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مقدمة
يغطي تقرير حالة البالد 2021 ما مجموعه 21 مراجعة تتوزع على ثمانية محاور، هي: 
السياسة  موضوعات  تتناول  مراجعات  ثالث  على  ويشتمل  الكلي  االقتصاد  محور  أواًل، 
القطاعات  محور  الثاني،  احملور  واالستثمار.  األعمال  وبيئة  النقدية،  والسياسة  املالية، 
األولية، ويتناول ثالث مراجعات للمياه والزراعة والبيئة. ويف الترتيب الثالث يحّل محور 
والتجارة  الصناعة  ملف  تتناول  أيضًا،  ثالثًا  مراجعات  متضمنًا  االقتصادية،  القطاعات 
يحّل  الرابع  الترتيب  ويف  الطاقة.  ثم  السياحة  ويليه  واملتوسطة،  الصغيرة  واملنشآت 
محور قطاعات البنية التحتية بثالث مراجعات تغطي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

والتحول الرقمي والبريد، وكاًل من النقل، واإلسكان والبنية التحتية. 

تختص  مراجعات  ثالث  على  ويشتمل  البشرية،  املوارد  محور  فهو  اخلامس،  احملور  أما 
بالتعليم العام، والتعليم العالي، ثم ملف سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب 
املهني والتقني. ويليه احملور السادس، وهو محور التنمية املجتمعية )1(، ويتضّمن اثنتني 
واألسرة  املرأة  التنمية االجتماعية وشؤون  مللف  واحدة للصحة واألخرى  املراجعات؛  من 
والطفل. ثم ننتقل إلى احملور السابع، محور التنمية املجتمعية )2(، ويتضمن مراجعتني 
للثقافة والشباب. وأخيرًا، ُتختتم مراجعات حالة البالد 2021 باحملور الثامن، وهو محور 
السياسية  للتنمية  األولى  مراجعتني  ويشمل  العام،  القطاع  وتطوير  السياسية  التنمية 

والثانية لتطوير القطاع العام. وفيما يلي نبذة موجزة عن كافة احملاور واملراجعات.

أواًل: محور االقتصاد الكلي
شهدت السياسة املالية تطورات ملموسة خالل عام 2021، انعكست على زيادة الضغوطات 
ومع  العامة.  املوازنة  وعجز  العامة  املديونية  ارتفاع  عن  الناجمة  اخلزينة  على  املالية 
اجلهود املبذولة يف حتسني كفاءة حتصيل اإليرادات احمللية، إاّل أنها ما زالت قاصرة عن 
بسبب  جديدة  رأسمالية  مشاريع  متويل  حتى  أو  والرأسمالية،  اجلارية  النفقات  تغطية 

محدودية احليز املالي املتاح. 

ويف هذا اإلطار، تناولت مراجعة السياسة املالية خمسة أقسام رئيسة، بدأت أواًل مبكونات 
موازنة الدولة لعام 2021، وتوقفت عند اإليرادات العامة للحكومة املركزية واإلشكاالت 
املتصلة باإليرادات احمللية من حيث طبيعة مصادرها وهيكلها، واعتمادها على الضرائب 
غير املباشرة التي حتّد من عدالة النظام الضريبي وتعدد املرجعيات التشريعية املانحة 
املركزية  للحكومة  العامة  النفقات  ثم  االستثمارية،  واحلوافز  الضريبية  لإلعفاءات 
واإلشكاالت املتصلة بالنفقات العامة )اجلارية والرأسمالية(، مثل عدم جاهزية املشاريع 
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العامة، وعرجت بعد ذلك على  اإليرادات  النفقات اجلارية  للتنفيذ وجتاوز  الرأسمالية 
مناقشة بنود العجز/ الوفر للحكومة املركزية، وعلى الرصيد القائم للدين العام وخطة 
ببحث  القسم  هذا  املراجعة  وختمت  احلكومية.  الوحدات  وموازنات  السندات،  إصدار 
التصحيح  وبرنامج  واملبيعات،  الدخل  ضريبة  قانوني  خالل  من  املالية  اإلصالحات  أبرز 

االقتصادي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

يف  اخللل  مواطن  أمام  املراجعة  توقفت  املالية،  السياسة  ورقة  من  الثاني  القسم  ويف 
السياسة املالية، والتي من أبرزها االقتراض لتغطية النفقات اجلارية )الرواتب(، ونادرًا ما 
ُيقترض من أجل مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة إنتاجية لالقتصاد الوطني، وعدم 
ومعاجلة  عمل،  فرص  لتوفير  الكافية،  الرأسمالية  املخصصات  إدراج  من  املوازنة  متكن 
مشكلتي الفقر والبطالة ومنو النفقات اجلارية على نحو كبير. ثم تطرقت املراجعة إلى 
أهم التشريعات والقرارات واحُلزم املالية التي ُأطلقت خالل جائحة كورونا والتي كان من 
من  واإلعفاء  املكلفني،  مع  العالقة  القضايا  وتسوية  العمل  فرص  على  احملافظة  أبرزها 

الرسوم والغرامات ودعم فوائد القروض.

أبرز توصيات السياسة املالية:
بعد  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  العامة  املوازنة  عجز  نسبة  يف  تدريجي  تخفيض   :)1(
)3(: تعميق  )2(: تطوير النظام الضريبي وحتديثه،  املنح اخلارجية وقبلها، تدريجيًا، 
هيكلة العدالة الضريبية واالعتماد على الضرائب املباشرة، )4(: إحداث زيادة تدريجية 
يف النفقات الرأسمالية إلى إجمالي اإلنفاق من خالل مأسسة إدارة استثمارات احلكومة. 
)5(: إنشاء وحدة يف وزارة املالية  أما يف جانب الدين العام، فقد أوصت املراجعة بضرورة 
لتعزيز القدرات يف مجال إدارة الدين العام، والتنبؤ باملستهدفات املالية، وإدارة املخاطر 
العام من خالل اإلفصاح عن بنود اإلنفاق  )6(: تعزيز شفافية اإلنفاق  املالية احملتملة، 
زيادة  إلى  تؤدي  التي  النفقات  على  الرأسمالية  النفقات  واقتصار  املختلفة،  أو  املتفرقة 
التكوين الرأسمالي احلكومي، )7(: تفعيل نافذة السجل الوطني للمشاريع االستثمارية 
العامة مبا يضمن مراجعة املشاريع احلكومية املراد إدراجها يف املوازنة السنوية للدولة، 
مع التحقق من إمكانية تنفيذها، )8(: أن تركز املوازنة العامة سنويًا على قطاع واحد أو 
أكثر من القطاعات الرائدة لتقود النمو االقتصادي، وتصبح جدوى املشاريع الرأسمالية 

أكثر تركيزًا.

املراجعة الثانية ضمن محور االقتصاد الكلي، جاءت حول السياسة النقدية، وتشير أبرز 
التطورات التي شهدتها السياسة النقدية واملصرفية للبنك املركزي إلى املرونة واالستجابة 
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السريعة واالستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا. إذ مت اتباع سياسة نقدية 
توسعية من خالل تخفيض أسعار الفائدة وتوفير السيولة الالزمة للنشاط االقتصادي، 
وتعزيز قدرة القطاعات االقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية للجائحة. ويف هذا 
الشأن، أظهرت املؤشرات النقدية ومؤشرات البنوك حتسنًا يف أدائها خالل عام 2021. ويف 
ظل استمرار التحديات االقتصادية التي يواجهها االقتصاد الوطني من تراجع يف النمو 
االقتصادي وارتفاع يف معدالت البطالة وتراجع يف تدفق االستثمارات األجنبية وارتفاع 
والعاملي  الوطني  االقتصاد  يشهدها  التي  التضخمية  والضغوط  اجلاري  احلساب  عجز 

حاليًا، قام البنك املركزي باتباع سياسة نقدية انكماشية متثلت برفع أسعار الفائدة. 

ولقد ركزت مراجعة السياسة النقدية على عدة أقسام، أولها: توجهات السياسة النقدية 
مؤشرات  تطور  وثانيها:  كورونا.  جائحة  ملواجهة  االحترازية  املركزي  البنك  وإجراءات 
ومتانته.  املصـريف  اجلهاز  أداء  صعيد  على  التطورات  أهم  وثالثها:  النقدية.  السياسة 
املتصلة  الكلية  االقتصادية  املتغيرات  بعض  لبحث  الرابع  القسم  يف  املراجعة  انتقلت  ثم 
بتقدمي  وانتهت  املالّي،  السوق  اخلامس  القسم  يف  وتناولت  النقدية.  السياسة  مبؤشرات 

جملة توصيات.

