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امللخص التنفيذي 

ومن  املختلفة  االقتصادية  واملجاالت  القطاعات   ،2020 لعام  البالد  حالة  تقرير  شمل 
بينها قطاع البنية التحتية واإلسكان. وقد مت إعداد هذه املراجعة يف ظل انتشار جائحة 
عام  من  األول  الربع  أواخر  من  اعتبارًا  البالد  على  أثرت  التي  املستجد  كورونا  فيروس 
2020، إذ مت حتديد اآلثار املترتبة للجائحة على القطاع والعقبات التي تواجهه يف ظل 
انتشار الفيروس وسبل معاجلتها وبيان أولويات العمل خالل انتشاره وآليات التعامل معه 
وفرص التطوير املستقبلية املتاحة. كما تهدف هذه املراجعة إلى استكمال عملية متابعة 
خطط اجلهات املسؤولة عن قطاع البنية التحتية واإلسكان ومدى تنفيذها واآلثار املالية 

وغير املالية للجائحة على هذه اجلهات وآليات تعاملها معها.

لقطاع  الراعية  )اجلهة  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  أعمال  املراجعة  هذه  تغطي 
اجلائحة  وأثر  واإلسكان(،  التحتية  البنية  قطاع  عن  الرئيسية  واملسؤولة  اإلنشاءات 
على عملها وآلية التعامل معها واإلجراءات املتخذة للتخفيف من آثارها، إذ قامت الوزارة 
بإصدار "اخلطة الوطنية الستدامة احلياة للمواطنني ضمن قطاع اإلنشاءات" للحفاظ 
متت  التي  التعديالت  املراجعة  تغطي  كما  القطاع،  عمل  وتنظيم  العامة  السالمة  على 
البالد  حالة  تقرير  تضمنها  التي  املراجعة  ضوء  يف  للوزارة  االستراتيجية  اخلطة  على 
2019، وانتشار الوباء، واآلثار املالية الناجتة عنه، باإلضافة إلى خطة الوزارة يف  لعام 
تقرير  يف  التحتية  البنية  مجال  يف  األردن  وضع  متابعة  جرت  كما  اإللكتروني.  التحول 
ومقارنة  األخيرة  الست  السنوات  خالل  دوليًا  ترتيبها  وبيان  العاملي  االقتصادي  املنتدى 

أدائها بأداء الدول العربية األخرى.

كما تتناول املراجعة عمل وزارة اإلدارة احمللية واإلجراءات التي اتبعتها الوزارة مع البلديات 
يف مواجهة انتشار الوباء واملساهمة يف اجلهود الوطنية للمحافظة على السالمة العامة. 
كما تستعرض املراجعة التعديالت التي جرت على اخلطة االستراتيجية، إاّل أنه لم يتم 
بيان انعكاس آثار اجلائحة على خطط الوزارة، كما أنه لم يتم العمل على تعديل األهداف 
لتصبح قابلة للقياس، ولم يتم وضع مستهدفات وفقًا لألصول. وُيذكر أن الوزارة وضعت 
خطة "خارطة طريق للعودة للعمل للوزارة بعد جائحة كورونا" مبا يضمن تطبيق شروط 
-مبوافقة  الوزارة  قامت  هذا،  إلى  باإلضافة  اخلدمة.  ومتلقي  للعاملني  العامة  السالمة 
احلضري  التخطيط  مجال  يف  واخلبراء  األكادمييني  من  جلنة  بتشكيل  الوزراء-  رئيس 
التخطيط  يف  الضعف  ونقاط  الثغرات  ملعاجلة  سياسات  وضع  بهدف  للمدن  والعمراني 
العمراني للمدن التي ظهرت أثناء اجلائحة، وباشرت اللجنة أعمالها برئاسة وزير اإلدارة 

احمللية.
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كما تغطي املتابعة عمل أمانة عمان الكبرى التي بادرت إلى وضع خطة لضمان استمرار 
تقدمي األعمال يف جميع مجاالت عملها، وقامت بتشكيل فرق طوارئ بتخصصات مختلفة 
اخلدمات  على  بالتركيز  قامت  كما  احلاجة.  وبحسب  املدينة  داخل  طارئ  أي  ملواجهة 
استمرار  لضمان  إلكترونيًا  املختلفة  اللجان  اجتماعات  وعقد  كبير،  بشكل  اإللكترونية 
تقدمي اخلدمات البلدية بحسب األصول. ورغم تفعيل عمليات الدفع اإللكتروني، إال أن 
اإليرادات انخفضت بشكل كبير، وبالتالي مت تخفيض النفقات اجلارية والرأسمالية على 
حد سواء. ومن اجلدير بالذكر أن العمل يف مشروع الباص السريع استمر بحسب اخلطة 

املعدة.

الوباء،  انتشار  ظل  يف  احلضري  والتطوير  اإلسكان  مؤسسة  عمل  إلى  املراجعة  وتتطرق 
إذ قام وزير األشغال العامة واإلسكان بتشكيل جلنة من القطاعني العام واخلاص لوضع 
وقامت  عام،  بشكل  القطاع  وتنشيط  السكان  قطاع  على  كورونا  آلثار  للتصدي  خطة 
املؤسسة بتشكيل جلنة إلعادة النظر بأسعار قطع األراضي التي تأثرت بسبب األوضاع 
خطتها  مبراجعة  املؤسسة  قامت  كما  عليها.  الوباء  انتشار  وانعكاسات  االقتصادية 
االستراتيجية وإجراء تعديالت جوهرية عليها ملواكبة املتغيرات يف قطاع اإلسكان، إال أن 
اخلطة القدمية ما زالت هي املنشورة على املوقع اإللكتروني للمؤسسة. وتغطي املراجعة 
اإلجراءات التي قامت بها املؤسسة بناء على املراجعة التي أجراها البنك الدولي يف عام 

.2018

 2018 لعامي  البالد  حالة  تقريَري  يف  الواردة  التوصيات  تقييم  املراجعة  هذه  وتتضمن 
و2019، وبيان اإلجراءات التي متت بخصوصها، وبيان مدى االلتزام مبا جاء فيها. كما 
خططها  إعداد  عند  بها  باالسترشاد  املعنية  الدوائر  لتقوم  إضافية  توصياٍت  تتضمن 

املستقبلية والسعي إلى حتقيقها. 



7

تقرير حالة البالد لعام 2020: البنية التحتية واإلسكان

أواًل: المقدمة
تأتي مراجعة قطاع البنية التحتية واإلسكان ضمن تقرير حالة البالد لعام 2020، يف ظل 
انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19( يف البالد وفرض احلكومة إجراءات صارمة 
مباشر  تأثير  اإلجراءات  لهذه  وكان   ،2020 آذار   17 يف  الدفاع  بقانون  العمل  بدء  بعد 
االستشاري،  الهندسي  والعمل  املقاوالت،  شركات  من  يتكون  الذي  اإلنشاءات  قطاع  على 
واالستثمار يف قطاع اإلسكان، وُيعّد املسؤوَل املباشر عن إنشاء البنية التحتية التي تشمل 
أعمالها اخلدماِت العامة )شبكات املياه والصرف الصحي والكهرباء واالتصاالت(، والبنية 
للنقل  التحتية  والبنية  العامة(،  واألماكن  واملدارس  )املستشفيات  املجتمعية  التحتية 
والسكنية  والصناعية  التجارية  املشاريع  إلى  باإلضافة  السفريات(،  ومجمعات  )الطرق 

العامة واخلاصة. 

التحتية واإلسكان، وتستكمل ما  البنية  املراجعة تأثير اجلائحة على قطاع  تغطي هذه 
خالل  من  و2019،   2018 لعاَمي  البالد  حالة  تقريَري  يف  الواردتني  املراجعتني  يف  جاء 
متابعة إستراتيجيات اجلهات املسؤولة مباشرًة عن القطاع ومعرفة ما ُنفذ من التوصيات 

ذ. وما لم ُينفَّ

فهو  األردن،  يف  الوطني  لالقتصاد  احملركة  القطاعات  أبرز  من  اإلنشاءات  قطاع  ويعّد 
5% من الناجت اإلجمالي احمللي، ويعمل على تطوير البنية التحتية  يساهم مبا نسبته 
الزاوية للمجتمعات احلضرية وعاماًل رئيسًا يف حتسني نوعية احلياة  التي متثل حجر 
االقتصاد،  حتّسَن  التحتية  البنية  حتّسنت  فكلما  االستثمار،  وجلب  األعمال  وتطوير 

وكلما حتّسن االقتصاد حتّسنت البنية التحتية. 

وتشير الدراسات إلى أن أي مبلغ ُينفق على البنية التحتية يعطي مردودًا يساوي أربعة 
 150 القطاع مشغل رئيس ألكثر من  أن هذا  الوطني، فضاًل عن  أضعافه على االقتصاد 

مهنة مساندة يعمل بها عشرات اآلالف، ومعظمهم من العمالة األردنية. 

وكان القطاع قد تأثر بشكل كبير خالل السنوات الثالث األخيرة جراء األزمة االقتصادية 
التي مير بها األردن، إذ تراجعت قيمة أعمال البنية التحتية يف القطاعني العام واخلاص 
حوالي 18% سنويًا، ويف ظل هذا التراجع جاء انتشار وباء كورونا، وتوقفت مصادر الدخل 
واحلجر  واحلظر  اإلغالق  بسبب  اجلنسني  من  املياومة  عمال  من  ألف   250 من  ألكثر 
املساندة،  املهن  يف  أو  مباشرة  اإلنشاءات  قطاع  يف  يعملون  هؤالء  من  كبير  وجزء  املنزلي، 
إجمالي  من   %11 تبلغ  واالسكان  اإلنشاءات  قطاع  يف  األردنية  العمالة  نسبة  بأن  علمًا 
القوى العاملة. ومن املتوقع أن تصل نسبة البطالة يف األردن إلى 30% يف عام 2020 بعد 

أن كانت تبلغ 19.3% يف عام 2019.
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وقد أدى تفاقم األزمة االقتصادية إلى تراجع الطلب على الشقق السكنية خالل السنوات 
اخلمس األخيرة، مبعدل 5.6% سنويًا، إذ تبلغ احتياجات السوق العقاري يف األردن وفقًا 
سنويًا،  شقة  ألف   65 من  أكثر  احلضري  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة  لتقديرات 
علمًا بأن ما ِبيع خالل عام 2019 ال يتجاوز 33 ألف شقة، أي بعجز 44% عن املطلوب، 
ما يعني أن عددًا كبيرًا من املواطنني اضُطّروا إلى العيش يف سكن غير مالئم أو مع العائلة 
يف الوحدة السكنية نفسها، وهو ما يؤدي إلى االزدحام املنزلي الذي تشير الدراسات إلى 
أنه سبب رئيس النتشار األوبئة واألمراض األخرى املرتبطة بالضغوطات املعيشية وقلة 

النوم، ومتتد اآلثار السلبية لذلك لتطال املجتمع بأكمله.

