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مقدمة

عده املجلس االقتصادي
هذا التقرير (لعام  )2021هو التقرير الرابع حلالة البالد الذي ُي ّ

ً
استكماال للتقارير السابقة من حيث مراجعة القطاعات املختلفة بطريقة
واالجتماعي
علمية ودقيقة لتحديد مستوى اإلجناز املؤسسي ،وتقدمي مقترحات لتحسني
األداء احلكومي ،ومبا يساهم يف تعزيز الشفافية يف العمل احلكومي مع التركيز على
االستراتيجيات واخلطط احلكومية التي نفذت خالل هذا العام.
لقد تزامن إعداد هذا التقرير مع ظروف وحتديات صعبة ناجمة عن استمرار تباطؤ
النمو االقتصادي وارتفاع معدل البطالة ،واستمرار تأثر اململكة بجائحة كورونا
وباألزمات والصراعات اإلقليمية يف املنطقة .إذ ما زالت القطاعات االقتصادية املختلفة
وتعاف متفاوتة لعودتها لنشاطها الطبيعي السابق الذي كان قبل
تشهد درجات انتعاش
ٍ
انصبت اجلهود احلكومية على التعامل مع اجلائحة
اجلائحة .إضافة إلى ذلك ،فقد
ّ
ومتطلباتها بتوفير احلماية االقتصادية واالجتماعية للقطاعات االقتصادية األكثر
تضرراً ،وكذلك الفئات االجتماعية وخاصة العاملني يف تلك القطاعات والتحضير لتعايف
األردن منها.
كبير يف عمل
حتول
وقد ّأدى استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي إلى
ٍ
ٍ
القطاعات املختلفة وتغيير يف األولويات اخلاصة بعملها ،وأظهرت بعض مواطن الضعف
فيها التي تتطلب تطوير ًا سواء كان من اجلانب االستراتيجي أو اجلانب الهيكلي أو
التشريعي لهذه القطاعات .فعلى سبيل املثال ،ساهمت اجلائحة يف تطوير اجلانب اإلداري
املتصل بتوفير أدوات تكنولوجيا التعليم للطلبة يف مناطق وجودهم كافةّ ،إل أن التطوير
والتحسني للجوانب الفنية للتعليم بقيا ضعيفني ،وما زالت جهود دمج التكنولوجيا يف
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ثمة ارتباك حاصل يف استراتيجية قطاع الطاقة من حيث
التعليم محدودة .وكذلك كان ّ

استيعاب محطات طاقة متجددة جديدة واستقطاب مستثمرين جدد لالستثمار فيها.
كما تبنيُ املراجعة ضعف حوكمة تكنولوجيا املعلومات واجلاهزية يف مواجهة األزمات
الطارئة .وكذلك فإن االستفادة من التطور التكنولوجي كلي ًا منذ ظهور الثورة الصناعية
الرابعة (الثورة الرقمية) يف التحول وإحداث التغيير يف ترابط الصناعات الوطنية
واألفراد واملجتمعات وتكاملها مع بعضها ما زال ضعيف ًا ويحتاج إلى االهتمام أكثر ،وخاصة
بالبنية التحتية يف السنوات القادمة.
بد من اإلشارة إلى احتفال األردن باملئوية األولى والتي أطلق جاللة امللك خالله
وال ّ

باكورة رؤيته الشاملة للنهوض السياسي واالقتصادي واإلداري مبناسبة دخول األردن
املئوية الثانية والتي ابتدأت بإحداث التغييرات يف عام  ،2021كان أبرزها مخرجات
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية التي هدفت إلى حتديث املنظومة السياسية،
وتكريس العمل الدميقراطي يف الفعل السياسي ،بغية الوصول إلى برملانات قائمة
على برامج حزبية ،والتأسيس ملرحلة متقدمة يف أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية
ملسؤولياتها ،مع التركيز على االهتمام بدور الشباب واملرأة لتحفيز مشاركتهما يف صناعة
القرار على املستوى احمللي والوطني .ومت كذلك إطالق برنامج أولويات عمل احلكومة
وجتس ُد
( )2023-2021والبرنامج التنفيذي التأشيري لألعوام (.)2024-2021
ّ
األوراق النقاشية السبع التي أطلقها جاللة امللك عبد اهلل الثاني قبل سنوات خارطة