أبرز توصيات السياسة النقدية
يف  )العجوزات  واخلارجية  الداخلية  الهيكلية  االختالالت  احتواء  يف  االستمرار   :)1(
واستمرار  األردني،  الدينار  جاذبية  على  واحملافظة  اجلاري(،  واحلساب  العامة  املوازنة 
إزالة   :)2( على  والتركيز  مقبولة.  تضخم  معدالت  وحتقيق  الصرف،  سعر  استقرار 
يف  واملتناهية  احلجم  ومتوسطة  الصغيرة  الشـركات  إلنشاء  واملالية  اإلدارية  قات  املعوِّ
لدعم  التحفيزية  السياسات  يف  االستمرار   :)3( إلى  إضافة  الريادية،  واملشاريع  الصغر 
النمو االقتصادي، وتعزيز االستقرار املالي والنقدي، )4(: االستمرار يف متكني الشركات 
املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من احلصول على التمويل الالزم، ملمارسة أعمالها 
املركزي  البنك  برامج  خالل  من  مالئمة  فائدة  وبأسعار  طويلة،  أو  متوسطة  آجال  وفق 
من  ومتكينه  الصناعي،  للقطاع  احلقيقية  االقتصادية  احلوافز  تقدمي   :)5( األردني، 
العاملية واإلقليمية،  املنافسة مع األسواق  ارتفاع حدة  تخفيض تكاليف اإلنتاج يف ضوء 
)6(: توسيع الرقابة على قطاع التمويل بإخضاع جميع مؤسسات التمويل ملظلة البنك 
الالزم  الدعم  السوق، وتقدمي  )7(: تعزيز استقاللية بورصة عّمان ومؤسسات  املركزي. 
بها،  واالحتفاظ  الكفاءات  استقطاب  من  ومتكينها  االستراتيجية،  خططها  لتنفيذ  لها 
)8(: تقدمي احلوافز والتسهيالت لتشجيع إدراج شركات جديدة  وتعزيز مركزها املالي، 

يف البورصة. 
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وجاءت املراجعة الثالثة ضمن محور االقتصاد الكلي لتتناول بيئة األعمال واالستثمار، يف 
خمسة أقسام. وتبنُي أبرز التطورات استمرار تراجع بيئة األعمال واالستثمار وانعكاسها 
التي  التحديات  وتعميق  البطالة  معدل  وارتفاع  االقتصادي  النمو  تباطؤ  على  السلبي 
خالل  تراجع  من  االستثمار  مستويات  إليه  وصلت  ما  ولعّل  الوطني.  االقتصاد  تواجه 
السنوات املاضية، يعكس بوضوح هذه التحديات، وعدم القدرة على استغالل ما لدينا من 

بيئة تشريعية وعوامل جذب ممّكنة يف االقتصاد. 

وقد ركز القسم األول من املراجعة على منظومة االستثمار وبيئة األعمال يف األردن من 
زاوية واقع االستثمار وتطوراته، وواقع بيئة األعمال. وبحثت املراجعة يف قسمها الثاني 
والتي  األداء،  وضعف  اخللل  ومواطن  واالستثمار  األعمال  بيئة  تواجه  التي  املعوقات  يف 
سّلطت  بينما  اإلجراءات،  وتعقيد  الضرائب  ومعدالت  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  أهمها  من 
الضوء يف القسم الثالث على اإلجراءات والبرامج والتوجهات احلكومية واالستراتيجيات 
املعنية  اجلهات  موازنات  حتليل  مجال  ذلك  يف  مبا  واالستثمار،  األعمال  بيئة  لتحسني 

ببيئة األعمال واالستثمار.

أبرز توصيات بيئة األعمال واالستثمار
التأسيس لبيئة ممّكنة جلذب االستثمار، تضمن توحيد مرجعيات االستثمار من   :)1(
خالل بيئة تشريعية خاّلقة، )2(: إعادة هيكلة العمليات احلكومية وتبسيط اإلجراءات، 
فيما  االقتصادية  األنشطة  غايات  تصنيف  وتوحيد  اإللكترونية،  احلكومة  وتفعيل 
بينها، )3(: تفعيل دور النافذة االستثمارية لغايات تبسيط اإلجراءات ومنح الصالحيات 
طلبات  على  للرد  ملزمة  زمنية  مبدد  وحتديدهم  النافذة،  يف  احلكومية  اجلهات  ملمثلي 
واإلجراءات  للخطط  والتقييم  املتابعة  مبدأ  تعزيز   :)4( عليها،  واملوافقات  املستثمرين 
احلكومية املعلنة فيما يخص بيئة األعمال واالستثمار، )5(: حتديد أنشطة وقطاعات 
وحجم  االقتصادي،  التعقيد  درجة  تراعي  االستثمار،  جلذب  أولوية  ذات  ومشاريع 
االستثمار، وفرص العمل املستحدثة لألردنيني، إضافة إلى جغرافية االستثمار وتوجيهه 
 :)8( والتطوير،  البحث  التكنولوجي وعمليات  املكون  )7(: تعزيز  للمناطق األقل حظًا، 
رفع القدرات الفنية والبشرية للمعنيني بالتعامل مع املستثمرين وخاصة غير األردنيني 

منهم. 
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ثانيًا: محور القطاعات األولية
يغطي محور القطاعات األولية ثالث مراجعات للمياه والزراعة والبيئة. ويبدأ مبراجعة 
املشاريع  كفاية  عدم  حيث  من  السابقة  املّدة  خالل  ملموسة  تطورات  شهدت  التي  املياه 
املائية التي مت تنفيذها لتطوير املصادر املائية، والوصول إلى أمن مائي سليم. فما زال ثّمة 
ونضوب  الطلب،  وازدياد  املوارد،  شّح  مثل  القطاع،  هذا  تواجه  التي  التحديات  من  الكثير 
املصادر، والتلوث، وتسعيرة املياه املدعومة، واالستغالل اجلائر للمياه غير املتجددة دون 
تعميق  يف  وساهم  املصادر.  هذه  يف  املستقبل  أجيال  وحقوق  نضوبها  زمن  على  التركيز 

مشكلة نقص املياه الزيادة يف النمو السكاني الناجم عن وجود عدد كبير من الالجئني. 

واشتملت مراجعة قطاع املياه على عدة أقسام، وقّدمت يف أولها ملخصًا عامًا عن قطاع املياه، 
لتنتقل يف القسم الثاني إلى املوارد املائية ثم إلى التحديات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية لقطاع املياه والري يف القسم الثالث. وتابعت املراجعة يف القسم الرابع ما ورد يف 
استراتيجية املياه )2016-2025(، ثم أجرت قراءة يف مواطن اخللل يف أداء هذا القطاع 
يف القسم اخلامس والتي من أهمها نقص املصادر املائية وعدم كفايتها وعدم توفر بدائل 

لها. 

أبرز توصيات قطاع املياه
)1(: رفع كفاءة استخدام املياه يف الرّي لتوفير املياه العذبة لالستخدام يف أغراض أخرى 
من خالل إدخال التكنولوجيا احلديثة املوفرة للمياه، )2(: االستمرار والسعي للحصول 
املائية اخلانقة،  املياه املشتركة مع دول اجلوار، مما سيخّفف من األزمة  على احلقوق يف 
خيارًا  بوصفه  التحلية  مشاريع  إنشاء  يف  والسير  العقبة  يف  املياه  حتلية  اعتماد   :)3(
وضع   :)4( احلديثة،  التكنولوجيا  باستخدام  األردن  يف  املياه  مشكلة  حلل  استراتيجيًا 
التحديات  معاجلة   :)5( والفني،  القانوني  بشقيه  املائي  الفاقد  ملشكلة  جذرية  حلول 
األخرى املتمثلة بالضخ املتقطع، وزيادة حصة الفرد يف االستعماالت املنزلية، واستنزاف 

املياه اجلوفية.

أيضًا  الذي شهد  الزراعة  القطاعات األولية، تناولت قطاع  الثانية ضمن محور  املراجعة 
تطورات مهمة تتصل باألمن الغذائي يف ظّل جائحة كورونا. إذ مت إيالء القطاع الزراعي 
إلى األسواق  الزراعية  السلع  الكبيرة يف استمرار تدفق  أولوية قصوى نتيجة مساهمته 

خالل اجلائحة، وتعزيز الروابط اخللفية واألمامية مع القطاعات االقتصادية األخرى.

وتأتي مراجعة الزراعة يف عدة أقسام، بدأتها مبلخص عام عن القطاع، ثم قّدمت قراءة 
يف االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية )2020-2025(، وتابعت يف القسم الثالث 
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يف  الضوء  وسلطت  الوطنية.  لالستراتيجية  التنموية  املشاريع  يف  املتحققة  اإلجنازات 
والتي من  لها،  التابعة  واملؤسسات  الزراعة  وزارة  أداء  الرابع على مواطن اخللل يف  القسم 

أبرزها نقص الكوادر البشرية وضعف املوارد املالية. 

أبرز توصيات القطاع الزراعي 
)1(: إعادة النظر يف املنظومة التشريعية التي حتكم عمل األنشطة الزراعية واألنشطة 
الداعمة لها، )2(: حترير سوق مدخالت اإلنتاج الزراعي، )3(: حوكمة إجراءات التفتيش 
والرقابة على األنشطة االقتصادية، )4(: مواءمة الصالحيات مع املهام األساسية للوزارة، 
ومراعاة عدم االزدواجية يف الصالحيات مع الوزارات واملؤسسات األخرى، )5(: التدريب 
)6(: استكمال  الزراعي،  الزراعية احلديثة وتطوير منظومة اإلرشاد  على التكنولوجيا 
الزراعي من قطاع  القطاع  املزارعني لتحويل  الزراعية، وتفعيل تسجيل  البيانات  قاعدة 
غير منظم إلى قطاع زراعي منظم، )7(: تطوير قنوات التسويق الداخلي، وتطوير جودة 
املنتجات الزراعية املتداولة يف األسواق احمللية لتقليل نسبة الفاقد من الغذاء، )8(: إنشاء 
البحوث  توجيه   :)9( االقتصادية،  اجلدوى  حتقق  التي  الزراعية  للصناعات  مجمعات 
الزراعية إلى الزراعة التجارية، وإدخال األصناف التجارية إلى القطاع الزراعي، )10(: 
التصديرية،  األسواق  تتطّلبها  التي  الشهادات  ملنح  الزراعية  البحوث  مختبرات  تطوير 
)11(: رفع رأس مال مؤسسة اإلقراض الزراعي وتوسيع خدماتها املصرفية، )12(: تفعيل 
حتكم  التي  األنظمة  يف  النظر  وإعادة  الوجود،  حيز  إلى  وإظهاره  التعاوني  االحتاد  دور 
عمل اجلمعيات التعاونية، )13(: وضع منظومة للحوافز الضريبية للجمعيات التعاونية 

مرتبطة باالستثمار والتشغيل وخلق فرص العمل لألردنيني.