لقد استطاع األردن احلّد من انتشار الوباء يف البداية من خالل اتخاذ إجراءات مشددة 
ومنع  األجر،  مدفوعة  أسبوعني  ملدة  واخلاص  العام  القطاعني  يف  العمل  بتعطيل  بدأت 
ملدة  استمر  والذي   2020 آذار   21 من  اعتبارًا  كامل  بشكل  التجوال  وحظر  التجمعات، 
مع  األقدام  على  مشيًا  األحياء  ضمن  محددة  لساعات  بالتجول  السماح  ثم  أيام،  أربعة 
واملخابز  واملتوسطة  الصغيرة  التموينية  املراكز  عدا  األعمال  جميع  إغالق  استمرار 
هذه  وجنحت   .2020 آذار   25 من  اعتبارًا  والفواكه  اخلضار  بيع  ومحالت  والصيدليات 
آثارها  لكن  به،  عدد اإلصابات  الفيروس وكبح  انتشار  من  احلد  يف  واإلجراءات  القرارات 
االقتصادية السلبية كانت كبيرة. وقد اندلعت هذه األزمة يف ظل التراجع االقتصادي 
أوساط  يف  املسبوقة  غير  البطالة  ونسب  للمواطنني  الصعبة  املالية  واألوضاع  للقطاعات 
القادرين على العمل. واستمر تقييد احلركة بصيغ عدة، من بينها منع حركة السيارات، 
يليه  الذي  واليوم  الزوجية  األرقام  لذوات  يوم  بالتناوب؛  السيارات  بحركة  السماح  ثم 
الدوائر  تعطيل  استمرار  مع  العام  النقل  وسائل  تقييد  وكذلك  الفردية،  األرقام  لذوات 
احلكومية إلى ما بعد عيد الفطر )26 أيار 2020(. كما استمرت القيود على العمل يف 
بعض القطاعات حتى نهاية شهر أيلول. أما قطاع اإلنشاءات، فقد ُرفعت قيود العمل عنه 
بتاريخ 6 أيار 2020، إاّل أن العديد من الشركات لم تباشر أعمالها يف حينه بسبب استمرار 
العامة  السالمة  وإجراءات  احلركة  على  والقيود  املساندة  القطاعات  على  القيود  بعض 
املشددة وكذلك بسبب تزامن رفع احلظر مع حلول شهر رمضان املبارك وما يصاحبه يف 
العادة من تدني اإلنتاجية، واستمر تعطل العمل يف بعض املشاريع إلى ما بعد عيد الفطر، 
كما استمر تقييد احلركة يف ساعات املساء ومنع التنقل بني احملافظات حتى 4 حزيران 

2020، وكان لهذا أثره الكبير على قطاع اإلنشاءات.

وقد اتخذت احلكومة جملة من اإلجراءات من خالل إصدار عدد من أوامر الدفاع لتنظيم 
العمل يف جميع القطاعات للتخفيف من اآلثار السلبية لإلغالق على األعمال والعاملني 
وللسيطرة على البطالة بشكل عام. أما بخصوص قطاع اإلنشاءات، فقد قامت احلكومة 
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الهندسية للنصف األول من عام  املالية لشركات املقاوالت والشركات  بصرف املستحقات 
2020، ومت شمول قطاع اإلنشاءات يف القروض امليسرة التي أقرها البنك املركزي كما مت 

تسريع طرح العطاءات احلكومية، وكذلك متديد العمل بقرار تخفيض رسوم العقارات. 

تأثر قطاع البنية التحتية بجائحة كورونا
لعبت صناعة اإلنشاءات يف زمن انتشار فيروس كورونا املستجد، دورًا مهمًا يف تسريع بناء 
املستشفيات وجتهيز أماكن اإليواء وإجناز البنية التحتية للخدمات اللوجستية الالزمة، 
والتجارية  السكنية  واألبنية  التحتية  البنية  وتنفيذ  تصميم  جودة  أهمية  وظهرت 
لإلغالق  تعرض  الذي  القطاع  على  كبير  أثر  الوباء  النتشار  وكان  العامة،  واألماكن 
ر التزود باملواد والعمالة الالزمة، وأدت األوضاع  وتوقف العمل وتخفيض اإلنتاجية وتعثُّ
وتراجع  والصناعية  التجارية  املنشآت  على  الطلب  تخفيض  إلى  بعامة  االقتصادية 
االستثمار وتراجع األعمال التي لم تكن يف أحسن أحوالها خالل السنوات األخيرة نتيجة 
التحوالت يف األردن واإلقليم يف ظل املتغيرات الدولية وزيادة الكلف ونقص العمالة وتنوع 

املواد اجلديدة وعدم توفرها محليًا والتوجه نحو الرقمنة.

ومن املعروف أن التخطيط للمخاطر جزء أساسي من إدارة املشاريع يف قطاع اإلنشاءات، 
إذ تتعرض املشاريع إلى الكثير من عدم اليقني واملتغيرات املفاجئة، وجاء فيروس كورونا 
الهندسي بشكل لم يكن يف  أّثر سلبًا يف شركات املقاوالت والعمل  املستجد عاماًل إضافيًا 
احلسبان، وكان هناك العديد من التخوفات من عدم التزام أصحاب العمل يف القطاعني 
العام واخلاص باالستمرار يف تنفيذ العقود املبرمة مع الشركات بسبب عدم وضوح الرؤية 
لالستمرار  القطاع  يف  العاملة  واملكاتب  الشركات  لدى  السيولة  توفر  وعدم  املستقبلية 
التي  املخاطر  أبرز  ومن  فيها.  العاملة  الكوادر  على  واحملافظة  بالتزاماتها  والوفاء  بالعمل 
تعرض لها القطاع خالل األزمة: احلجر وتقييد احلركة، وتطبيق االشتراطات الصحية 
التزود  إمكانية  وعدم   ،%10 بـ  تقدر  الكلفة  يف  زيادة  إلى  أدت  التي  التباعد  وإجراءات 
مبواد البناء، وتعثر العمالء، وعدم توفر السيولة املالية والتسهيالت البنكية، باإلضافة 

إلى عدم القدرة على تنفيذ اجلوانب التعاقدية القانونية يف ظل الوباء.

وُعقد اجتماع يف ديوان التشريع والرأي بتاريخ 20 نيسان 2020 ملناقشة أثر تطبيق قانون 
الدفاع واألوامر الصادرة مبوجبه على العقود وااللتزامات املوقعة مع اجلهات احلكومية، 
عدة،  حكومية  وجهات  اإلنشاءات  قطاع  راعي  واإلسكان  العامة  األشغال  وزير  بحضور 
وغياب ممثلي اجلهات املعنية مباشرة مثل نقابَتي املهندسني واملقاولني. ومت االتفاق على 
عدد من التوصيات التي عّدتها النقابات تخّليًا صريحًا من احلكومة عن قطاع اإلنشاءات 
وتخّليًا منها عن املشاركة يف كبح اآلثار السلبية، خصوصًا املالية منها، على القطاع الذي 
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اإلجراءات  هذه  أن  النقابات  ورأت  الوطني.  لالقتصاد  األساسية  الدعائم  إحدى  يشكل 
املسؤولية  من  جزء  وحتّمل  القطاع  دعم  للحكومة  األجدر  من  كان  وأنه  قانونية،  غير 
جاء  وقد  الوباء.  انتشار  من  للحد  طرفها  من  املتخذة  واإلجراءات  قراراتها  عن  الناجتة 
يف محضر االجتماع أن عدم متكن الشركات واملقاولني وأصحاب املهن واملوردين من تنفيذ 
التزاماتهم التعاقدية مع اجلهات احلكومية اعتبارًا من 21 آذار 2020 ال ميكن عّده ناجتًا 
عن "قوة قاهرة" بحسب أحكام القوانني السارية يف اململكة. ومت االعتماد على املادة )11( 
من قانون الدفاع التي تنص على أن العقود/ االلتزامات موقوفة إلى حني متكن األطراف 
واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  فإن  وبالتالي  التزاماتها،  تنفيذ  إلى  العودة  من  املتعاقدة 
احملضر،  ذلك  يف  جاء  ما  إلى  واستنادًا  فقط.  آذار   21 لغاية  العقود  تنفيذ  عن  مسؤولة 
بحسب  املعينة  العاملة  لألجهزة  احلكومة  على  املترتبة  واألجور  الرواتب  صرف  يتم  لم 
العقود لإلشراف ومتابعة املشاريع احلكومية، وطالبت احلكومة شركات املقاوالت واملكاتب 
الهندسية صرف هذه الرواتب واألجور بنسب مختلفة مت حتديدها مبوجب أوامر الدفاع، 
ومت القياس على هذ القرار يف مشاريع القطاع اخلاص، مما أحدث إرباكًا لقطاع اإلنشاءات 
بشكل عام، لعدم وضوح الرؤية املستقبلية يف حينه، وإلمكانية استمرار اإلغالق وتفاقم 

الضغوط املالية الناجتة عن هذا القرار.

الشكل )1(: 
عدد العطاءات احمللية )مليون دينار(

املصدر: نقابة املقاولني.
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نتيجًة ملا تعرض له قطاع اإلنشاءات يف ظل جائحة كورونا، تكشف بيانات نقابة املقاولني 
الثاني و25 متوز  1 كانون  الواقعة بني  الفترة  العمل احلكومي واخلاص يف  تراجَع حجم 
الفترة  مع  مقارنة  الكلي  العمل  حجم  من   %50 من  أكثر  إلى  تصل  كبيرة  بنسب   2020
كما  متواضعًا  معظمها  يف  العمل  حجم  يعّد  التي  األخيرة،  اخلمس  السنوات  يف  نفسها 
40% يف نهاية  1(، واستمر هذا التراجع بنسبة أقل وصلت إلى  ُذكر سابقًا )الشكل رقم 
عام 2020 مقارنة مع عام 2019، وتراجع كذلك عدد العطاءات احلكومية بنسبة أقّل 
)الشكل رقم 2( وذلك للفترة الواقعة بني 1 كانون الثاني و25 متوز من كل عام، واستمر 

التراجع حتى نهاية العام، إذ وصل إلى 27% من عدد العطاءات يف عام 2019.

الشكل رقم )2(: 
عدد العقود وعدد العطاءات يف القطاعني اخلاص واحلكومي 

املصدر: نقابة املهندسني.
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الشكل رقم )3(:
قة )باأللف( مقارنة مساحات املشاريع املصدَّ

املصدر: نقابة املهندسني.

