وزيرًا لالإعالمدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور طالب �سياء الدين طالب الرفاعي471

6/16/0110/27/01وزيرًا لالإعالمدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل ال�سيد �سالح حمد العواد القالب469

دولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور طالب �سياء الدين طالب الرفاعي471
وزيرًا لل�سياحة والآثار 

ووزيرًا لالإعالم
10/27/011/14/02

دولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور حممد عفا�س �سلطان العدوان385

وزير دولة لل�سوؤون 

ال�سيا�سية ووزيرًا 

لالإعالم

1/14/027/20/03

7/21/0310/22/03وزيرًا لالإعالمدولة املهند�س علي ح�سني حممد اأبوالراغبمعايل الدكتور نبيل حممود اإ�سماعيل ال�سريف508

دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبيمعايل ال�سيد "حممد نا�سر" �سامي ح�سن جودة447
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم والت�سال
11/25/072/23/09
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الإعالم

 ت�سل�سل
رقم 

الوزير 
املن�سب ا�سم رئي�س الوزراء ال�سم 

تاريخ 
التعيني 

تاريخ 
ال�ستقالة 

دولة ال�سيد نادر عبداللطيف راغب الذهبيمعايل الدكتور نبيل حممود اإ�سماعيل ال�سريف508
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم والت�سال
2/23/0912/9/09

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل الدكتور نبيل حممود اإ�سماعيل ال�سريف508
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم والت�سال
12/14/097/28/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد علي حمدان عبدالقادر العايد587
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم والت�سال
7/28/1011/22/10

دولة ال�سيد �سمري زيد �سمري الرفاعيمعايل ال�سيد علي حمدان عبدالقادر العايد587
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم
11/24/102/1/11

معايل ال�سيد طاهر خلف عبدالعزيز العدوان611
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم والت�سال
2/9/117/2/11

معايل ال�سيد عبداهلل �سليمان عبداهلل اأبورمان615
دولة الدكتور معروف �سليمان بخيت 

البخيت

وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم والت�سال
7/2/1110/17/11

دولة ال�سيد عون �سوكت ر�سيد اخل�ساونةمعايل ال�سيد راكان حممد �سعود املجايل633
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم والت�سال
10/24/114/26/12

دولة الدكتور فايز اأحمد حممود الطراونةمعايل ال�سيد �سميح م�سلم خلف املعايطة643
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم والت�سال
5/2/1210/10/12

معايل ال�سيد �سميح م�سلم خلف املعايطة643
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم ووزيرًا للثقافة
10/11/123/30/13

معايل الدكتور حممد ح�سني �سعد املومني652
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم ووزيرًا لل�سوؤون 

ال�سيا�سية والربملانية

3/30/138/21/13

معايل الدكتور حممد ح�سني �سعد املومني652
دولة الدكتور عبداهلل عبدالكرمي حمدان 

الن�سور

وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم
8/21/135/29/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور حممد ح�سني �سعد املومني652
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم
6/1/169/25/16

دولة الدكتور هاين فوزي عيد امللقيمعايل الدكتور حممد ح�سني �سعد املومني652
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم
9/28/166/14/18

دولة الدكتور عمر اأحمد منيف الرزازمعايل ال�سيدة جمانة �سليمان علي غنيمات703
وزير دولة ل�سوؤون 

الإعالم
6/14/18
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اعداد العاملني يف الوزارات واملؤسسات الرسمية 

والرشكات ونفقاتها الجارية والرأساملية لعام 2017
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اأعداد العاملني يف الوزارات واملوؤ�س�سات الر�سمية ونفقاتها اجلارية والراأ�سمالية لعام 2017 

4( املوؤ�س�سات الأخرى )ل تظهر لها ميزانية يف دائرة املوازنة العامة(

اجلهة

اأعداد املوظفني

اإجمايل الفئة الثالثةاإدارية وفنية
العاملني )1 

)2 +
اإناثذكور

املجموع 
)1(

اإناثذكور
املجموع 

)2(

491380821املجل�س التمري�سي الأردين

20313433735156407744املركز الوطني للبحوث الزراعية

6334391072238883261398املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

الهيئة الها�سمية للم�سابني 
الع�سكريني

1201250517

1069019610030130326بنك تنمية املدن والقرى

�سندوق ا�ستثمار اأموال ال�سمان 
الجتماعي

55389316218111

1952471832�سندوق احلج

1472132526�سندوق ت�سليف النفقة

2037627916252214493موؤ�س�سة الإقرا�س الزراعي

1113414571879224موؤ�س�سة اإدارة وتنمية اأموال الأيتام
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اإلنفاق عىل التعليم والتعليم العال والصحة

) ح (

اإجمايل النفقات اجلارية والراأ�سمالية

الإجمايل2018 مقدر20132014201520162017

وزارة الرتبية 
والتعليم

842،489،254892،020،807897،320،690899،684،895866،643،000928،929،0005،327،087،646

وزارة التعليم 
العايل والبحث 

العلمي
83،109،57993،611،525119،845،506119،868،722119،648،000116،348،000652،431،332

490،725،157612،697،310615،155،044609،744،027568،951،000599،474،0003،496،746،538وزارة ال�سحة

1،416،323،9901،598،329،6421،632،321،2401،629،297،6441،555،242،0001،644،751،0009،476،265،516املجموع
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 اإلسرتاتيجيات الواردة 

يف تقرير حالة البالد

ملحق )3(
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الإ�سرتاتيجيات �سمن تقرير حالة البالد

ا�سم الإ�سرتاتيجيةالت�سل�سل
الإ�سرتاتيجيات متعددة القطاعات

روؤية الأردن 12025

خطة حتفيز النمو القت�سادي )2022-2018(2

الربنامج التنموي التنفيذي )2019-2016(3

الأجندة الوطنية )2015-2006(4

الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل )2020-2011(5

الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية )2025-2016(6

اأجندة التنمية امل�ستدامة )2030(7

الأوراق النقا�سية املَلكية8

الإ�سرتاتيجيات القطاعية
الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي )2012-2007(9

الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي )2018-2014(10

اإ�سرتاتيجيات اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم )2013-2009(11

خطة الإ�سالح الرتبوي )2020-2015(12

اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم )2022-2018(13
اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة التنمية الجتماعية )2006-2004(14

اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة التنمية الجتماعية )2011-2009(15

اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة التنمية الجتماعية )2021-2017(16

الإ�سرتاتيجية الوطنية لالأ�سرة الأردنية )2005(17

الإ�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن )2008(18
اإ�سرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة )2000(19
اخلطة الوطنية الأردنية للطفولة )2013-2004(20

الإ�سرتاتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال )2006(21

الإ�سرتاتيجية الوطنية لعدالة الأحداث )2019-2017(22
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