تطورات  شهدت  التي  بـالبيئة  اختصت  األولية  القطاعات  محور  ضمن  الثالثة  املراجعة 
على  الضغوط  وتزايد  البيئة  بقضايا  االهتمام  تزايد  نتيجة  السابقة  املّدة  يف  ملموسة 
يف  والتنوع  العمرانية،  الرقعة  وزيادة  السكانية  الزيادة  يف  بالتسارع  واملتمثلة  عناصرها، 
الصناعات وزيادة أعداد املنشآت الصناعية، إضافة إلى التغير املناخي. إذ تواجه اململكة 
األمطار،  هطول  وكميات  احلرارة  بدرجات  التغيرات  يف  تتمثل  املناخ  يف  كبيرة  تغيرات 
القطاعات،  بني  العالقات  وتشابك  واالستهالك  اإلنتاج  أمناط  يف  املتسارع  والتغيير 
النظم  على  محدقًا  خطرًا  يشكل  مما  احلضري.  والتطوير  والطاقة  والزراعة  املياه  مثل 
السياسات  يف  البيئية  األبعاد  إدماج  تعزيز  ويتطلب  اململكة،  يف  والبشرية  الطبيعية 

الوطنية املختلفة، ويف االتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة األطراف. 
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وتضم مراجعة البيئة عدة أقسام، أولها عرض واقع قطاع البيئة يف األردن، وثانيها متابعة 
استراتيجية وزارة البيئة )2020-2022(، وثالثها الوقوف على مواطن الضعف واخللل 
وتعدد  وانخفاضها،  املخصصة  املالية  املوارد  نقص  أهمها  من  والتي  واألداء،  التنفيذ  يف 

املرجعيات وتداخل الصالحيات وضعف االستجابة من املؤسسات والوزارات. 

أبرز توصيات قطاع البيئة
داخل  البيئي  العام  الوعي  من  املنشود  املستوى  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  دعم   :)1(
إصدار  متابعة   :)2( والثقافية،  االجتماعية  املستويات  سائر  وعلى  األردني  املجتمع 
تعزيز   :)3( بانتظام،  األردن  يف  البيئة  بحالة  واملرتبطة  املختلفة  الدورية  التقارير 
القرارات  صياغة  يف  البيئية  اجلمعيات  وبخاصة  املدني،  املجتمع  مؤسسات  مشاركة 
والتعليمات املتصلة بحماية البيئة وصونها، )4(: معاجلة االنتهاكات احلقوقية البيئية 
املستدامة  والتنمية  املتوازنة  البيئة  يف  املواطن  حق  إدراج   :)5( البيئي(،  )اإلجرام  كافة 
ضمن القرارات والسياسات العامة للدولة، )6(: تعزيز العمل التشاركي ما بني وزارة البيئة 
محطات  يخص  فيما  الفضلى  العاملية  املمارسات  تطبيق   :)7( كافة،  التعليمية  واجلهات 
التنقية القريبة من التجمعات السكانية، )8(: دعم إنتاج احملتوى الرقمي بأشكاله كافة، 

وبيان مدى خطورة التلوث البيئي.

ثالثًا: محور القطاعات االقتصادية
اشتمل محور القطاعات االقتصادية على ثالث مراجعات، تناولت األولى ملف الصناعة 
والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة، وتشير آخر التطورات التي عصفت بهذا القطاع 
بني  قوية  وخلفية  أمامية  روابط  خلق  يف  القصوى  أهميته  إلى  كورونا  جائحة  خالل 
السلعي  اإلنتاج  املرتفعة يف  إلى مساهمته  إضافة  املختلفة، هذا  القطاعات االقتصادية 
واخلدمي والقيمة املضافة، وكذلك دوره املهم يف التوظيف. وقد شهد هذا القطاع تراجعًا 
الشركات  من  العديد  إغالق  بسبب  اجلائحة  خالل  املسجلة  الشركات  إعداد  يف  ملموسًا 

نتيجة تراجع الطلب وحجم املبيعات. 

من  لكل  االقتصادي  باألداء  بدأتها  أقسام،  عدة  خالل  من  القطاع  لهذا  املراجعة  ومتت 
القطاع الصناعي والقطاع التجاري وقطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة، إلى جانب كفاءة 
االستثمار  تقييد  مؤشر  وهي:  تنافسيتها،  مؤشرات  وأهم  مجتمعة،  القطاعات  هذه 
األجنبي، ومؤشر التعقيد االقتصادي، ومؤشر تكلفة الطاقة. وتشير النتائج إلى تراجع 
األجنبي  االستثمار  تقييد  درجة  وزيادة  والتنافسية  التنويع  مؤشر  يف  اململكة  ترتيب 
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الثاني،  القسم  يف  أما  الطاقة.  تكاليف  وارتفاع  احمللية  املوارد  استخدام  كفاءة  وتدني 
فتناولت املراجعة اخلطط االستراتيجية لقطاع الصناعة والتجارة وسياساته واإلجناز 
اجلائحة  ملواجهة  املتخذة  احلكومية  اإلجراءات  إلى  الثالث  القسم  يف  لتنتقل  املتحقق، 

والتوجه نحو التعايف االقتصادي عام 2021. 

أبرز توصيات الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة
)2(: بناء  )1(: حفز اإلنتاج الوطني وتعزيز حصة املنتجات الوطنية يف السوق احمللي، 
واملنتجات  األسواق  أولويات  حتديد  مبقدورها  يكون  للتصدير،  وطنية  استراتيجية 
للصادرات األردنية، واملساهمة يف رفع درجة التنوع السلعي واجلغرايف للصادرات الوطنية، 
يف  واإلنتاجية  الفنية  القدرات  على  البناء  خالل  من  اإلنتاجية  القاعدة  توسيع   :)3(
لها،  االستثمارات  جذب  على  والعمل  احمللية،  املدخالت  على  تعتمد  واعدة  قطاعات 
العاصمة حزمًا كبيرة من اإلعفاءات للضرائب  البعيدة عن  املناطق واألطراف  )4(: منح 
والرسوم لتعزيز عناصر جذب االستثمار وخلق بيئة جاذبة له تساهم يف تشغيل األيدي 
املاهرة  التدريب والتأهيل للعمالة  )5(: ربط برامج  البطالة،  العاملة وتخفيض معدالت 
االقتصاد  دور  بتعليم  والبدء  العمل،  سوق  حاجة  مع  تتماشى  والتي  اخلاص  القطاع  يف 
املشتريات  نظام  تعديل   :)6( الذكية،  والصناعات  التعليم  ومهننة  وتعزيزه،  الرقمي 
نسبة  لرفع  واملتوسطة،  الصغيرة  الصناعية  بالشركات  املتصلة  وقراراتها  احلكومية 
األفضلية السعرية للصناعات األردنية يف العطاءات احلكومية التي لها قيمة تصديرية 
القطاع  وبني  والتطوير  األبحاث  ومراكز  اجلامعات  بني  الروابط  تقوية   :)7( تفضيلية، 
اخلاص الصناعي، )8(: تطوير مراكز التدريب املهني خلدمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

مبا يف ذلك تطوير املنظومة التعليمية باجتاه التعليم املهني. 

املراجعة الثانية يف إطار محور القطاعات االقتصادية، تناولت قطاع السياحة الذي شهد 
تطورات سلبية نتيجة جائحة كورونا، إذ انخفضت مقبوضات الدخل من السياحة بنسبة 
75% نتيجة اإلغالق التام الذي شمل كافة منشآته، وكذلك توقف العمل يف القطاع كله 
وفقد العديد من العاملني وظائفهم. وكذلك فرضت جائحة كورونا حتواًل كبيرًا يف عمل 
قطاع السياحة، وما زال اإلنفاق احلكومي على تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية 
غير متناسب مع االحتياجات الفعلية لقطاع السياحة إلعادة تنشيطه مرة أخرى. لقد مت 
بذل جهود كبيرة يف مجال تطوير الصناعة السياحية يف اململكة خالل السنوات السابقة 
للنهوض بالقطاع السياحي وجذب االستثمارات األجنبية، ملا له من دور واسع يف التنمية 

االجتماعية واالقتصادية ورفع مستوى املعيشة لألفراد لتحقيق التنمية املستدامة. 
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وتضمنت املراجعة األقسام التالية: حتليل واقع القطاع السياحي لألعوام 2020-2018، 
2020، ومراجعة اخلطة االستراتيجية  واإلجراءات املتبعة ملجابهة جائحة كورونا عام 
املنفذة  والبرامج  واملشاريع  بالوزارة،  اخلاصة  االستراتيجية  واخلطة  للسياحة  الوطنية 
من خالل الوزارة ودائرة اآلثار العامة وهيئة تنشيط السياحة عام 2020، وحتليل الوضع 

السياحي.

أبرز توصيات قطاع السياحة
)1(: حتفيز فنادق العقبة والبحر امليت على عمل عروض خاصة على أسعارها وخلق منتج 
)3(: توحيد  )2(: دعم إعادة جدولة ديون اجلهات العاملة يف قطاع السياحة،  منافس، 
اإلجراءات وتعليمات الدخول واخلروج لكافة املعابر األردنية، )4(: دعم مكاتب السياحة 
)5(: عمل برامج إقامة ميسرة لرجال األعمال  الدولية الوافدة مبجموعة من احلوافز، 
املنشآت  لعمل  الالزمة  املوافقات  كافة  منح   :)6( لالستثمار،  تشجيعًا  العربية  الدول  من 
واملشاريع  املجتمعية  بالسياحة  االهتمام   :)7( السياحة،  وزارة  خالل  من  السياحية 
 :)8( احمللي،  املجتمع  أبناء  خالل  من  واملدارة  املمولة  واملتوسطة  الصغيرة  االستثمارية 
إشراك أبناء املجتمعات احمللية يف إعداد خطط لتطوير السياحة يف مناطقهم، )9(: رفع 
العامة،  واالهتمام باخلدمات  املستهدفة،  للمواقع  املؤدية  للطرق  التحتية  البنية  كفاءة 
حول  والداللة  الشرح  لوحات  وضع  يف  واألثرية  السياحية  املواقع  كافة  تهيئة   :)10(

املعلومات التاريخية التي تظهر أهمية هذه املواقع.