ورغم التراجع يف العمل االستشاري الهندسي يف معظم السنوات اخلمس األخيرة؛ الذي 
وصل يف عام 2019 إلى 35% تقريبًا، استبشرت املكاتب والشركات الهندسية خالل الربع 
األول من عام 2020 بسبب التحسن الذي طرأ على العمل، إاّل أن ذلك لم يستمر، فبعد 
انتشار الوباء ورغم استمرار نقابة املهندسني بأداء عملها إلكترونيًا، تراجَع العمل يف شهر 
 ،)3 رقم  )الشكل   2019 عام  من  نفسه  الشهر  مع  مقارنة   %92 بنسبة   2020 نيسان 
قة يف النصف األول من عام 2020 بنسبة 18% مقارنة  وتراجع إجمالي املساحات املصدَّ
مع الفترة نفسها من عام 2019، إال أن العمل حتّسن يف النصف الثاني من العام، بحيث 
أصبح التراجع بنسبة 1% فقط عّما كان عليه عام 2019 )الشكل رقم 4(، وتراجع عدد 
العقود بنسبة 21% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 )الشكل رقم 5(، ثم ارتفع 

بشكل ملحوظ وبزيادة 8% تقريبًا يف عام 2020 عّما مت تصديقه يف عام 2019.
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الشكل رقم )4(:
املساحة/ متر مربع )باأللف(

املصدر: نقابة املهندسني.

الشكل رقم )5(:
عدد عقود العمل االستشاري )باأللف( 

 

املصدر: نقابة املهندسني.
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كما تراجع عدد املهندسني العاملني يف القطاع بنسبة 3% تقريبًا يف النصف األول من عام 
2020 عّما كان عليه يف الفترة املماثلة من عام 2019 )الشكل رقم 6(. وتراجع يف نهاية 

عام 2020 بنسبة 1% عما كان عليه عام 2019 )الشكل رقم 7(.

الشكل رقم )6(:
أعداد املهندسني العاملني يف املكاتب لغاية شهر حزيران من كل عام )باأللف(

املصدر: نقابة املهندسني.

الشكل رقم )7(:
أعداد املهندسني العاملني يف املكاتب لغاية 2020/12/31 )باأللف(

املصدر: نقابة املهندسني.

 ومن اجلدير بالذكر أن اإلقبال على اخلدمات اإللكترونية يف نقابة املهندسني زاد بشكل 
كبير خالل فترة اإلغالق )يف النصف األول من عام 2020(، إذ وصل عدد املستخدمني 
2019 بكامله )الشكل  3001 ألف مستخدم لعام  7414 ألف مستخدم مقارنة مع  إلى 

رقم 8(.
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الشكل رقم )8(:
عدد املستخدمني للخدمات اإللكترونية )باأللف(

املصدر: نقابة املهندسني.

إّن تراجع العمل يف قطاع البنية التحتية واإلسكان سيكون له نتائج سلبية على القطاع 
الدولية ملواجهة  التوجهات  إذ تقوم  الوطني بعامة.  راهنًا ومستقباًل وستطال االقتصاَد 
األزمة االقتصادية والبطالة، على زيادة اإلنفاق بشكل عام، ويف قطاع اإلنشاءات ومشاريع 
البنية التحتية واإلسكان بشكل خاص، ففي بريطانيا مثاًل أطلقت احلكومة خطة سميت 
الركود  أعقاب  يف  روزفلت  طبقها  التي  السياسة  إلى  إشارة  )وذلك  اجلديدة"  "الصفقة 
1929(، وتشتمل اخلطة على تخصيص مبالغ كبيرة لتسريع مشاريع  االقتصادي عام 
البنية التحتية واإلسكان لتجنب فقدان الوظائف ولتحسني الوضع االقتصادي يف هذا 
القطاع الذي يعّد مشّغاًل رئيسًا للقوى العاملة. ومحليًا، رغم محدودية املوارد املالية، إاّل 
أن تركيز اإلنفاق على البنية التحتية يجب أن يكون يف سّلم األولويات؛ سواء من مصادر 
مدخالت  معظم  أن  خصوصًا  اخلاص،  القطاع  مع  الشراكة  خالل  من  أو  املالية  احلكومة 
اإلنتاج يف اإلنشاءات محلية، مما يعزز االقتصاد الوطني، وهذا يتماشى مع احلاجة املاّسة 
لتعزيز كفاءة البنية التحتية بوصفها إحدى الروافع الرئيسة لالقتصاد، باإلضافة إلى أن 
العمل يف قطاع اإلنشاءات يعّد آمنًا صحيًا لكونه يتم غالبًا يف الهواء الطلق ويوفر إمكانية 

حتقيق التباعد بني العاملني واملعنيني يف مواقع العمل واملكاتب اإلدارية.
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أن تتبنى طروحات تضمن استمرارية تنفيذ  الراهن، ينبغي على احلكومة  الوضع  وإزاء 
وباء  انتشار  عن  الناجتة  املالية  الضائقة  مع  والتعامل  التحتية،  البنية  مشاريع  وزيادة 
القيود  عن  الناجت  التأخير  لتعويض  إضافية  مددًا  املقاولني  إعطاء  خالل  من  كورونا 
البنوك  مع  آلية  وإيجاد  ضريبية  تسهيالت  منحهم  وكذلك  العمل،  على  املوضوعة 
إلعطائهم التسهيالت املالية الالزمة، وذلك للمساهمة يف اخلروج من األزمة. وكذلك عّد 
بني  ما  الشراكة  نحو  التوجه  إلى  باإلضافة  املتضررة،  القطاعات  أحد  اإلنشاءات  قطاع 
القطاع  خبرات  من  واالستفادة  الالزم،  التمويل  توفير  بهدف  واخلاص،  العام  القطاعني 
يف  وفاعلية  بكفاءة  مستدامة  بيئية  حلول  وإيجاد  التحتية،  البنية  تطوير  يف  اخلاص 
ظل التركيز على جانب اخلدمات الصحية والتأخر يف تنفيذ املشاريع وصعوبة الوصول 
إلى التمويل الالزم، باإلضافة إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا يف أعمال البنية التحتية 
احلديثة )InfraTech( من أجل تطويرها واملساهمة يف بنية حتتية جيدة ومستدامة 

تساعد على حماية األرواح وحتسني سبل العيش ومستقبل البالد.

وحتاول القطاعات املختلفة يف ظل انتشار الوباء، إيجاد مخرج للتمكن من أداء أعمالها 
وحتقيق اختراقات آنية وطويلة األمد لالستمرار، ومنها تنشيط العمل عن بعد باستعمال 
التكنولوجيا احلديثة، واالعتماد بشكل أكبر على آليات التعامالت الرقمية. وقد تسارع 
اخلدمات  طلب  استقبال  من  والتمكن  التطور  ملواكبة  واخلاص  العام  القطاَعني  يف  العمل 
رقميًا، وسيتمكن قطاع اإلنشاءات من حتقيق تقدم أكبر يف هذا املجال من خالل تطبيق 
األعمال  جميع  على   )BIM( البناء  معلومات  منذجة  نظام  مثل  اإللكترونية،  األنظمة 
التصميم  أعمال  األبعاد، وتسهيل  ثالثي  التخطيط  خالله  من  ميكن  والذي  اإلنشائية، 
وتخفيض  املخاطر  وتقليل  البناء  أعمال  وتنظيم  تسهيل  وكذلك  التخصصات،  جلميع 
الوقت وضمان الدقة، إضافة إلى إدارة املوارد ومراقبتها وإدارة املخزون ومتابعة التدفقات 
النقدية وتخفيض الكلف. ويساهم هذا النظام يف خدمة البناء وأعمال الصيانة مستقباًل، 
أي أن األنظمة احلديثة من خالل احللول الرقمية املتكاملة ميكن استخدامها من بداية 
الفكرة املعمارية وحتى نهاية فترة التصميم واإلنشاء واإلدارة طوال عمر املشروع بفعالية 
محليًا،  ضيق  مستوى  على  استعماله  يتم  البناء  أنظمة  من  النوع  هذا  بأن  علمًا  وكفاءة، 
وُيفتَرض تطبيقه على املشاريع الكبرى يف بعض املدن. كما ميكن التوجه نحو تكنولوجيا 
الطباعة ثالثية األبعاد )D Printing 3( يف إنشاء املباني بكفاءة عالية ومناذج متطورة. 
إذ يتسم هذا النظام بحاجته إلى عدد محدود جدًا من العمالة، وبتوفير الكلف واملواد 

والوقت وتقليل النفايات اإلنشائية.

لقد أعاد الوباء التفكيَر بآليات التزّود باملواد الالزمة للمشاريع من خالل توفيرها بكّميات 
احتياطية رغم الكلف اإلضافية، وذلك للتمكن من مواجهة أّي طارئ يف حال انتشار الوباء 
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ووْضع قيود على العمل واحلركة وملواجهة أّي نقص مستقبلي، كما كانت هناك محاوالت 
للبحث عن بدائل أكثر توفرًا ومناسبة إلجناز األعمال املطلوبة.

مقاييس  لتحقيق  للمقاولني  جتمعات  بإنشاء  التفكير  فيجب  الطويل،  املدى  على  أما 
أفضل  وحتقيق  املثلى  احلالة  إلى  للوصول  أفضل   )Economy of Scale( اقتصادية 
عائد وحتقيق التكامل بني اجلهات العاملة يف قطاع البناء مبستوياتها املختلفة )املصمم 
واملنفذ ومزودو املواد( من خالل دمج سلسلة اإلنتاج، وذلك لضمان املرونة يف العمل وللخروج 
بنماذج جديدة لصناعة اإلنشاءات، علمًا بأن هذا النوع من التكامل يتم من خالل طرح 
ذ مبوجب تآلف بني أطراف العمل من  عطاءات متكاملة تغطي جميع مراحل اإلنشاء وتنفَّ
خالل نظام عقود التصميم والشراء والبناء )EPC Contracts(، إاّل أن هذا النظام غير 
ق على شكل واسع يف العقود يف اململكة، وينحصر تطبيقه على األغلب يف عقود البناء  مطبَّ

والتشغيل واالنتقال )Build Operate Transfer( احملدودة جدًا.