طريق نحو مستقبل أردني أفضل للمجتمع والدولة.
ويهدف التقرير الذي مت إعداده بأسلوب علمي دقيق إلى إعطاء املزيد من الشفافية يف
متابعة العمل املؤسسي للقطاعات يف املجاالت املختلفة ،وبطريقة تساهم يف تعزيز عمل
القطاعات والتغلب على التحديات الرئيسة التي تواجهها .وقد تضمنت منهجية إعداد
املراجعات يف هذا التقرير عدة مراحل ،ابتدأت باختيار فرق البحث من ذوي االختصاص
مسودات
لكل قطاع أو مجال ،مرورا بتحكيم املراجعات األولية من خبراء ،وصوال إلى عرض
ّ
املراجعات ضمن جلسات عصف ذهني وجاهية وعبر تقنية البرنامج املرئي()zoom
؛ لالستماع إلى أصحاب املصالح واالختصاص من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص
واملجتمع املدني ،لالستفادة من معارفهم وجتاربهم وتضمني توصياتهم ومالحظاتهم
يف املراجعات لتصبح بصيغتها شبه النهائية .لقد اعتمد التقرير املعلومات والبيانات
أي معلومات
الواردة عن عام  2021وكان تاريخ  2021/12/31التاريخ النهائي إلضافة ّ

2

حالة البالد  :2021مقدمة

يتضمن ّ
كل منها مجموعة من
داخل التقرير .وقد ُق ِّسم التقرير إلى سبعة محاور رئيسة
ّ

املراجعات تغطي  21قطاع ًا رئيس ًا.

تضمن التقرير توصيات تتسم بالشمولية وتتصل بالتشريعات واحلوكمة واإلدارة
واجلاهزية وتكاملية استراتيجيات القطاعات املرتبطة مع بعضها ،وتوحيد املرجعيات
وتطوير املوارد البشرية واستغالل املوارد املتاحة بكفاءة عالية .كما تضمن هذا التقرير
إضافة جديدة تتمثّ ل مبلخص تنفيذي شامل لكل التقرير يتضمن أبرز التطورات وأهم
التوصيات الواردة فيه.
ولذلك ،اشتمل التقرير على مراجعة حتليلية لواقع القطاعات االقتصادية واالجتماعية
املختلفة والتحديات التي تواجهها ،والتوصيات التي من شأنها حتسني مخرجات هذه
القطاعات وتعزيز الترابط فيما بينها لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي املنشود
يف املجتمع.
إن النتائج التي تضمنها التقرير ذات أهمية وأولوية كبرى لكافة القطاعات لتحسني
أدائها والبناء على اإلجنازات السابقة ملا لها من أهمية يف حتقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية ورفع مستوى املعيشة لألفراد وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.
وبعد إصدار التقرير الرابع حلالة البالد وباملنهجية ذاتها والتركيز على تقييم السياسات
واالستراتيجيات احلكومية ،فقد بات من الضروري إجراء تقييم موضوعي للتجربة
بالتحضير لتقرير حالة البالد لعام  2022لألسباب التالية:
األول :يرتبط بتركيز التقارير السابقة كما ذكرنا على السياسات واالستراتيجيات
احلكومية والتي كانت فكرة رائدة يف حينه ،ولكن بات من الواضح أن التغيير يف هذه
السياسات من سنة إلى أخرى قد ال يكون كبير ًا مما أدى إلى تكرار يصعب جتنبه يف
بعض احلاالت ،وأصبحت الفائدة تضمحل مع توالي التقارير باملنهجية ذاتها وإن اختلف
املضمون من سنة إلى أخرى.
ثاني ًا :بعد االحتفال مبئوية الدولة ،أطلق جاللة امللك مشروع ًا نهضوي ًا سياسي ًا واقتصادي ًا
ً
متكامال .ولقد مت إجناز الشق السياسي من خطة اإلصالح بإقرار مخرجات اللجنة
وإداري ًا
امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،وخاصة التعديالت الدستورية وقانو َني األحزاب
واالنتخاب .أما بخصوص الشق االقتصادي ،فقد أطلق جاللة امللك أكبر ورشة اقتصادية
مبشاركة مئات من العاملني يف القطاع اخلاص والعام واخلبراء بهدف اخلروج برؤية وخطة
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اقتصادية للسنوات العشر القادمة تكون عابرة للحكومات ،والذي من املتوقع أيض ًا إطالق
نتائجها قريبا.
وأخيرا ،شكّ لت احلكومة جلنة لتحديث القطاع العام والذي من املتوقع إعالن نتائجه بعد
وقت قصير.
ٍ
وهذه التغيرات سوف تؤدي إلى واقع جديد حال الشروع بتطبيقها مما يحتّ م إعادة النظر
يف طبيعة التقرير ومنهجيته .وبعد املراجعة الداخلية ،فقد تقرر اإلبقاء على تقرير
حالة البالد من حيث املبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة ُتركّ ز من حيث احملتوى على
موضوع معني عام ،بهدف تسليط الضوء على كافة أبعاده يف كافة القطاعات وحتليلها
ثم تقدمي التوصيات حولها.
بطريقة علمية ومعمقة ،ومن ّ

رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي
األستاذ الدكتور موسى شتيوي
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