الذي  الطاقة  بـقطاع  تختص  االقتصادية  القطاعات  محور  نطاق  يف  الثالثة  املراجعة 
شهد عدة أحداث بينت هشاشة القطاع، وتعرضه ألوضاع أدت إلى توقف التزود بالطاقة. 
فقد  املاضية،  السنوات  طوال  الوطني  لالقتصاد  كبيرًا  حتديًا  الطاقة  ملف  شكل  إذ 
لتلبية  الطبيعي  والغاز  النفطية  واملشتقات  اخلام  النفط  استيراد  على  االعتماد  ازداد 
بجائحة  القطاعات  باقي  مثل  القطاع  تأثر  استمر  كما  املختلفة.  القطاعات  احتياجات 
كورونا والظروف اإلقليمية احمليطة، مما أعاق بعض األعمال والنشاطات وحدَّ من كفاءة 
اإلجراءات املتخذة. مما يتطلب استمرار التزود اآلمن بالطاقة بعيدا عن أي تقلبات يف 
اململكة،  يف  والغاز  النفط  مثل  للطاقة  التقليدية  املصادر  توفر  محدودية  فمع  األسعار. 
إاّل أنه غني نسبيا بالعناصر النادرة واملشعة وبالصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة 
بدأت  أقسام،  عدة  ضمن  الطاقة  مراجعة  ومتت  جزئيًا.  استثمارها  يتم  التي  الرياح 
بالطاقة بني احلاضر واملستقبل، وتسليط الضوء على ثالثة عناوين فرعية، هي: أرقام 
فيتابع  الثاني،  القسم  أما  املسار.  وتصحيح  األداء  وحتليل  املقارنة،  ودراسات  وحقائق، 

تنفيذ األهداف االستراتيجية للقطاع.
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أبرز توصيات قطاع الطاقة
)1(: تعزيز دور هيئة الطاقة الذرية األردنية يف تطوير استخدام مفاعالت اجليل الثالث 
والرابع من املفاعالت الصغيرة املدمجة، ومتابعة مهام بناء الكتلة احلرجة ومسؤولياتها، 
مبّدة  النفطية  املشتقات  تسعير   :)2( الذرية،  بالطاقة  يتصل  فيما  اخلدمات  وتقدمي 
ربعية أو فصلية )صيفًا وشتاًء( مع اإلفصاح عن معدل أسعار املشتقات النفطية املعتمدة 
املرتبطة  التعرفة  الكهربائية من خالل  التعرفة  )3(: هيكلة  يف كل مّدة بشفافية تامة، 
الكهربائية،  الطاقة  إنتاج  تكلفة  انخفاض  أوقات  يف  الصباحية  األحمال  لزيادة  بالزمن 
)4(: تعديل القوانني والتعليمات الناظمة لقطاع الكهرباء، )5(: معاجلة الديون املتراكمة 
على قطاع الكهرباء وحوكمتها خارج إطار تعرفة الكهرباء للمستهلكني، )6(: تقييم أسعار 
شراء الطاقة من الطاقة املتجددة )للمرحلتني األولى والثانية( بالتفاوض مع الشركات 
املرحلة  تفعيل   :)7( متزنا،  الكهربائي  النظام  ليبقى  محطاتها  لتكييف  عليها  القائمة 
الثالثة من محطات الطاقة املتجددة، )8(: توحيد املرجعيات يف قطاع الطاقة من خالل 
التنسيق واملشاركة يف اتخاذ القرارات، والوصول إلى خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ. 

رابعًا: محور قطاعات البنية التحتية
منها  األولى  تناولت  مراجعات،  ثالث  على  التحتية  البنية  قطاعات  محور  اشتمل 
القطاع  هذا  أهمية  وتبرز  والبريد،  الرقمي  والتحول  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
التجارة  وتنمية  العاملة  األيدي  تشغيل  يف  لالقتصاد  الرئيسة  املمكنات  أحد  بوصفه 
الفساد.  للمواطنني بعدالة واحلّد من  اإللكترونية وتعزيزها، وتسهيل تقدمي اخلدمات 
ولهذا القطاع أهمية كبرى وترابط مع كافة القطاعات املختلفة. إذ إنه شهد خالل جائحة 
خالل  من  األعمال  من  الكثير  استمرارية  يف  إيجابي  أثر  له  وكان  كبيرًا،  حتديًا  كورونا 
سرعة  يف  ملموسًا  جناحًا  حقق  فقد  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وسائل  تسخير 
االستجابة وتسهيل األعمال واستمرار العملية التعليمية وخدمات التوصيل. إضافة إلى 
تلبية حاجة املواطنني من املشتريات واملدفوعات واملعامالت التي حتولت يف معظمها إلى 

الشكل اإللكتروني.

لقطاعات  واحمللية  العاملية  املؤشرات  التالية:  األقسام  ضمن  القطاع  مراجعة  ومتت 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد، ومتابعة السياسات واالستراتيجيات النافذة، 

وملخص لواقع حال قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد.
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أبرز توصيات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتحول الرقمي والبريد
اخلامس،  اجليل  وحتديدا  املتنقلة  االتصاالت  يف  احلديثة  التكنولوجيا  إدخال   :)1(
شبكات  لعمل  االتصاالت  تنظيم  قطاع  هيئة  خالل  من  املناسبة  الترددات  توفير   :)2(
اجليل اخلامس وجعلها متوفرة بأسرع وقت ممكن لدفع الشركات العاملة يف القطاع إلى 
وكذلك  وتعديالته،   95 لعام   13 رقم  االتصاالت  قانون  حتديث   :)3( منها،  االستفادة 
مراجعة العديد من األنظمة املنبثقة عن القانون وحتديثها، )4(: توفير مساحات أكبر 

من موارد الطيف الراديوي الالزم إلنشاء خدمات اجليل اخلامس وتشغيلها. 

)5(: حتويل األردن ملركز صناعة تكنولوجيا املعلومات، )6(: إدخال التعليم اإللكتروني 
: حتسني   )NBN( استكمال مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض :)التدريجي، )7
للمنتجات  الذاتي  والتطوير  االبتكار  خالل  من  القطاع  يف  العاملة  الشركات  تنافسية 
للتركيز  العالية  التنافسية  القدرة  ذات  للقطاعات  استراتيجية  وضع   :)9( واخلدمات، 

عليها وتطويرها. 

)10(: مراجعة قانون اخلدمات البريدية وتفعيله، فيما يرتبط باملواد املتصلة بالبعائث 
)11(: متكني شركة البريد من العمل على  الصغيرة واملواد املتصلة باخلدمة الشمولية، 
على  املتحقق  الدين  تبعات  حتمل   :)12( اخلاص،  القطاع  بشركات  أسوة  جتارية  أسس 
شركة البريد جراء حتميلها أعباء اخلدمة الشمولية يف السنوات العشر السابقة، )13(: 
إعادة دراسة اخلدمة الشمولية لقطاع البريد ومبا يحقق العدالة للشركة، ويساعدها يف 

القيام بواجباتها جتاه كافة مناطق اململكة. 

مجلس  إنشاء   :)15( وإداريا،  ماليًا  ومتكينه  الرقمي  بالتحول  معني  قسم  إنشاء   :)14(
السيبراني  األمن  مركز  مواكبة   :)16( اخلاص،  القطاع  مبشاركة  الرقمي  للتحول  وطني 
األردنية  اجلامعات  مع  شراكات  عمل   :)17( املجال،  هذا  يف  التكنولوجية  للتطورات 
األسواق  تواكب  وقدرات  مبؤهالت  طالب  وتخريج  السيبراني  األمن  تخصص  لتطوير 
احمللية والعاملية وتنافس فيها. ويف مجال التوصيات العامة توصي املراجعة بإعادة تعريف 

الريادة بصفتها مفهومًا اقتصاديًا ووجوب إحلاقها بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

املراجعة الثانية يف إطار محور قطاعات البنية التحتية تناول قطاع النقل، الذي شهد عدة 
أحداث بينت هشاشة هذا القطاع، وتعرضه ألوضاع أدت إلى توقف حركة النقل وتأخر 
تنفيذ بعض املشاريع. كما استمر تأثر القطاع مثل باقي القطاعات باألزمات اإلقليمية 
التي حّدت من حركة البضائع واألفراد، إضافة إلى الزيادة السكانية املضطردة سواء يف 
الوضع الطبيعي أو الطارئ نتيجة اللجوء القسري الذي زاد من الطلب على نقل البضائع 
والركاب. ولقطاع النقل أهمية قصوى يف تشجيع االستثمار وتعزيز تنافسية االقتصاد 
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املواطنني. وهذا يتطلب احملافظة  آمن وبكلفة مقبولة تكون متاحة لكافة  وحتقيق نقل 
على استمرار حركة النقل بكافة أشكالها لتعزيز األمن االقتصادي والغذائي باستمرار. 

وقد عرضت املراجعة أربعة أقسام رئيسة وعددًا من العناوين الفرعية، وكانت كالتالي: 
األداء  مؤشرات  وعلى  النقل  قطاع  على  كورونا  جائحة  وتأثير  النقل،  قطاع  عن  حملة 
والدعم  النقل،  للقطاع، واإلجراءات احلكومية، وسلسلة إجراءات حكومية لدعم قطاع 
املقدم  والدعم  املركزي،  البنك  وإجراءات  االجتماعي،  الضمان  من  للقطاع  املقدم 
اخلطة  خالل  من  احلكومي  العمل  ومتابعة  السياحة،  وزارة  مع  بالتعاون  النقل  لقطاع 
التنفيذية الستراتيجية النقل الوطنية، واخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق، 
والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، وأولويات النقل يف عهد آخر حكومتني، وربط 

االستراتيجيات باملوازنات.