التكنولوجيا  إلى  التوجه  من  املزيد  اإلنشاءات  قطاع  على  يفرض  الوباء  انتشار  أن  كما 
ومهارات  آليات  وتطبيق  املجال،  هذا  يف  اإلنفاق  وزيادة  والطويل،  املتوسط  املدَيني  على 
املتغيرات، وتساعد  تواكب  بناء جديدة  أنظمة  ابتكار  والعمل على  املستقبل،  استشراف 
يف تطبيق االشتراطات البيئية وااللتزام بقيود احلركة وتخفيض العمالة والكلفة وزيادة 
اإلنتاجية وإمكانية تتبع األعمال عن بعد بدقة وباستمرار، كما يجب التوجه إلى أنظمة 
العمل  من  جزء  أداء  ومحاولة  لألبنية،  متكررة  مناذج  تطبيق  خالل  من  اجلديدة  البناء 
واالستخدام  عليها،  السيطرة  ميكن  منضبطة  بيئة  يف  التصنيع  مواقع  يف  املوقع  خارج 
اآللي يف تنفيذ العمل، بحيث تكون العمالة يف حدودها الدنيا مع احلفاظ على اجلودة 
جميع  حتقق  التي  األبعاد  ثالثية  الطباعة  تكنولوجيا  استخدام  ميكن  كما  والسرعة، 

املزايا االقتصادية والبيئية والصحية على نطاق أوسع. 

ثانيًا: تأثير جائحة كورونا في قطاع اإلسكان
باإلضافة إلى تأثر قطاع اإلسكان باألزمة االقتصادية وبالتراجع الكبير على طلب الشقق 
50% من االحتياج الفعلي خالل عام  السكنية خالل السنوات األخيرة الذي وصل إلى 
2019 رغم الزيادات السكانية املضطردة، تراجع الطلب على الشقق خالل فترة انتشار 
الوباء بشكل كبير، بسبب التوقف عن العمل خالل فترة تقييد احلركة وإغالق الدوائر 
ورغم  والشراء.  البيع  حركة  انحسار  وبالتالي  اليقني  عدم  معدالت  وارتفاع  احلكومية 
انتعاش السوق العقاري وارتفاع بيوعات الشقق السكنية خالل الشهرين األولني من عام 
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2020 بنسبة 19%، وخالل أشهر حزيران ومتوز وآب من العام نفسه بنسب 2% و%6 
األخيرة  الثمانية  األشهر  خالل  املباعة  الشقق  عدد  مجمل  أن  إال  التوالي،  على  و%22 
انخفض مقارنة مع بيوعات عام 2019 املتواضعة أصاًل مبا نسبته 15% تقريبًا )الشكل 
الشقق  عدد  بلغ  إذ  تقريبا،  نفسها  بالنسبة  العام  نهاية  حتى  التراجع  واستمر   ،)9 رقم 
2019. وتراجعت  33917 شقة يف عام  2020 مقارنة مع  29019 شقة يف عام  املباعة 

حتصيالت دائرة األراضي واملساحة من الرسوم بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

الشكل رقم )9(:
عدد الشقق املباعة سنويًا )باأللف(

 
 املصدر: دائرة األراضي واملساحة.

إّن اضطرار السكان املكوَث يف منازلهم لفترات طويلة أثناء فترة اإلغالق وتقييد احلركة، 
واالهتمام  السكنية،  الشقق  داخل  الفراغات  إلى  النظرة  تغير  يف  كبير  أثر  له  سيكون 
بالتفاصيل وآلية توزيع املساحات على العناصر الرئيسة ذات االستعمال اليومي املتكرر، 
س ضمن الشقق السكنية والعقارات  إذ شعر الناس خالل هذه الفترة بأهمية توفير متنفَّ

وضمن األحياء السكنية بشكل عام. 

ورغم أنه من املتوقع أن يكون للكثافة السكانية أثر مباشر يف تفشي العدوى، إاّل أن الشواهد 
تشير إلى خالف ذلك، فقد تبنّي يف دراسة للبنك الدولي أنه ال يوجد تالزم بني الكثافة 
الدخل  مستوى  هو  الفرق  يشكل  ما  ولكْن  مباشر،  بشكل  اإلصابة  واحتمالية  السكانية 



19

تقرير حالة البالد لعام 2020: البنية التحتية واإلسكان

املساكن  وتفاصيل  األراضي  وتطوير  التخطيط  كفاءة  يف  وأثره  به  املرتبطة  واخلصائص 
والبنية التحتية واملرافق، فإنشاء مباٍن بارتفاعات عالية ومساحات كبيرة من شأنه زيادة 
الكثافة السكانية، إاّل أن هذه املباني آمنة وصاحلة للعيش وال تؤدي إلى االزدحام السكاني 
ومتّكن من حتقيق التباعد وُتوّفر إمكانية العزل املنزلي الضروري واملتبع يف الوقت الراهن. 
نفسه  املسكن  يف  العائلة  من  عدة  أجيال  تعيش  حيث  املساحات  ضيق  فإّن  املقابل،  ويف 
ويعملون يف وظائف تتطلب احتكاكًا مع اآلخرين واضطرارهم للخروج يوميًا، سيكون له 
السكانية(  الكثافة  أن األسباب االقتصادية )وليس  أي  الوبائية.  الناحية  أثر سلبي من 
سرعة  بني  مباشرًا  ارتباطًا  هناك  فإّن  وعليه،  بالعدوى.  لإلصابة  التعرض  مدى  حتدد 
انتشار الوباء والفقر وترّدي األوضاع املعيشية كما هو احلال األحياء الضيقة واملزدحمة 
على  السيطرة  على  القدرة  عدم  بسبب  الدولة  على  كبيرًا  عبئًا  تشكل  التي  والفقيرة 
اإلصابات وفقدان متطلبات احلياة األساسية ومصادر الدخل، كما أن هناك ضرورة لقيام 
جلميع  شاماًل  احلضري  النسيج  يكون  أن  على  والعمل  املناطق  هذه  تشكيل  بإعادة  املدن 
على  اإلجراءات  هذه  تؤخذ  أن  ويجب  البيئية،  الناحية  من  ومستدامًا  املجتمع  فئات 
إلى بناء  الهادفة  السياسات احلضرية  والبعيد ضمن  املتوسط  املدَيني  محمل اجلد على 
املناطق،  هذا  وتطوير  حتسني  على  العمل  احلكومة  وعلى  الكوارث.  أمام  والصمود  املنعة 
وإعادة العمل يف خطط التطوير احلضري يف املناطق املكتظة والقدمية، وإعادة العمل يف 
السياسات التطويرية التي بدأت عام 1980 والتي كان األردن رائدًا فيها، من خالل إعادة 
وإيجاد  األمد،  طويلة  ميسرة  قروضًا  ومنحهم  السكان،  مبشاركة  املناطق  هذه  تخطيط 

آليات لتمكني ذوي الدخل احملدود من امتالك املسكن املناسب.

ثالثًا: مراجعة العمل الحكومي وإستراتيجيات الدوائر 
المعنية بقطاع البنية التحتية واإلسكان

- وزارة االشغال العامة واإلسكان
كما هو احلال يف جميع القطاعات األخرى توّقف العمل يف جميع مشاريع البنية التحتية 
واإلسكان يف القطاعني العام واخلاص وذلك اعتبارا من الثلث األخير من شهر آذار 2020 
الطريق  مثل  العامة،  االشغال  وزارة  يف  الكبرى  اإلستراتيجية  املشاريع  ضمنها  ومن 
ومشاريع  والزرقاء،  عمان  بني  السريع  الباص  ومشروع  واجلنوب،  الوسط  يف  الصحراوي 
إنشاء األبنية مبا فيها املستشفيات وامليناء البري. وقد أعيد العمل مبشروعي الطريق 
الصحراوي والباص السريع يف منتصف شهر نيسان، باإلضافة إلى مشروع مبنى طوارئ 
مستشفى البشير وجسور البحر امليت ومشروع طريق احلدالت. ثم أصدرت وزارة األشغال 
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العامة واإلسكان الدليل رقم )12( اخلاص بشروط عودة العمل يف العطاءات واملشاريع 
والعمل  االستشاري،  الهندسي  والعمل  اخلاص،  القطاع  ومشاريع  احلكومة،  تقررها  التي 
يف  بالقسوة  الشروط  تلك  واتسمت  األزمات.  وإدارة  لألمن  الوطني  املركز  مع  بالتنسيق 
البداية، مت ُخففت يف مطلع شهر أيار، إاّل أن مستوى العمل بقي يف حدوده الدنيا، واستمر 
ذلك إلى ما بعد شهر أيار، وواصل العمُل السير بوتيرة بطيئة يف القطاع بسبب استمرار 
األشغال  وزارة  وأصدرت  اجلائحة.  انتهاء  بعد  اليقني  عدم  مستوى  وارتفاع  القيود  بعض 
العامة واإلسكان خالل هذه الفترة "اخلطة الوطنية الستدامة احلياة للمواطنني ضمن 
قطاع اإلنشاءات"، التي تضمنت آليات التعقيم لألفراد واملنشآت، وحتديد نسبة العاملني، 
وآليات االستمرار يف تقدمي اخلدمات عن بعد، وضرورة االلتزام بالشروط الصحية التي 
ذلك  يف  مبا  اإلنشاءات  وقطاع  األشغال  وزارة  يف  العاملني  ِقبل  من  الصحة  وزارة  تصدرها 

القطاع اخلاص واملكاتب والشركات الهندسية.

على  تعديالت  بإجراء  بدأت  الوزارة  أن  إلى   ،2019 لعام  البالد  حالة  تقرير  أشار  وقد 
أن  األصل  بأن  علمًا  هيكلتها،  على  جرى  الذي  التعديل  إثر  على  اإلستراتيجية  اخلطة 
ل الهيكلة يف ضوء التعديالت على اخلطة اإلستراتيجية. ومن بني التعديالت التي  ُتعدَّ
طالت الهيكل التنظيمي، استحداث قسم لإلدارة واملتابعة يتولى متابعة تنفيذ األبنية 
بهدف ضبط أداء املشاريع ومتابعة االنحرافات يف كلفها ومدة العمل فيها وتوفير املعلومات 
الالزمة يف الوقت املناسب ألصحاب القرار. كما اسُتحدث قسم للتخطيط ومتابعة تنفيذ 
اخلطة اإلستراتيجية، واقُترح تعديل على املستهدفات ووضع آليات قياس مناسبة لها. أما 
بشأن الهدف اخلاص بإنشاء الطرق يف اخلطة اإلستراتيجية للوزارة )إذ كانت املستهدفات 
الزيادة يف أطوال  املؤشر، فبداًل من قياس نسبة  ل  أو غير منطقية(، فقد ُعدِّ متواضعة 
الطرق، اعُتمدت نسبة املشاريع املنفذة، علمًا بأن هذا املقياس ليس مؤشرًا دقيقًا وال يعطي 
فكرة مكتملة عن اإلجناز، فهناك تفاوت كبير يف قيم العطاءات وكمياتها وأحجامها. كما 
املشاريع، وهذا  إلى وضع مؤشرات جديدة لقياس مستوى اجلودة يف إجناز  متت اإلشارة 
 SWOT( الرباعي التحليل  الوزارُة اجلائحة ضمن تهديدات  وأضافت  يعّد مؤشرًا مهمًا. 
إلى أمتتة  Analysis(، ووضعت مؤشرات إستراتيجية للتحول اإللكتروني الذي يهدف 
ل نظام املعلومات اجلغرافية )GIS( الذي يتضمن  اخلدمات والتحول اإللكتروني، كما ُفعِّ
قاعدة بيانات للطرق وحدود البلديات، وجرى ربطه بغرفة العمليات والطوارئ يف الوزارة 
الوزارة برنامج  إلى ذلك، طّورت  املعلومات ومراقبة األداء. باإلضافة  مع مراعاة حتديث 
األداء  أثر كبير يف تطوير  له  اإللكتروني بدعم من منظمات دولية، وهذا سيكون  الراء 
إلدارة  إلكترونية  منصة  ُأنشئت  كما  الشراء  عمليات  يف  والشفافية  اخلدمة  وحتسني 
 )Construction Management Information System( املشاريع  معلومات 
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وربطها  وأرشفتها  البيانات  وحفظ  التقارير  واستخراج  املشاريع  متابعة  من  الوزارة  متّكن 
االستشارية  املكاتب  مثل  العقود  بتنفيذ  املعنية  اجلهات  مع  اجلغرافية  املعلومات  بنظم 

واملقاولني والوزارات.

واشتملت اخلطة اإلستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان لألعوام 2021-2017 
على أهداف عامة، وُوضع برنامج واحد لكل هدف إستراتيجي، وُحددت مؤشرات قياس 
األداء، كما ُحددت اإلدارات واملديريات التي تساهم يف حتقيق كل برنامج واملسؤولة عن 
د، ورغم أن الوزارة باشرت بإعداد خطة  تنفيذ كل هدف، إاّل أن معظم املستهدفات لم حُتدَّ
إستراتيجية جديدة يف مطلع عام 2020، إاّل أّن العمل بها توّقف ولم ُتعتمد حتى تاريخ 
إعداد هذه املراجعة، ويف ضوء املالحظات الواردة يف تقرير حالة البالد لعام 2019، تتجه 

النية العتماد خطة خمسية جديدة للسنوات 2025-2021.

مت  اجلائحة،  بسبب   2020 لعام  العامة  املوازنة  على  طرأت  التي  للتعديالت  ونتيجة 
تخفيض موازنة جميع الوزارات بنسبة 25% من النفقات الرأسمالية و15% تقريبًا من 
النفقات اجلارية، وشمل ذلك وزارة األشغال العامة واإلسكان. كما مت تخفيض مخصصات 
واملرة   ،2020 اعتماد موازنة عام  50% عند  األولى  مجالس احملافظات على مرحلتني؛ 
الثانية بسبب اجلائحة بنسب متفاوتة مبعدل 50% بحيث تغطي فقط املشاريع السابقة 
األعوام  خطط  مع  مقارنة  أصاًل  متواضعة   2020 لعام  الوزارة  خطة  أن  رغم  واملستمرة، 
السابقة. ومت تخفيض اإلنفاق على املشاريع املخطط لها املمولة من املوازنة مبا يتناسب 
الرئيسية ممولة من اخلارج،  التحتية  البنية  أن غالبية عطاءات  املتوفرة، إال  املبالغ  مع 
فلم يجِر عليها أّي تعديل واسُتكملت بحسب اخلطة املعدة مسبقًا، علمًا أن معظم املشاريع 
الكبرى يف الوزارة شارفت على االنتهاء، ومن أهمها الطريق الصحراوي بني عّمان والعقبة.

ووفقًا لتقرير التنافسية الدولي الذي يجريه املنتدى االقتصادي العاملي، حصل األردن 
على املرتبة 70 من بني 141 دولة يف مجال البنية التحتية يف عام 2019 )بعد أن كان 
يف املرتبة 67 يف عام 2018(، إذ يتم تقييم الطرق والنقل بأنواعه وخدمات مياه الشرب 
12 محورًا رئيسًا أحدها البنية التحتية؛ إذ يتم  والكهرباء. وتشتمل آلية التقييم على 

تقييمها من خالل عدد من املعايير، وكان تقييم األردن لعاَمي 2018 و2019 كما يلي:
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املرتبة )2019(املرتبة )2018(املعيار
5366نوعية شبكة الطرق

7059نوعية البنية التحتية للطرق 
6579كثافة السكك احلديدية 

9984فعالية خدمة القطارات
6556ترابط املطارات 

4040فعالية خدمات النقل اجلوي
5351مؤشر ترابط النقل البحري

6460فعالية خدمات املوانئ
0102معدل التزويد بالكهرباء

7265فاقد نقل وتوزيع الكهرباء
6255نسبة التعرض ملياه شرب غير آمنة

6271درجة االعتماد على التزويد باملياه

للطرق  التحتية  البنية  نوعية  يف  ملحوظًا  نًا  حتسُّ هناك  أّن  اعاله  اجلدول  يف  ويالَحظ 
وتراُجعًا يف معظم معايير قياس النقل، وقد استقر األردن يف املرتبة السابعة يف التصنيف 

بني الدول العربية )الشكل رقم 10(.

الشكل رقم )10(: 
ترتيب الدول يف تقرير التنافسية )2019-2018( 

املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي

نًا طفيفًا يف البنية التحتية عن العام 2018 )الشكل رقم 11(.   كما أظهر األردن حتسُّ
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الشكل رقم )11(:
ترتيب األردن العام وترتيبه يف البنية التحتية

املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي

- وزارة اإلدارة احمللية
الوباء  النتشار  األولى  األيام  خالل  لها  التابعة  والبلديات  احمللية  اإلدارة  وزارة  شّكلت 
وتطبيق قانون الدفاع،  فريقًا بالتنسيق مع املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات، لضمان 
استمرار اخلدمات البلدية الضرورية واحملافظة على النظافة والصحة والسالمة العامة 

يف جميع احملافظات. 

وساهمت البلديات يف عمليات تعقيم املواقع املهمة واخلطرة واملواقع التي حتّددها اجلهات 
الصحية، بينما ساهمت الوزارة يف عمليات توزيع اخلبز واملياه ويف عمليات إصدار تصاريح 

لشركات توزيع مياه الشرب.

مع  الوزارة  نّسقت  األساسية،  الغذائية  املواد  ببيع  التجارية  للمحالت  السماح  وبعد 
الصحة  إجراءات  تطبيق  من  للتأكد  املعنية  واجلهات  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة 
منطقة  يف  الصحي  احلظر  مواقع  يف  النظافة  أعمال  يف  الوزارة  ساهمت  كما  والسالمة، 
خاصة  مواقع  وحتديد  النقل  عمليات  خالل  من  البلديات؛  مع  بالتعاون  امليت  البحر 

لنفايات مواقع احلجر. 

ضمان  لعدم  دينار،  ماليني  خمسة  بكلفة  مشروعًا   22 األزمة  بداية  يف  الوزارة  وأوقفت 
توفر السيولة، ومت املوافقة على استئناف تنفيذ هذه املشاريع بعد عودة البلديات للعمل 

يف مطلع شهر حزيران.
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وعّدلت الوزارة خطتها اإلستراتيجية لألعوام 2020-2023 وذلك من خالل متديدها 
ل أن يجري  لسنة إضافية لتشمل عام 2024 إاّل أن سبب التعديل غير واضح، وكان يفضَّ
التعديل بعد انتهاء اجلائحة أو بعد وضوح املتغيرات احمللية والدولية التي قد تؤثر على 
اخلطط اإلستراتيجية بشكل عام. علمًا بأن اخلطة املنشورة هي لألعوام 2020-2015، 
أّي  يجِر  ولم  مستهدفات،  توضع  ولم  للقياس،  قابلة  وغير  عامة  فيها  الواردة  واألهداف 
تعديل يف عام 2019 على اخلطة املنشورة،ـ ولم ُترَبط اخلطة بخطة مالية، وعليه فإن 

من غير املمكن حتديد أثر جائحة كورونا على حتقيق األهداف خالل مدة اخلطة. 

ومن املالَحظ أن اخلطط التنفيذية للدوائر غير مربوطة باخلطة اإلستراتيجية للوزارة، 
وال تتوافق معها، ولم ُيرَبط بعضها بخطط زمنية. كما تتسم هذه اخلطط بكونها عامة، 

ومعظمها لم يخضع للتحديث.

جائحة  بعد  للوزارة  للعمل  للعودة  طريق  خريطة  "خطة  احمللية  اإلدارة  وزارة  وأصدرت 
كورونا" بعد انتهاء عطلة عيد الفطر )26 أيار 2020(. وتسمح اخلطة بالعودة إلى العمل 
بشكل تدريجي مبا يضمن تطبيق شروط السالمة العامة للعاملني ومتلّقي اخلدمة، من 
خالل حتديد أعداد املوظفني املصرح لهم بالعمل، وحتديد فرق عمل وتدريبها للقيام 
والدليل اإلرشادي  القرارات احلكومية  والعمل مبوجب  أّي طارئ،  مبهامها يف حال وجود 
تقدمي  يضمن  مبا  العاملون  وُوّزع  بكاملها،  العمل  مواقع  ُعقمت  وقد  احلكومية.  للدوائر 
العامة،  السالمة  ومتطلبات  الصحية  املتطلبات  وتوفير  التباعد،  وحتقيق  اخلدمات، 

وتفعيل استخدام التكنولوجيا ما أمكن يف تقدمي اخلدمات ونقل املعلومات.

األكادمييني  من  جلنة  بتشكيل  احمللية  اإلدارة  وزير  تنسيب  على  الوزراء  رئيس  ووافق 
واخلبراء يف مجال التخطيط احلضري والعمراني، ملراجعة سياسات وعمليات التخطيط 
احلضري والعمراني، ومعاجلة الثغرات ونقاط الضعف يف التخطيط العمراني املستقبلي 
للمدن، مبا يضمن توفر اخلدمات التجارية وتوفير فراغات حضرية قريبة من التجمعات 
وباشرت  والترقيم.  التسمية  العمراني وإجناز مشروع  ت  التشتُّ والسيطرة على  السكانية 
وأعّدت خطة   ،2020 15 متوز  بتاريخ  أعمالها  اإلدارة احمللية  وزير  التي ترأسها  اللجنة 
وإعداد  الطويل،  املدى  على  بها  املعمول  العالقة  ذات  والتشريعات  السياسات  لتعديل 

)كودة( خاصة للتخطيط والتصميم احلضري على املسار السريع.