أبرز توصيات قطاع النقل
)1(: إعطاء وزارة النقل دورًا قياديًا وتنسيقيًا، والتركيز على التحوالت التي حتصل يف 
للقطاعات  العابرة  الشمولية  االستراتيجيات  ووضع  التشغيل  يف  سيما  وال  النقل،  قطاع 
الفرعية، )2(: توجيه اإلنفاق احلكومي باجتاه مشاريع النقل اجلماعي بني املدن، )3(: 
الواردة يف االستراتيجية باتساق مع  أداء لقياس األهداف  أن يتم وضع مؤشرات  ضرورة 
ما يرد يف قانون املوازنة، وأن يتم وضع خطط للمتابعة، )4(: تفعيل النصوص القانونية 
االستراتيجية  لتنفيذ  املالية  املخصصات  رصد   :)5( الفرديني،  باملشغلني  تتصل  التي 
الوطنية للسالمة على الطرق ومتابعة تنفيذها، )6(: إيالء تنفيذ مشروع أنظمة النقل 
الذكية املوجهة للمشاريع احلالية االهتمام، )7(: مأسسة التنسيق ما بني املعنيني بإدارة 
النقل العام وخاصة نقل الركاب والبضائع فيما يتصل بعالقة هيئة تنظيم قطاع النقل 

بالبلديات.

والبنية  اإلسكان  فتناولت  التحتية،  البنية  قطاعات  محور  ضمن  الثالثة  املراجعة  أما 
التحتية الذي شهد تطورات عديدة خالل السنوات السابقة نتيجة تزايد عدد السكان 
التوزيع  بسبب  التحتية،  البنية  على  كبيرة  ضغوطًا  أحدثت  والتي  املتتالية  والهجرات 
غير املنتظم للسكان يف التجمعات السكنية الريفية واحلضرية. إذ مّت بذل جهود كبيرة 
البنية التحتية خالل السنوات السابقة لتحقيق أحد أهداف  يف مجال اإلسكان وقطاع 
يف  واسع  دور  من  له  ملا  ومستدامة،  ومرنة  آمنة  املدن  بجعل  واملتصل  املستدامة  التنمية 
التنمية  لتحقيق  لألفراد  املعيشة  مستوى  ورفع  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 
اململكة خالل  التي شهدتها  والتحضر  السريع  النمو  وأدت عمليات  املستدامة.  احلضرية 
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العقود املاضية إلى إحداث مشكلة يف توفير املسكن املالئم لذوي الدخل املتدني، وتآكل 
بيئية  أخرى  مشكالت  إلى  إضافة  االجتماعية،  واخلدمات  التحتية  البنية  خدمات 
واقتصادية واجتماعية، وظهور مناطق السكن العشوائي التي أدت إلى تدهور يف البيئة 
العامة بسبب ارتفاع معدالت االكتظاظ السكاني. إضافة إلى ذلك فرضت جائحة كورونا 
األولويات  يف  تغيير  إلى  وأّدت  التحتية  والبنية  اإلسكان  قطاع  عمل  يف  كبيرًا  حتواًل 
مع  متناسب  غير  التحتية  البنية  على  احلكومي  اإلنفاق  زال  وما  القطاع،  بعمل  اخلاصة 

االحتياجات الفعلية للقطاع يف ظّل تزايد عدد السكان. 

ومتت مراجعة القطاع من خالل األقسام اخلمسة التالية: اجلهات املعنية بقطاع اإلسكان 
عّمان  وأمانة  احمللية،  اإلدارة  ووزارة  واإلسكان،  العامة  األشغال  )وزارة  التحتية  والبنية 
اجلهات  أداء  يف  اخللل  ومواطن  احلضري(،  والتطوير  لإلسكان  العامة  واملؤسسة  الكبرى، 
البلديات  التنسيق بني  أهمها ضعف  والتي من  التحتية،  والبنية  املعنية بقطاع اإلسكان 

وعدم وجود كوادر مؤهلة، وغياب التخطيط الشمولي وتعدد املرجعيات.

أبرز توصيات قطاع اإلسكان والبنية التحتية
)1(: تطوير األسس املتبعة يف رسم استراتيجيات النمو احلضري من خالل تبني سياسة 
التخطيط الشمولي املكاني للبنى التحتية، )2(: تأسيس نظام معلوماتي خاص بالسكان 
 :)3( التحتية والنشاطات االقتصادية واستعماالت األراضي،  البنية  والعمالة وخدمات 
من  متكينها  بهدف  وتقييمها  وتنفيذها  وتصميمها  البلدية  واملشاريع  البرامج  متابعة 
القيام مبهامها بكفاءة، )4(: بناء القدرات ورفع الكفاءات للعاملني بالبلديات، )5(: اتباع 
استعماالت  نظام  تعديل   :)6( احلكومية،  للجهات  التابعة  املنشآت  لصيانة  دوري  نظام 
قادرة  كبيرة  ببلديات  واملتالصقة  املتقاربة  والقرى  املدن  دمج  ودراسة  السكنية  األراضي 

على حتسني اخلدمات يف مناطقها. 

)7(: حتديد مرجعية  أما التوصيات اخلاصة بقطاع اإلسكان، فقد اشتملت على اآلتي، 
اإلنتاج  تطوير   :)8( اإلسكان،  قطاع  يف  وتنظيمه  االستثمار  لتوجيه  واحدة  حكومية 
 :)9( اإلسكانية،  للمشاريع  اإلنشائية  املراحل  أثناء  املنتج  بجودة  واالهتمام  السكني 
توفير مصدر ُمستدام لتمويل املشاريع السكنية، ودعم التمويل اإلسكاني املوجه للفئات 
املستحقة، )10(: توفير فئات التنظيم ذات املساحات الصغيرة، )11(: تشجيع جمعيات 
التعاونية لإلنتاج السكني وتلبية احلاجة السكنية لفئات متنوعة من الدخل،  اإلسكان 
)12(: تطوير مواد البناء احمللية وتوفير البدائل رخيصة التكاليف ورفع مستوى جودتها 
والعمل   1989 لعام  لإلسكان  الوطنية  االستراتيجية  حتديث   :)13( احمللي،  السوق  يف 

على إصدار استراتيجية تواكب املستجدات واملتغيرات.
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خامسًا: محور الموارد البشرية
اشتمل محور املوارد البشرية على ثالث مراجعات، تناولت أولها التعليم العام الذي شهد 
مما  والالجئني،  السكان  عدد  تزايد  نتيجة  السابقة  السنوات  خالل  عديدة  تطورات 
أحدث ضغوطًا كبيرة على جودة التعليم ومخرجاته. إذ تعرض النظام التعليمي حلالة 
من االختالل وعدم التوازن بني الزيادة يف عدد الطلبة وإنشاء املدارس. وكذلك فرضت 
األولويات  يف  تغيير  إلى  وأّدت  العام  التعليم  قطاع  عمل  يف  كبيرًا  حتواًل  كورونا  جائحة 
واإلدارة  باحلوكمة  تتصل  فيه  الضعف  مواطن  بعض  وأظهرت  القطاع،  بعمل  اخلاصة 
على  سلبًا  اجلائحة  أثرت  وقد  وأكادمييًا.  إداريًا  الطارئة  األزمات  مواجهة  يف  واجلاهزية 
كورونا  جائحة  مساهمة  ومع   .%30 حوالي  التعليمي  الفاقد  بلغ  إذ  التعليمي  النظام 
مناطق  يف  للطلبة  التعليم  تكنولوجيا  أدوات  بتوفير  املتصل  اإلداري  اجلانب  تطوير  يف 
وجودهم كافة، إاّل أنه لم يحدث أي تطوير وحتسني يف اجلوانب الفنية للتعليم عن ُبعد. 
21% من املدارس ال تتوفر  وما زالت جهود دمج التكنولوجيا يف التعليم محدودة، إذ إن 
فيها خدمات اإلنترنت، نتيجة ضعف اإلنفاق. وما زال اإلنفاق احلكومي على التعليم غير 

متناسب مع االحتياجات الفعلية للقطاع يف ظّل تزايد أعداد الطالب.

يف  الدوام  لتعليق  التربية  وزارة  استجابة  هي:  أقسام،  سبعة  يف  القطاع  مراجعة  ومت 
واخلطة  املستدامة،  التنمية  وأهداف   ،2020 آذار   15 بتاريخ  العام  التعليم  مؤسسات 
املخاطر  مع  التعامل  على  وقدرتها   )2022-2018( التربية  لوزارة  االستراتيجية 
والتهديدات، واستراتيجية إدارة املخاطر ومواجهة تعليق الدوام املدرسي بسبب جائحة 
كورونا، والبرامج التي نفذتها الوزارة ملواجهة الظروف الطارئة وتطبيق التعليم عن ُبعد، 

وحتديد مواطن الضعف يف خطط الوزارة وبرامجها التنفيذية. 