الرأسمالية  للنفقات   %25 بنسبة  املوازنة  بتخفيض  احمللية  اإلدارة  وزارة  تأثرت  وقد 
و15% للنفقات اجلارية، وُخفضت حصص البلديات من عوائد احملروقات يف عام 2020 
من 220 مليون دينار إلى 210 مليون دينار، كما َأوقفت الوزارة مسار العمل يف 14 عطاء 
ولم توافق على طرح ثمانية عطاءات أخرى بسبب تدني املوارد املالية، إاّل أنها عادت يف 

شهر متوز لتسمح بطرح العطاءات وتنفيذها كما هو مخطط لها مسبقًا.
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- أمانة عّمان الكبرى 
خطة  بوضع  الطوارئ،  حالة  إعالن  قبل  استباقية  خطوات  الكبرى  عمان  أمانة  اتخذت 
كوادرها  وسالمة  صحة  على  احملافظة  مع  احليوية  اخلدمات  تقدمي  استمرار  لضمان 
كما  تنفيذها.  ومتابعة  لذلك  الالزمة  التعليمات  ووضع  وامليدانيني،  املكاتب  يف  العاملني 

شكلت فرق طوارئ يف عدد من التخصصات واملجاالت.

يف  النظافة  أعمال  تشمل:  التي  الرئيسية  املهام  تنفيذ  وكوادرها  األمانة  فرق  وواصلت 
املدينة، وإدارة النفايات، وعمليات الرش والتعقيم للمواقع العامة واملواقع اخلطرة واملوبوءة 
والبؤر الساخنة، ومراقبة عمليات الذبح يف املسلخ، وضمان تدفق املواد الغذائية اآلمنة 
عمليات  يف  واملساهمة  املركزي،  اخلضار  سوق  شؤون  ومتابعة  عليها،  والتفتيش  لألسواق 
بالفيروس،  اإلصابة  نتيجة  للوفيات  خاصة  ومقابر  احتياطية  قبور  وجتهيز  التوعية، 
وإصدار "تقرير األداء املؤسسي ومنعة املدينة يف مواجهة فيروس كورونا املستجد" الذي 
يبني هذه اإلجراءات وآلية العمل يف جميع دوائر األمانة والتوصيات والدروس املستفادة 

خالل فترة انتشار الوباء ومواجهته. 

وطبقت األمانة خطة التحول اإللكتروني يف مجال رخص األبنية لغايات استكمال العمل 
واستمرار  األخرى،  واللجان  التنظيمية  اللجان  اجتماعات  عقد  ذلك  وشمل  بعد،  عن 
لم  التحصيل  أن  إاّل  بعد،  عن  املهن  رخص  وإصدار  اإللكتروني  الدفع  عمليات  يف  العمل 
يكن باملستوى املطلوب، إذ تراجع خالل فترة اإلغالق بنسبة تزيد عن 90%، وانخفضت 
النفقات يف املقابل بنسبة 42% تقريبًا وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ومت 
ملا هو  بالتزاماتهم. وخالفًا  املواطنني  التحصيل لعدم وفاء  الشيكات برسم  52% من  رّد 
الثلث  اإللكترونية، خصوصًا يف  انخفاض كبير يف احلركة على اخلدمات  ع، حصل  متوقَّ

األخير من شهر آذار، واستمر يف شهر نيسان وامتد إلى النصف األول من شهر أيار. 

السياسات احلضرية  الكبرى يف جهود وزارة اإلدارة احمللية يف وضع  أمانة عمان  وتشارك 
يف  الوباء  انتشار  ظل  يف  التراكمية  اخلبرات  من  واالستفادة  الثغرات  ملعاجلة  املقترحة 
التي أعدتها األمانة يف شهر  نتائج االستبانة  املستقبلي، وظهر ذلك جليًا يف  التخطيط 
بشكل  العامة  والفراغات  احمللية  التجارية  اخلدمات  توزيع  إلى  احلاجة  برزت  إذ  أيار، 
والدراجات  املشاة  وممرات  باألرصفة  واالهتمام  املتكاملة،  األحياء  مببدأ  والعمل  أفضل، 

الهوائية.

وقامت أمانة عمان بالتعميم على جميع القطاعات للعمل على تعديل اخلطة التنفيذية 
يف  النقص  وملواكبة  املدينة  تشهدها  التي  االستثنائية  األوضاع  ظل  يف   2020 لعام 
املوازنة  يف  عًا  متوقَّ كان  مّما   %16 العام  نهاية  يف  مبجملها  بلغت  التي  الذاتية  اإليرادات 
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وبناء  االستثمارية.  املشاريع  عوائد  يف   %57 بنسبة  نقص  إلى  باإلضافة  التقديرية، 
يف  التخفيض  نسبة  وبلغت   ،%27.5 بنسبة  الرأسمالية  النفقات  تخفيض  مت  عليه، 
الرأسمالية  املشاريع  عطاءات  جميع  إيقاف  مت  وقد  تقريبًا.   %15 اإلجمالية  النفقات 
املقررة والواردة يف اخلطة االستراتيجية لألمانة والبالغة نسبتها 20% تقريبًا من إجمالي 
النفقات الرأسمالية. ويشار إلى أنه مت االستمرار بالعمل يف إنشاء البنية التحتية ملشروع 
ل جزء كبير منه من قرض خارجي، وكان من املقرر إنهاء العمل  الباص السريع الذي ميوَّ
يف املشروع يف نهاية عام 2020، إال أنه بحسب اخلطة املعدلة للبنية التحتية سينتهي يف 

الربع األول من عام 2021.

- املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري
شّكل وزير األشغال العامة واإلسكان جلنة برئاسة املدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان 
والتطوير احلضري وعضوية اجلهات ذات العالقة من القطاعني العام واخلاص يف مطلع 
قطاع  على  كورونا  جائحة  آلثار  للتصدي  خطة  اللجنة  ووضعت   .2020 حزيران  شهر 
اإلسكان ضمن اجلهود الرامية لتنشيط القطاع الذي يشّغل األيدي العاملة ويشّكل أحد 
الروافد الرئيسة لالقتصاد، وصدر عن اللجنة توصيات قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد، 

وبدأ السير يف مراحل إقرارها متهيدًا للتنفيذ. 

كما شّكلت املؤسسة جلنة إلعادة النظر بأسعار قطع األراضي التي تأثرت بسبب الوضع 
االقتصادي وانعكاسات انتشار الوباء وتأجيل أقساط املستفيدين من مشاريع املؤسسة، 
قامت  كما  اإلغالق،  فترة  خالل  املؤسسة  مشاريع  يف  اإليجارات  تخفيض  إلى  باإلضافة 
أوضاعها،  على  للوقوف  املؤسسة  مشاريع  وزيارة  نصير،  أبو  إسكان  يف  األسواق  مبتابعة 

ومتابعة تأثيرات اإلغالق وتقييد احلركة عليها.

تعديالت  وأجرت   2019 عام  يف  اإلستراتيجية  خطتها  راجعت  قد  املؤسسة  وكانت 
السكن  توفير  يف  املؤسسة  دور  ويف  اإلسكان  قطاع  يف  املتغيرات  ملواكبة  عليها،  جوهرية 
لتصبح  رؤيتها  املؤسسة  وعّدلت  واملتدني.  املتوسط  الدخل  ذوي  من  املستهدفة  للفئات 
يف  يساهم  ريادّي  إسكان  "قطاع  السابقة  الرؤية  من  بداًل  وذكّي"  ريادّي  إسكاني  "قطاع 
تعديل  إلى  وُأشير  املالئم".  السكن  إلى  الوصول  من  املواطنني  وميّكن  الوطنية  التنمية 
املنتهية  اإلستراتيجية  اخلطة  من  القدمية  النسخة  أن  إاّل  اإلستراتيجية،  األهداف 
ُأعلن  الذي  للمؤسسة  اإللكتروني  املوقع  على  منشورة  زالت  ما   )2019-2016( مدتها 
عن حتديثه وإطالقه مؤخرا وأطلقت املؤسسة يف الربع األخير من عام 2019 البرنامج 
الوطني لإلسكان لذوي الدخل املتدني واملتوسط، الذي يتضمن تنفيذ مجمعات سكنية 
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القطاع  مع  بالشراكة  احملافظات  من  عدد  يف  مخدومه  سكنية  أراٍض  قطع  وبيع  متكاملة 
امللكية.  نقل  رسوم  من  وإعفاءات  واملستفيدين  للمستثمرين  مالية  وبتسهيالت  اخلاص 
كما وّقعت املؤسسة مذكرة تفاهم مع صندوق االئتمان العسكري لتمويل املستفيدين من 

مشاريع املؤسسة.

2018، وضعت  الدولي على قطاع اإلسكان عام  البنك  التي أجراها  املراجعة  وبناء على 
وحتديث  متكاملة،  جاذبة  سكنية  جتمعات  إلنشاء  التنفيذية  اخلطط  املؤسسة 
اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان، وإعداد مسودة لقانون تنظيم عمل القطاع، وحتديد 
الشرائية،  والقدرة  السكن  سعر  بني  الفجوة  معاجلة  فيها  مبا  املستقبلية  السياسات 

باإلضافة إلى تطوير الشراكات مع القطاع اخلاص. 

موازنتها  قيمة  من   %15 نسبته  مبا  كورونا  جائحة  بسبب  املؤسسة  موازنة  وتأثرت 
8.4 مليون دينار، وطاَل التخفيُض النفقاِت الرأسمالية  األصلية احملدودة جدًا والبالغة 
بشكل كبير، إذ ُخفضت موازنة مشروع البنية التحتية ملدينة املجد يف الزرقاء وُخفضت 

قيمة استمالكات املؤسسة إلى النصف تقريبًا.

رابعًا: مراجعة التوصيات التي ُقدمت في تقريَري حالة البالد 
لعاَمي 2018 و2019

- توصيات مجال البنية التحتية

اإلجراءالتوصية 
تقرير حالة البالد لعام 2018

إعداد خطط إستراتيجية ملشاريع البنى التحتية   •
بني  بالتنسيق  املدى  وطويلة  ومتوسطة  قصيرة 
الدوائر واملؤسسات يف جميع القطاعات ومبشاركة 
القطاع اخلاص، وربطها بخطط تنفيذية ومالية، 
وتقييم  دوريًا،  ومراجعتها  بتنفيذها  وااللتزام 

اإلجناز يف كل مرحلة.

لم يتم إعداد خطط بالتنسيق بني الدوائر   •
مشاريع  بخصوص  املختلفة  واملؤسسات 

البنية التحتية.