أبرز توصيات قطاع التعليم العام
وتوجيهها،  وتنميتها  الطلبة  قدرات  الكتشاف  وإعدادها  دراسية  مناهج  تطوير   :)1(
للمعلمني  وظيفي  نظام  إنشاء   :)2( والرياضيات،  اللغات  يف  األساسية  باملهارات  ترتبط 
نحو  االنتقال   :)3( الدبلوماسي،  السلك  نظام  غرار  على  التعليمي  السلك  نظام  يسمى 
الرقمنة اإللكترونية يف تطوير املناهج الدراسية للمسارات األكادميية، واملهنية، والتقنية، 
التكامل  وحتقيق  املدرسية،  واالختبارات  واالمتحانات  بها،  املرتبط  واحملتوى  واألنشطة 
بني وسائل التعليم التكنولوجية، )4(: بناء القدرات للعاملني يف مجال التعليم الرقمي، 
وأدوات  رقمية  مواد  توفير   :)5( املجال،  هذا  يف  واالختصاصيني  باخلبراء  واالستعانة 
تعليمية خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة وصعوبات التعلم، )6(: إشراك أولياء األمور 
خدمات  توفير   :)7( ُبعد،  عن  التعليم  فريق  يف  دمجهم  أجل  من  وتوعيتهم  وتثقيفهم 
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تفعيل   :)8( ُبعد،  عن  التعلم  متطلبات  ملواكبة  فيها  يتوفر  ال  التي  املناطق  يف  اإلنترنت 
املناطق  يف  مدارس  لبناء  اخلير  وأهل  املتبرعني  توجيه  بهدف  التعليمي  الوقف  خطة 

احملتاجة لبناء مدارس، مما يقلل من النقص احلاد يف البنية التحتية للوزارة. 

املراجعة الثانية ضمن محور املوارد البشرية الذي تناول التعليم العالي والبحث العلمي، 
املؤسسات  عدد  تزايد  نتيجة  السابقة  السنوات  خالل  عديدة  تطورات  أيضا  شهد  فقد 
التعليمية وازدياد أعداد الطلبة مما أحدث ضغوطًا كبيرة على جودة التعليم والكفاءات 
املطلوبة ومخرجاتهما لسوق العمل. فثّمة فائض يف عدد اخلريجني يف جميع التخصصات 
مشكلة  من  عمق  مما   ،2021 عام  يف  طالب  ألف   70 من  يقارب  ما  إلى  وصل  اجلامعية 
البطالة يف االقتصاد. كما شهد القطاع تراجعًا يف البحث العلمي واالبتكار خالل العقد 
املاضي نتيجة ضعف اإلنفاق على البحث العلمي وعدم االستغالل األمثل للموارد املتاحة. 
وما زال اإلنفاق احلكومي على التعليم غير متناسب مع االحتياجات الفعلية للقطاع يف 
ظّل تزايد عدد الطالب. وعمومًا فقد فرضت جائحة كورونا حتواًل كبيرًا يف عمل قطاع 
التعليم العالي وأّدت إلى تغيير يف األولويات اخلاصة بعمله. وترتب على اجلامعات خالل 
اجلائحة صعوبات مالية ناجتة عن الوضع االقتصادي السائد نتيجة اإلغالقات وتعليق 

التعليم الوجاهي وتأجيل دفع الرسوم. 

واخلطة  العالي،  التعليم  واقع  التالية:  األقسام  خالل  من  القطاع  مراجعة  متت  وقد 
البشرية  للموارد  الوطنية  واالستراتيجية   ،)2021-2019( للوزارة  االستراتيجية 
وزيادة  اإلداري  بالترهل  القطاع  تواجه  التي  التحديات  أهم  وتتمثل   .)2025-2016(
العجز املالي واملديونية للجامعات وتدني جودة التعليم وضعف البحث العلمي. وتوزع أبرز 

ما جاء يف التوصيات على عدة مجاالت. 

أبرز توصيات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
عالقة  بناء  خالل  من  واخلاصة  العامة  اجلامعات  يف  األمناء  مجالس  دور  تعظيم   :)1(  
تكاملية مع مجلس التعليم العالي ليكون دور املجلس اإلشراف واملراقبة والتوجيه، )2(: 
الشفافية يف تعيني أعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس األمناء والقيادات اجلامعية، 
)3(: العمل على استقرار التشريعات الناظمة للعمل األكادميي واستدامتها على مستوى 
اجلامعة والقطاع، )4(: تعديل أسس القبول املوحد ليحقق العدالة ويشجع على االلتحاق 
بالتعليم التقني وحسب االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية )2025-2016(، )5(: 
توفير الدعم املالي والفني لطلبة الدراسات العليا يف اجلامعات االردنية لالبتكار والتفرغ 
لتنفيذ أبحاثهم، )6(: ربط استحداث التخصصات اجلديدة من مجلس التعليم العالي مع 
حاجة السوق، )7(: قياس أداء اجلامعات والكليات اإلداري واألكادميي من خالل تطبيق 
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الفرصة  وإتاحة  التعليم  مخرجات  لضمان   )Baldrige Standards( بالدريج  معايير 
واإلقليمي  احمللي  السوق  يف  مؤهالتهم  يناسب  عمل  على  احلصول  اخلريجني  من  لكثير 

والعاملي.

التعليم  وقطاع  والتشغيل  العمل  سوق  تناولت  البشرية  املوارد  محور  يف  الثالثة  املراجعة 
جانبي  بني  توازن  وعدم  مزمنًا  هيكليًا  اختالاًل  يشهد  الذي  والتقني  املهني  والتدريب 
العرض والطلب من العمالة احمللية. إذ مع كل اجلهود التي بذلتها اجلهات املعنية يف تطوير 
هذا القطاع، إاّل أنه ما زال يعاني من الضعف والبطء يف حتقيق األهداف املوضوعة للسير 
به نحو التطور واحلداثة ومواكبة متطلبات السوق والصناعات املختلفة. وقد أّدى غياب 
متطلبات  إلى  يستند  مهني  تعليمي  نظام  تطوير  يف  اخلاص  للقطاع  الفاعلة  املشاركة 
لدى  املتوافرة  واملهارات  اخلاص  القطاع  احتياجات  بني  الفجوة  اّتساع  إلى  العمل،  سوق 
اخلّريجني. وزاد من االختالالت التي يعاني منها أيضا سوق العمل وجود أعداد كبيرة من 
العمالة الوافدة وعزوف األيدي العاملة األردنية عن العمل يف تلك القطاعات التي ُتقبل 
االقتصادي  والوضع  املستحدثة،  العمل  فرص  عدد  ومحدودية  الوافدة،  العمالة  عليها 
مؤهالتهم  مواءمة  وعدم  األجور،  تدني  إلى  إضافة  اإلجبارية،  الهجرة  وموجات  احمللي، 

الحتياجات سوق العمل.

والتشغيل  العمل  التالية: قطاع سوق  القطاع من خالل األقسام اخلمسة  ومتت مراجعة 
)شمل واقع سوق العمل والتشغيل، واخلطط واالستراتيجيات والبرامج الداعمة لقطاع 
أهداف  من  ُأجنز  وما  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  وقطاع  والتشغيل(،  العمل  سوق 
اخلالصة،  وأخيرًا   ،)2025-2016( البشرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية 

والتوصيات. 

أبرز توصيات سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني
الطريق  خارطة  على  مبنية  وثابتة  مستقرة  تنفيذية  خطط  وضع  على  العمل   :)1(
لالستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2025(، )2(: إحداث تغييرات 
هيكلية يف سوق العمل ترتبط بكفاءة السوق واملهارات املطلوبة، )3(: تأهيل القادرين على 
متطلبات  مع  املهارات  ومواءمة  لهم،  مناسبة  وظائف  على  احلصول  من  ومتكينهم  العمل، 
سوق  تنظيم   :)5( العمل،  سوق  عن  الالزمة  البيانات  توفير   :)4( وحاجته،  العمل  سوق 
العمل غير الرسمي والعمالة الوافدة، )6(: توفير بيئة العمل املناسبة خلريجي القطاع 
التقني من حيث سلم الرواتب والتسلسل الوظيفي واحلوافز املتصلة به، إضافة إلى تغيير 
 :)7( لألردنيني،  املهن  من  مجموعة  وتفعيل  القطاع  لهذا  االجتماعية  النمطية  الصورة 
العامل وصاحب  العالقة بني  الذي يساعد يف تنظيم  املهني  العمل  تفعيل قانون تنظيم 
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العمل، )8(: ربط اإلطار الوطني للمؤهالت مع سوق العمل، )9(: بناء منصة إلكترونية 
للتعليم املهني تسهم يف التعليم اإللكتروني التفاعلي لدى جميع مزودي خدمة التعليم 
املستقبلية  املهن  لتحديد  املستقبل  ملهن  مرصد  إنشاء   :)10( والتقني،  املهني  والتدريب 
احلديثة  التطورات  لتواكب  املهني  التعليم  إدارة  هيكلة  إعادة   :)11( املطلوبة،  واملهارات 
اخلاصة بقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني، )12(: توجيه اجلهات الدولية املانحة 
والداعمة للتعليم والتدريب املهني والتقني إلى التعليم الثانوي املهني للنهوض به، )13(: 
جتهيز املشاغل واملختبرات بأجهزة ومعدات حديثة، واإلسراع يف إجنازها لتواكب التطور 
التكنولوجي يف مجال الصناعات املختلفة، )14(: إنشاء نظام متابعة الطلبة اخلريجني 
وتفعيله يف كل مؤسسة مزودة للتعليم والتدريب املهني والتقني، )15(: إنشاء مسرعات 
أعمال مهني لإلبداع واالبتكار من خالل مزودي اخلدمة، )16(: التشجيع على االستثمار 
العمل،  سوق  احتياجات  لتلبية  والتقني  املهني  والتدريب  والتعليم  التشغيل  قطاع  يف 
القرار يف سوق  النقابات املهنية والقطاع اخلاص للمشاركة يف صناعة  )17(: تفعيل دور 

العمل؛ )18(: حتويل كليات املجتمع اخلاصة إلى كليات تعليم تقني.

سادسًا: محور التنمية المجتمعية )1(
تضمن محور التنمية املجتمعية )1( مراجعتني، اختصت األولى بـالتنمية االجتماعية 
وشؤون املرأة واألسرة والطفل، التي شهدت تطورات عديدة خالل السنوات السابقة من 
عدد  ارتفاع  حيث  من  رافقتها  التي  السلبية  والتداعيات  كورونا  بجائحة  تأثرها  حيث 
القطاعية  واالستراتيجيات  اخلطط  حتديث  على  العمل  مت  إذ  األسري.  العنف  حاالت 
واملؤسسية. كما مت تفعيل دور املرأة يف مناحي احلياة كافة وحمايتها، وخاصة مشاركتها يف 
احلياة السياسية بوصفها املدخل لتعزيز مشاركتها يف سائر املجاالت األخرى. ومت اتخاذ 
خطوات إصالحية مهمة يف مجال حقوق املرأة والعدالة االجتماعية، وحول املساواة بني 

اجلنسني يف احلقوق والواجبات. 

التنمية  قطاع  على  كورونا  جائحة  آثار  التالية:  اخلمسة  األقسام  املراجعة  وتناولت 
للحماية  الوطنية  االستراتيجيات  ومتابعة  والطفل،  واألسرة  املرأة  وشؤون  االجتماعية 
للحماية  الوطنية  االستراتيجية  شاملة  والطفل  واألسرة  املرأة  وشؤون  االجتماعية 
واخلطة  وحتديثاتها،  القطاعية  واالستراتيجيات   ،)2025-2019( االجتماعية 
الوطنية للحّد من زواج القّصر دون 18 سنة )2018-2024(، واالستراتيجية الوطنية 
لكبار السن )2018-2022(، واالستراتيجية الوطنية للمرأة )2020-2025(، ومواطن 

الضعف يف األداء والتنفيذ، وأخيرًا التوصيات.
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أبرز توصيات قطاع التنمية املجتمعية
)1(: إكمال العمل على إعداد قانون العمل االجتماعي وإقراره، )2(: استخدام مصطلح 
احلماية االجتماعية بداًل من املعونة الوطنية لتغليب الصفة احلقوقية للدعم احلكومي 
للفئات املهمشة. ويف مجال األسرة والطفل، )3(: إقرار قانون خاص بحقوق الطفل، )4(: 
الذين ال يستطيعون  واملرضى  السن  إلى األطفال وكبار  للوصول  وإجراءات  وضع خطط 
اإلبالغ عن حاالت العنف، )5(: تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية، إضافة 
)6(: إقرار قانون األحداث،  إلى تطوير خطط عمل وطنية للطفولة املبكرة والطفولة، 
)7(: تطوير استراتيجية "عدالة األحداث". ويف مجال شؤون املرأة، )8(: مراجعة شاملة 
للتشريعات كافة ذات العالقة باملساواة اجلندرية وإزالة التمييز، )9(: التعميم على عدم 
استخدام االحتجاز الوقائي أو التهديد به ألن ذلك يحول دون قيام الضحايا من النساء 
باإلبالغ عن العنف، )10(: اللجوء إلى العمل املرن من حيث مكان تأدية العمل أو تقسيم 

ساعات العمل مبا يلبي احتياجات العامالت اللواتي يقمن برعاية آخرين. 

)1(، تناولت قطاع الصحة الذي أظهر   املراجعة الثانية ضمن محور التنمية املجتمعية 
األردني  الصحي  للقطاع  الكثيرة  اإلجنازات  فمع  كورونا.  جلائحة  التصدي  يف  جناحًا 
وموقعه املتقدم ومتاسكه يف مواجهة جائحة كورونا، إاّل أنه يعاني من حتديات ومشاكل 
كثيرة ال بّد من مواجهتها لتجنب تراجعه، وضمان العبور اآلمن من اجلائحة، ومن أبرز 
هذه التحديات، غياب مرجعية وطنية موحدة حلوكمة النظام الصحي وقيادته، والتأخر 
يف الوصول للتغطية الصحية الشاملة والعادلة للسكان، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية 
احلكومي،  الصحي  التأمني  برامج  يف  واالزدواجية  الصحة،  على  اإلنفاق  نسبة  وارتفاع 
واالستخدام غير الفعال للموارد املتاحة، وصعوبة االحتفاظ بالكوادر البشرية املدربة 
وهجرتها، وتركيز النظام الصحي على الرعاية الصحية الثانوية والثالثية على حساب 
الرعاية الصحية األولية وبرامج الصحة العامة، وضعف تنفيذ مشاريع اخلطط الصحية 
االستراتيجية وبرامجها، وضعف أذرع الرقابة على جودة الرعاية الصحية يف القطاعني 
األساليب  وتطوير  الصحية  واملعلومات  الرقمنة  حتديات  إلى  إضافة  واخلاص،  العام 
املشاركة  وغياب  الوقاية  بأساليب  املجتمعي  الوعي  وضعف  الصحي،  للنظام  اإلدارية 
املجتمعية الفعالة يف الشأن الصحي. ومع اجلهود واإلجنازات التي مّتت، فما زال القطاع 
على  واحملافظة  كورونا،  جائحة  من  اآلمن  اخلروج  من  متكنه  إصالحات  بحاجة  الصحي 
مكتسباته املتراكمة وإبقائه يف موقع متقدم. وعملية اإلصالح هذه يجب أن تكون شاملة 
وتغطي املكونات السبعة للنظام الصحي كما أوردتها منظمة الصحة العاملية، وهي: اإلدارة/ 
املعلومات/  ونظم  والدواء  الطبية/  والتكنولوجيا  البشرية  واملوارد  والتمويل  واحلوكمة 

والرقمنة وتقدمي اخلدمات الصحية واملشاركة املجتمعية. 
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ومتت املراجعة يف عدة أقسام، أولها الوضع الوبائي جلائحة كورونا يف األردن: االستجابة 
الصحية  التشريعات  تنفيذ  يف  التقدم  رصد  وثانيها  املستقبلية،  واآلفاق  والتحديات 
جاء  ما  وأبرز  املستقبلية،  والرؤية  التوصيات  وثالثها  االستراتيجية،  الصحية  واخلطط 
املكونات  وتغطي  شاملة  تكون  أن  يتعني  القطاع  لهذا  املطلوبة  اإلصالح  عملية  أن  فيها 

السبعة للنظام الصحي كما أوردتها منظمة الصحة العاملية.

أبرز توصيات القطاع الصحي
الصحية  اخلدمات  مقدمو  حتتها  ينضوي  واحدة  ومرجعية  إدارية  مظلة  إيجاد   :)1(
على  اإلنفاق  وتضبط  ومتويلها،  الصحية  اخلدمات  تقدمي  ازدواجية  متنع  الرسمية، 
استقالله،  على  واحملافظة  العالي  الصحي  املجلس  تفعيل   :)2( العدالة،  وحتقق  الصحة 
ودعمه إداريا وفنيا للقيام بوظائفه احملددة بالقانون، )3(: إعادة تنظيم القطاع الصحي 
النموذج  باتباع  الوطنية  الصحية  األزمات  مع  التعامل  على  وقدرته  جاهزيته  لرفع 
االستباقي، )4(: التطبيق الفعلي لسياسة الالمركزية لتوسيع مشاركة اإلدارات الوسطى 
املوارد  وإدارة  القرارات  واتخاذ  التخطيط  عملية  يف  الصحة  وزارة  يف  والطرفية  والدنيا 
البشرية واملالية، )5(: إيجاد آلية لربط إنشاء املستشفيات واملراكز الصحية مع بعضها، 
وتصنيع  اللقاحات  مجال  يف  وخاصة  ودعمها،  احمللية  الدوائية  الصناعات  حتفيز   :)6(
)7(: تسريع إجراءات تسجيل  الوقائية ومساعدتها يف فتح أسواق جديدة،  املستلزمات 
)8(: إلزام كافة القطاعات الصحية الرسمية بشراء األدوية واملستلزمات  الدواء احمللي، 
الطبية عن طريق الشراء املوحد يف دائرة العطاءات املركزية، )9(: ضرورة تفعيل اخلطة 
الوطنية وتنفيذها للحّد من مقاومة مضادات امليكروبات، )10(: تسريع برنامج حوسبة 
املراكز الصحية واملستشفيات احلكومية، )11(: إلزام مقدمي اخلدمة يف القطاع الصحي 
موحد  برنامج  باستخدام  واملستشفيات  الصحية  واملراكز  العيادات  يف  وخاصة  اخلاص 
للسجل الطبي اإللكتروني، )12(: تسريع برنامج حوسبة املراكز الصحية واملستشفيات 
الطب  على  التركيز  من  لالنتقال  الصحي  النظام  أولويات  ترتيب   :)13( احلكومية، 
الصحة  بنموذج  الدقيقة  الطبية  والتخصصات  املكلفة  الطبية  والتكنولوجيا  العالجي 
ملرضى  وخاصة  منازلهم،  يف  واملقيمني  للمواطنني  صحية  خدمات  تقدمي   :)14( العامة، 
األمراض املزمنة واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة، وخدمات تنظيم األسرة والتطعيم 
الرعاية  جلعل  وصارم  فعال  حتويلي  نظام  إيجاد   :)15( الدورية،  الفحوصات  وإجراء 
للرقابة  آليات  وضع   :)16( الصحية،  اخلدمات  لتلقي  الرئيس  املدخل  األولية  الصحية 
األفقي  التوسع  ضبط   :)17( للمرضى،  املقدمة  الصحية  اخلدمات  جودة  على  الذاتية 
األمد  وطويلة  ثابتة  استراتيجية  وضع   :)18( احلكومية،  املستشفيات  يف  والعمودي 
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للتعاقد مع القطاعات الصحية احلكومية األخرى والقطاع الصحي اخلاص، )19(: إنشاء 
نظام وظيفي للسلك املهني الصحي على غرار نظام السلك الدبلوماسي.