املنشآت  جميع  صيانة  ألعمال  خطة  إعداد   •
خطة  األخص  وعلى  احلكومية،  للجهات  التابعة 

لصيانة الطرق بعد تقييمها وحتديد األولويات.
ُطرح عطاء إلجراء جرد للشوارع يف اململكة   •
األولوية  بحسب  الصيانة  أعمال  لتنفيذ 

وضمن خطة ممولة خالل ثالث سنوات.
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بتنفيذ  تقوم  التي  اجلهات  جميع  بني  التنسيق   •
داخل  األخص  وعلى  التحتية،  البنية  أعمال 
وحفر  األعمال  تكرار  لتجنب  والقرى،  املدن 
من  ذلك  يتم  أن  ل  ويفضَّ حديثًا،  املنجزة  الشوارع 
وآلية  العمل  أولويات  خالل نظام محوسب يوضح 

التنسيق ما بني الدوائر واملؤسسات املختلفة.

دوائر  بني  والفعال  املسبق  التنسيق  يتم  ال   •
تنفيذ  عن  املسؤولة  واجلهات  اخلدمات 

الطرق.

التركيز على تنفيذ األعمال وفقًا لألصول الفنية   •
نوعية  وحتسني  املواصفات،  وتطبيق  والهندسية، 
طبقًا  واإلتقان  الدقة  حيث  من  الهندسي  املنتج 

للمعايير الدولية.

ومت  الهندسي،  العمل  بتراجع  إدراك  هناك   •
ويتم  املقاولني،  تصنيف  تعليمات  تعديل 
أعمال  ومتابعة  الهندسية  العقود  تعديل 

اإلشراف لضمان ذلك.
إعداد مخططات شمولية لتصريف مياه األمطار،   •
وتنفيذها  احلضرية،  للتجمعات  األخص  وعلى 
على مراحل وفقًا لألولويات. وكذلك إعداد خطة 

ملواجهة مخاطر الفيضانات لكل جتمع.

عمان  ملدينة  شمولي  مخطط  تنفيذ  ُوضع   •
ضمن اخلطة، إاّل أن العمل به لم يبدأ بعد.

وربطها  النقل،  لقطاع  تنفيذية  خطط  إعداد   •
عند  األولويات  سّلم  يف  وضعها  وضرورة  ماليًا، 
يف  املهم  القطاع  هذا  لدور  نظرًا  املوازنات،  إعداد 
خالل  تطوير  أّي  تشهد  لم  التي  التنمية  حتقيق 

العقود األخيرة.

ال يوجد أّي إجراء جديد يف هذا املجال يف   •
الدوائر التي مت تقييم إستراتيجياتها.

القادرة  الفنية  الكوادر  وتأهيل  وتدريب  توفير   •
على تخطيط النقل العام وتطويره.

كوادرها  تدريَب  عّمان  أمانة  خطة  تضمنت   •
وتأهيلهم.

املرور  أنظمة  وتطبيق  مرورية،  حلول  إيجاد   •
لتخفيض  السير  نظام  وتطبيق  الذكية، 
االقتصادية  واآلثار  املرورية  االزدحامات 

واالجتماعية والبيئية املصاحبة لها.

وواقع  املجال،  هذا  يف  تطوير  أّي  يتم  لم   •
احلركة املرورية يف املدن يف تراجع مستمر. 

اخلطة  بإطالق  عمان  أمانة  قامت   •
الطرق  على  للسالمة  االستراتيجية 

.)2023-2019(

جميع  يف  اخلضراء  األبنية  مفاهيم  تطبيق   •
املستدامة  التنمية  مبادئ  وتطبيق  األعمال، 

وأهدافها.

بعض  يف  وبطيء  محدود  تطبيق  هناك   •
الدوائر ملعايير األبنية اخلضراء. 

مت إصدار خطة التغير املناخي ألمانة عمان   •
املباني  لزيادة  خطة  على  اشتملت  والتي 

اخلضراء.

وزيادة  العامة،  الفراغات  زيادة  على  التركيز   •
الرقعة اخلضراء، وإعداد خطط سنوية للوصول 

إلى املعدالت الدولية املطلوبة.

روعي هذا اجلانب بشكل محدود وغير كاٍف   •
إصدار  مت  كما  الكبرى.  عمان  أمانة  ِقبل  من 
والتي  عمان  ألمانة  املناخي  التغير  خطة 
املساحات  لزيادة  مشاريع  على  اشتملت 

اخلضراء ضمن حدود املدينة.
تقرير حالة البالد لعام 2019
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نتيجة املراجعة، تبني أن التخطيط اإلستراتيجي   •
ق،  الدوائر -وبنسب مختلفة- غير مطبَّ يف جميع 
أو  واقعية  تكن  لم  اإلستراتيجية  اخلطط  وأن 
عند  بها  االلتزام  يتم  لم  أنه  أو  للتنفيذ  قابلة 
معظمها  إعداد  مت  إذ  التنفيذية،  اخلطط  إعداد 
لتميز  الثاني  اهلل  عبد  امللك  جلائزة  كمتطلب 
يجب  وعليه،  فقط.  والشفافية  احلكومي  األداء 
التأكيد على ضرورة قيام جميع الدوائر باعتماد 
عمل  كمنهجية  اإلستراتيجي  التخطيط 

وااللتزام بتنفيذ ما يتم التخطيط له. 

خططها  تعديل  اجلهات  بعض  بدأت   •
اإلستراتيجية، إاّل أنه لم يتم إجناز ذلك، وال 
التنفيذية  اخلطط  بني  مباشر  ربط  يوجد 

واخلطط اإلستراتيجية.

ضرورة إيجاد منظومة نقل عام منتظم يف جميع   •
املرورية  األزمات  تفاقم  لتجنب  الكبرى  املدن 

وتسهيل التنقل.

لم يتم نقل أّي صالحية للبلديات الكبرى يف   •
مدينة  )باستثناء  النقل  قطاع  مع  التعامل 

عمان(.

التحتية  البنية  الكبرى بإنشاء  أمانة عمان  تقوم   •
بسيطًا  جزءًا  يخدم  وهو  السريع،  الباص  ملشروع 
ما  املنشودة،  الغاية  يحقق  وال  فقط  املدينة  من 
يستدعي إنشاء مراحل إضافية للمشروع لتغطية 

جميع مناطق العاصمة. 

أمانة عمان بإعداد دراسات للمشروع،  تقوم   •
كما  العام.  للنقل  إضافية  مسارات  وحتديد 
للنقل  الشمولي  املخطط  بتحديث  تقوم 

 .)TMMP( واملرور

يف  العاملني  جميع  كفاءة  رفع  على  العمل  يجب   •
املستويات،  جميع  على  التحتية  البنية  قطاع 
وخفض  اإلنشاءات،  قطاع  يف  عملهم  وتنظيم 

العمالة الفنية الوافدة يف هذا القطاع.

يف  تساهم  سياسات  العمل  وزارة  تنفذ   •
استبدال العمالة احمللية بالوافدة، إاّل أنها لم 

تعِط النتائج املرجّوة بعد.

على جميع املؤسسات املسؤولة عن البنية التحتية   •
البنية،  هذه  منشآت  جلميع  دوري  تقييم  إجراء 
وااللتزام  ووقائية  دورية  صيانة  خطة  ووضع 

بتنفيذها.

لم يجِر مسٌح شامل ملنشآت البنية التحتية،   •
ولم توَضع خطط لصيانتها، باستثناء قيام 
مبشروع  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة 
إعادة تأهيل الطرق واجلسور يف اململكة. كما 
لم يجِر أّي تعديل على البرامج املستخدمة 

يف الدراسات.

اعتماد البرامج احلديثة يف أعمال الدراسات.  •
أعمال  يف  قدمية  ببرامج  العمل  يتم   •
التصميم، وال يتم استخدام برامج متكاملة 
والرقابة  واملتابعة  التصميم  مراحل  يف 

اإلدارية والفنية واملالية.
بسبب األوضاع االقتصادية السائدة، يجب العمل   •
البنية  يف  اخلاص  القطاع  استثمار  تسهيل  على 
اخلاص  القطاَعني  بني  الشراكة  وتعزيز  التحتية 

والعام.

ضمن  تندرج  نوعية  مشاريع  أّي  يوجد  ال   •
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.



30

Economic & Social Council of Jordan

توصيات يف مجال اإلسكان
تقرير حالة البالد لعام 2018

من  اإلسكاني  التمويل  نظام  كفاءة  حتسني   •
خالل رفع سقف القروض السكنية ودعم أسعار 
مدة  وزيادة  كافية  سماح  فترة  ومنح  الفائدة 

السداد.

تفعيل دور القطاع اخلاص يف تلبية االحتياجات   •
العامة  املؤسسة  دور  انحسار  ظل  يف  السكنية 
املجال  هذا  يف  احلضري  والتطوير  لإلسكان 
التي  واالمتيازات  التسهيالت  منحه  خالل  من 
تتمتع بها اجلهات احلكومية وتشجيع الشراكة 

بني القطاعني اخلاص والعام.

القروض  على  التسهيالت  بعض  إقرار  مت   •
البنكية لإلسكان، وإيجاد آلية لتمويل القروض 

لذوي الدخل احملدود.

والبلديات  عمان  أمانة  نظامي  تعديل  مت   •
يكن  لم  هذا  أن  إاّل  اخلاص،  القطاع  لتشجيع 
له تأثير ملموس على املساحات املرخصة التي 
التحسن  بعض  ظهر  وقد  التراجع،  يف  استمرت 

يف املساحات املرخصة يف مطلع عام 2019.

عام  ونقل  طرق  من  التحتية  البنية  توفير   •
وشبكات صرف صحي ومياه وكهرباء واتصاالت، 
وتخفيض  اإلسكان  يف  االستثمار  لتشجيع 

الكلف على املستثمرين.

لم يحصل أّي تغّير على أسلوب توفير خدمات   •
البنية التحتية للمواقع السكنية.

استعادة  بهدف  املالئم  الشمولي  التخطيط   •
تخطيط  نحو  والتوجه  احليوي،  التنوع 
أراٍض  قطع  وتوفير  العمرانية،  للبيئات  أخضر 
ت  التشتُّ ومنع  مناسبة،  ومواقع  مبساحات 
األراضي  حساب  على  والتوسع  العمراني 
الزراعية، وتشجيع االستعمال املتعدد للمباني، 
التوجهات  مع  السوق  احتياجات  ومواءمة 

العمرانية واألحكام التنظيمية.

لم يحصل أّي تغّير على التخطيط الشمولي.  •

ونقل  التسجيل  رسوم  على  إعفاءات  تقدمي   •
مت تخفيض رسوم نقل امللكية.امللكية.  •

العالقة بني  املالئمة لتنظيم  التشريعات  وضع   •
املالكني يف العقار الواحد، وإيجاد آليات مناسبة 
االضطرار  دون  بينهم  ما  يف  اخلالفات  حلل 
عالقة  إليجاد  وكذلك  للمحاكم،  اللجوء  إلى 
وتشجيع  واملستأجرين،  املالكني  بني  متوازنة 
بغرض  السكني  لإلنتاج  اخلاص  القطاع 

التأجير.