محور التنمية املجتمعية )2( 
)2( على مراجعتني، تناولت األولى قطاع الثقافة من   اشتمل محور التنمية املجتمعية 
كورونا،  جائحة  خالل  األردن  يف  الثقافة  قطاع  التوالي:  على  هي  أقسام،  أربعة  خالل 
فيها،  اإلجناز  وحجم  وتقييمها،   )2021-2017( الثقافية  التنمية  خطة  ومتابعة 
وحتديد مواطن اخللل والضعف يف األداء التي كان لها عالقة باحلوكمة والعمل املؤسسي 

وضعف اإلنتاج الثقايف والنشر.

أبرز توصيات قطاع الثقافة
إنشاء   :)2( الثقايف،  القطاع  يف  العاملة  للمؤسسات  موحدة  تنظيمية  مظلة  إيجاد   :)1(
الثقافية  االستراتيجية  إصدار   :)3( مستقلة،  هيئة  بوصفه  للثقافة  األعلى  املجلس 
)5(: إحياء مشاريع  الثقافة،  )4(: تفعيل صندوق دعم  القطاع كاملة،  مبشاركة أطراف 
التفرغ اإلبداعي، ومخيم اإلبداع الثقايف واملتحف الرقمي وتطويرها، )6(: دعم معرض 

عّمان الدولي للكتاب، )7(: إعادة النظر يف سياسة النشر يف الوزارة.

الذي  الشباب  قطاع  تناولت   )2( املجتمعية  التنمية  محور  ضمن  الثانية  املراجعة 
القطاعات  مختلف  يف  املؤهلة  العاملة  القوى  لتوفير  للمستقبل  حقيقية  فرصة  يشكل 
االقتصادية لدعم االقتصاد وتطويره ومنّوه. إذ يشكل الشباب من عمر )15-24( نسبة 
20% من عدد السكان. ومع زيادة فئة الشباب، فما تزال التحديات أمامهم بارزة ببلوغ 
50%، مما يشير إلى وجود فرصة ضائعة لالقتصاد من  نسبة البطالة بينهم ألكثر من 
البطالة  معدالت  ارتفاع  من  فاقمت  التي  األسباب  ومن  قدراتهم.  من  االستفادة  خالل 
املستحدثة  العمل  فرص  ومحدودية  االقتصادي  النمو  معدالت  تدني  هو  الشباب  بني 
واإلجراءات  السياسات  إلى  إضافة  االقتصاد،  لها  تعرض  التي  اخلارجية  والصدمات 
السابقة  واإلجراءات  السياسات  لتقييم  ملحة  حاجة  وجود  إلى  يشير  وهذا  السابقة. 

وإعادة تنشيط اجلهود ملعاجلة حتدي البطالة بني الشباب.

الشباب،  التوالي: حملة عامة عن قطاع  الشباب يف ستة أقسام، وهي على  وتأتي مراجعة 
واملديريات(،  األقاليم  مستوى  كوروناعلى  جائحة  )خالل  وإجنازاتها  الشباب  وزارة  ودور 
االستراتيجية  إلى  إضافة   )2025-2019( للشباب  الوطنية  االستراتيجية  ومتابعة 

املؤسسية لوزارة الشباب )2021-2024(، ومواطن الضعف واخللل يف األداء. 
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أبرز توصيات قطاع الشباب
)1(: إعداد خطة تدريب وتأهيل وتعليم مستمر لرفع كفاءة الكادر الوظيفي يف الوزارة، 
)2(: استحداث وحدة للتدريب والتعليم املستمر وقسم للتوجيه الوطني واألمن الفكري 
)3(: تفعيل صندوق دعم احلركة الشبابية والرياضية،  الوزارة،  وقسم ذوي اإلعاقة يف 
من  البدنية  للياقة  مراكز  بداخلها  تضم  التي  املنشآت  يف  للعاملني  شهادات  اعتماد   :)4(
خالل مركز إعداد القيادات الشبابية، )5(: فتح أكادمييات يف احملافظات لأللعاب املختلفة 
 :)7( )6(: تفعيل دور مركز إعداد القيادات الشبابية،  وتوطينها مبنشآت وزارة الشباب، 
إقامة مدينة شبابية متكاملة مبواصفات عاملية بالشراكة مع القطاع اخلاص، )8(: إعادة 
تأهيل بيوت الشباب وتسويقها سياحيًا بخطة ممنهجة، وتطوير الكادر العامل يف بيوت 
الشباب وتأهيله وتدريبه، )9(: توفير وسائل النقل ملراكز الشباب وبناء قدرات العاملني 
والشابات  الشباب  مراكز  دمج   :)10( الشبابية،  املراكز  يف  وتعزيزهما  والعملية  العلمية 
إنشاء   :)11( القريبة،  املدارس  باستخدام  املستأجرة  املراكز  عن  واالستغناء  املجاورة 
األردنية،  السفارات  مع  بالتعاون  املغتربني  أبناء  من  األردني  للشباب  وطنية  مخيمات 
املخدرات  آفة  ومحاربة  املتطرف،  الفكر  مبحاربة  املعنية  الوزارة  برامج  دراسة   :)12(
)13(: متكني الشباب سياسيًا من خالل  بالتعاون مع األمن العام واجلهات املعنية بذلك، 
تفعيل دور املعهد السياسي للوزارة ودعمه ورفده بالكوادر املؤهلة ودعم برامجه، )14(: 
تطوير برامج متقدمة ومتخصصة لتأهيل قيادات شبابية فاعلة يف كافة احملافظات من 

خالل تقدمي التدريب الالزم لها. 

سابعًا: محور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام 
األولى  تناولت  مراجعتني،  على  العام  القطاع  وتطوير  السياسية  التنمية  محور  اشتمل 
التنمية السياسية من خالل ستة أقسام، وهي على التوالي: التنمية السياسية يف األردن، 
ومراحلها وتطورها، ومتابعة اخلطط واالستراتيجيات، ومواطن اخللل يف األداء، واللجنة 

امللكية لتحديث املنظومة السياسية، وأخيرًا االستنتاجات والتوصيات.

أبرز توصيات التنمية السياسية
الدميقراطي متثل مرجعًا  والتمكني  السياسية  للتنمية   )1(: وضع استراتيجية وطنية 
جلميع اخلطط واجلهود املتصلة بالعمل السياسي. ومن أهم التوصيات كذلك )2(: تنفيذ 
مراجعة شاملة للمناهج واملقّررات املتصلة بالثقافة الوطنية واملواطنة، وإيجاد آلية تقييم 
ومتابعة دورية للمعارف واملهارات التي يكتسبها الطلبة يف هذا املجال. ومبوازاة ذلك، )3(: 



24

Economic & Social Council of Jordan

والدميقراطية،  واملواطنة  الهوية  قضايا  يف  ومعارفهم  مهاراتهم  وتطوير  املعلمني  متكني 
مواضيع  لتتضمن  ة،  األردنيَّ اجلامعات  يف  الوطنية  التربية  مادة  محتوى  حتويل   :)4(

مرتبطة باملواطنة والتمكني الدميقراطي.

)2(، تناولت تطوير القطاع العام الذي  املراجعة الثانية ضمن محور التنمية املجتمعية 
أظهر ضعف استجابة القطاع العام وجاهزيته للعمل عن ُبعد خالل اجلائحة لعدم وجود 
خطط طوارئ مناسبة. إذ ما زالت الصورة غير واضحة فيما يتصل بإعادة هيكلة القطاع 
العام وتطويره، ويظهر ذلك جليًا بكثرة القرارات وإلغائها مع كل تغيير حكومي. ولتحقيق 
التطوير اإلداري احلقيقي املنشود ال بّد من وجود إلزامية بخطط تطوير القطاع العام 
للحكومات املتعاقبة. ومع اإلجنازات التي مت حتقيقها يف مجال تطوير القطاع العام فما 
زال ثّمة العديد من التحديات، والتي من أبرزها، غياب االستراتيجية الشمولية لإلدارة 
البرامج واخلطط وضعف متابعة األداء احلكومي، وغياب  العامة، وضعف عملية تنفيذ 
األساس الواضح لنظام املتابعة احلكومي والتشتت وعدم االستمرارية والتراجع عن بعض 
اخلطط التنفيذية والقرارات التي يتم اعتمادها، وتعدد اجلهات املسؤولة عن التطوير 

وعدم الثبات يف تعيني اجلهة املنوطة مبتابعة التطوير اإلداري. 

ومت مراجعة القطاع العام يف عدة أقسام، هي: حملة حول أداء تطوير القطاع العام منذ عام 
2000 )اخلطط واالستراتيجيات(، ومواطن اخللل وفرص التحسني يف األداء والتنفيذ، 
وحتسني اخلدمات واإلجراءات احلكومية، ودور األجهزة املعنية )مجلس اخلدمة املدنية، 

وديوان اخلدمة املدنية، ومعهد اإلدارة العامة(، وإعادة هيكلة اجلهاز احلكومي.

أبرز توصيات القطاع العام
االستراتيجي  )التخطيط  العام  للقطاع  االستراتيجية  اإلدارة  عملية  مأسسة   :)1(
للقياس وفق  إلى مؤشرات محددة وواضحة وقابلة  ومتابعة األداء احلكومي( باالستناد 
مبا  الدوائر  يف  املؤسسي  التطوير  وحدات  هيكلة  إعادة   :)2( الدولية،  املمارسات  أفضل 
يف  املدنية  واخلدمة  التطوير  سياسات  اقتراح  مرجعية  توحيد   :)3( فاعليتها،  يضمن 
باجتاه  املدنية  اخلدمة  ديوان  جتربة  تقييم   :)4( والتطوير،  املدنية  اخلدمة  مجلس 
وإعادة  العامة  اإلدارة  معهد  دور  تعزيز   :)5( إشرافية،  إلى  تنفيذية  من  أدواره  حتويل 
االستقالل املالي له، )6( اعتماد مبدأ السلك املهني لكافة القطاعات املهنية مثل التعليم 

والصحة وغيرها من القطاعات، )7(: حوكمة القطاع العام.