 ،2019 عام  يف  العقارية  امللكية  قانون  صدر   •
التشريعات  على  تعديل  أّي  يطرأ  لم  أنه  إاّل 
الناظمة للعالقة بني املالكني باستثناء تشكيل 

جلنة إلدارة البناء.

تقرير حالة البالد لعام 2019
لإلسكان  العامة  املؤسسة  تقوم  أن  يجب   •
الذي  الرئيس  بالدور  احلضري  والتطوير 
املناسب  السكن  توفير  وهو  أجله،  من  ُأنشئت 

لذوي الدخل احملدود واملتدني.

لإلسكان  الوطني  البرنامج  املؤسسة  أطلقت   •
إسكان  مشاريع  تنفيذ  إلى  يهدف  والذي 

بالشراكة مع القطاع اخلاص.
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يف  القيادي  دورها  تتولى  أن  املؤسسة  على   •
الالزمة عن  البيانات  اإلسكان من خالل توفير 
السكانية  والتوجهات  واالحتياجات  اإلسكان 
الدراسات  وإجراء  املستقبل  واستشراف 
وتوجيه  بالسكان  اخلاصة  اإلستراتيجية 

مشاريع قطاع اإلسكان وفقًا للحاجة.

يجري العمل على إعداد مسّودة قانون لتنظيم   •
الالزمة،  السياسات  ووضع  اإلسكان  قطاع  عمل 
حضري  مرصد  إنشاء  على  العمل  يجري  كما 
ربعية  تقارير  إصدار  إلى  باإلضافة  لإلسكان 

للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري.

شقق  لبناء  الالزمة  التشريعات  إيجاد  ضرورة   •
الشقق  لهذه  املتنامية  ملواجهة احلاجة  صغيرة 
والتي تصل إلى 40 مترًا مربعًا وفقًا للتوجهات 

العاملية للمدن يف السنوات األخيرة.

أمانة  ويف  للبلديات  األبنية  نظام  تعديل  مت   •
أعداد  زيادة  يف  محدود  تغير  وهناك  عمان. 
من  التقليل  وبالتالي  األبنية  يف  الشقق 

مساحاتها.

ضرورة توفير فراغات حضرية ضمن املخططات   •
اجلديدة،  املناطق  يف  خصوصًا  الشمولية، 

ملواجهة الكثافات السكانية املتنامية.

مع  تتناسب  ال  متواضعة  زيادات  هناك   •
بأن  علمًا  الدولية،  واملتطلبات  السكان  زيادة 
احلضري  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
بعني  مشاريعها  يف  احلضرية  الفراغات  تأخذ 
االعتبار. وقد ُشكلت جلنة لدراسة املوضوع يف 

ظل جائحة كورونا.

خامسًا: التوصيات

1. توفير قواعد بيانات متكاملة لألفراد.

تبينت  االقتصادية،  نتائجه  على  والسيطرة  الوباء  انتشار  من  للحد  العمل  خالل   
امللّحة لتوفير قواعد البيانات خلدمات البنية التحتية وحتليلها، وحتديد  الضرورة 
األوضاع املعيشية االقتصادية واالجتماعية للسكان ومجاالت عملهم وآليات التعامل 
معهم، وتوفير قواعد بيانات جغرافية تبني الكثافات السكانية وكيفية انتشار الوباء 
يف  املعلومات  هذه  استعمال  من  وللتمكن  واحتوائه  عليه  السيطرة  على  للمساعدة 

عمليات الدعم واملساندة واملتابعة يف حال وجود أّي طارئ.

2. تشكيل قيادات محلية لألحياء.

من الضروري إيجاد قيادات محلية وتوفير البنية التحتية لها بحيث تكون قريبة من   
السكان على مستوى األحياء، من خالل إيجاد آليات لتشكيل جلان أحياء قادرة على 
والتعليمات اخلاصة يف كل حّي، ومساعدة احلكومة  السياسات  قيادة عملية تطبيق 
التعليمات  وتنفيذ  التواصل  عمليات  يف  سواء  حّد  على  واألهالي  احمللية  واإلدارات 
واملساهمة يف تخفيف اآلثار الناجتة عن أي طارئ، علمًا بأن هناك محاوالت سابقة 

متطورة إليجاد صيغة لتشكيل جلان األحياء وحتديد آليات عملها. 
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3. إعادة توزيع خدمات األحياء التجارية.

يف  السكان  من  القريبة  احمللية  التجارية  املراكز  وجود  أهمية  اجلائحة  خالل  ظهرت   
جميع املناطق على حد سواء وعلى اختالف مستويات املعيشة فيها، لتقدمي اخلدمات 
إلى تقليل  الطويل  املدى  لها تؤدي على  الضرورية وبوجود مسارات مناسبة  اليومية 

االزدحامات املرورية والتلوث البيئي واحلاجة إلى مواقف للسيارات.

.)Soft Transport(ٍ 4. دعم التنقل احلضري املستدام

أدى منع حركة السيارات خالل اجلائحة إلى اضطرار سكان األحياء للتنقل مشيًا على   
لهذه  والصحية  االقتصادية  األهمية  ورغم  الهوائية،  الدراجات  بواسطة  أو  األقدام 
املمارسة إاّل أنها لم تكن دارجة يف السابق، بسبب ضعف البنية التحتية وعدم توفر 
ممرات ومسارات مناسبة وآمنة للمشاة أو للدراجات. ويظهر اهمية استخدام الدراجات 
الهوائية كضرورة ملّحة مستقبال، إذ إن نظام النقل العام املنتظم الذي حتت اإلنشاء أو 

التخطيط يف بعض املدن ال ُيستكَمل إاّل بوجود هذه الوسيلة يف التنقل. 

5. االهتمام باألماكن العامة والفراغات احلضرية.

من املعروف أن املدن األردنية تشكو من نقص كبير يف املساحات اخلضراء واملفتوحة، إذ   
إن املساحة املطلوبة عامليًا متر مربع لكل فرد، بينما ال تزيد املساحة املتوفرة للفرد يف 
عّمان مثاًل عن 3م2 للفرد، ويف الزرقاء 0.5 متر مربع. لذلك ظهرت احلاجة إلى تدارك 

هذا النقص أكثر إحلاحًا خالل اجلائحة، لضمان حتقيق التباعد يف جميع األوقات.

.)Urban Sprawl( 6. ضبط التشتت العمراني

املناطق  يف  خصوصًا  األخيرة،  العقود  يف  السكان  أعداد  يف  الكبير  النمو  بسبب   
لتنظيم  كافية  قيود  وضع  عدم  وبسبب   ،%4 عن  نسبته  تزيد  والذي  احلضرية، 
التخطيط العمراني، تقّلصت مساحة األراضي الزراعية احملدودة أصاًل، وُأنشئت أبنية 
خدمات  تقدمي  كلفة  ارتفاع  إلى  أدى  مما  السكنية،  التجمعات  عن  وبعيدة  متباعدة 

البنية التحتية واخلدمات اليومية لها. وبرز هذا التحدي خالل فترة انتشار الوباء.

7. توفير املوارد لزيادة اإلنفاق يف قطاع البنية التحتية.

وبهدف  املجاالت  جميع  يف  والنمو  للتطور  وضرورتها  التحتية  البنية  ألهمية  نظرا   
إنعاش االقتصاد وتخفيض مستويات البطالة، يجب العمل على توفير وزيادة اإلنفاق 

يف مجال تطوير وصيانة البنية التحتية. 

الشراكة بني القطاَعني العام واخلاص يف إنشاء البنية التحتية.  .8
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انتشار  ظروف  ظل  يف  ملّحة  ضرورة  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة  أصبحت   
اجلائحة، وميكن االستفادة من التجارب الدولية يف هذا املجال.

 Green( التحتية البنية  انشاء  البيئة يف  اعتماد مبادئ االستدامة واحملافظة على   .9
.)Infrastructure

10. التوجه الستعمال التكنولوجيا وتطوير خدمات رقمية بشكل أكبر.

تساهم  برامج  وهناك  محدودة،  زالت  ما  أنها  إاّل  الرقمي،  التحول  يف  جهود  هناك   
منذجة  مثاًل  ومنها  والصيانة،  والبناء  املشاريع  وإدارة  التصميم  أعمال  يف  بفاعلية 
الهندسية كما هو  التدريجي على املشاريع  البناء )BIM( وفرض تطبيقها  معلومات 

احلال يف دول أخرى.

11. وضع سياسات حضرية جديدة تشمل قطاع اإلسكان وااللتزام بتنفيذها ملنع تفاقم 
املشاكل مستقباًل.

12. توجيه املستثمرين يف قطاع اإلسكان للعمل مبفاهيم التطوير العقاري.

تقوم معظم مشاريع اإلسكان يف األردن على مبدأ إنشاء وحدات سكنية ضمن االحياء   
اإلسكان  قطاع  يف  العاملة  الشركات  توجيه  يجب  لذا  محدودة،  بأعداد  السكنية 
مبوجب  اإلعمار  توجيه  يف  والتحكم  مخدومة،  متكاملة  مشاريع  إلنشاء  وحتفيزها 

ة مسبقًا. سياسات معدَّ
13. تطوير املواقع القدمية املتهالكة والعشوائية ضمن حدود البلديات.

ال بد من حصر املناطق القدمية املزدحمة واملتهالكة، وإعداد اخلطط لتطوير خدمات   
البيئية  التحتية والصحية فيها، بهدف تخفيف االزدحام وتخفيف املخاطر  البنية 
واإلنشائية واالجتماعية، على غرار مشاريع دائرة التطوير احلضري التي ُنفذت يف 

ثمانينات القرن املاضي وتسعيناته.

14. تعديل نظام األبنية للبلديات وأمانة عمان الكبرى.

حاجة  هناك  فإن  مختلفة،  جهات  من  واملطالبات  الواقع  أرض  على  املتغيرات  ظل  يف   
ملراجعة بعض مواد نظام األبنية مبشاركة موسعة من جميع األطراف املعنية.

15. تطبيق قانون البناء الوطني األردني رقم 24 لسنة 2018.

من الضروري تطبيق قانون البناء الوطني األردني األخير للسيطرة على التجاوزات   
املخططات  تنفيذ  يف  بالتقيد  يتعلق  ما  يف  املهندسني  نقابة  قانون  من  كّل  على 
مقاول  مع  التعاقد  بضرورة  يتعلق  ما  يف  املقاولني  نقابة  وقانون  واإلشراف،  الهندسية 

مرخص ومصنف، وبالتالي حتسني مستوى العمل الهندسي بشكل عام. 
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