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كلمة رئي�س املنتدى
عندما طرحنا فكرة منتدى تطوير ال�سيا�سات االقت�صادية قبل
�أقل من ثالث �سنوات مل نتوقع �أن يقطع هذا امل�شروع الرائد هذا
ال�شوط الكبري من االجناز يف زمن قيا�سي .
لقد تبني لنا حجم االمكانات واخلربات الكبرية املتوفرة يف بلدنا
الغايل  ،والتي كانت تتحني الفر�صة لتنخرط يف عمل وطني
تطوعي م�س�ؤول غايته االولى واالخرية النهو�ض بامل�سرية التنموية
وت�شخي�ص العلل االقت�صادية واالجتماعية واخلروج بالتو�صيات
الالزمة ملعاجلتها جلهد داعم للم�ؤ�س�سات الر�سمية وكرديف
م�ؤازر لعملها.
بف�ضل نخبة خرية من رجاالت هذا البلد املعطاء وخربائه وعلمائه وقادته وم�س�ؤوليه و�أ�ساتذته وذوي
االخت�صا�صات املختلفة ت�شكلت فرق العمل وعكفت على ت�شخي�ص �شتى الق�ضايا واملوا�ضيع الكفيلة بت�سليط
ال�ضوء على مواقع الوهن كما قدمت ل�صاحب القرار احللول الكفيلة بالعاجلة واالنطالق فوق �أر�ض �صلبة وعلى
�أ�س�س علمية حديثة.
بكل االعتزاز وبوافر الثقة �سنوا�صل امل�سرية و�سنبني على ما مت �إجنازه و�سيظل هدفنا اال�سمى و�ستظل غايتنا
االعلى هي خدمة هذا البلد والعمل بكل ما يتطلبه االلتزام واالنتماء من �أجل ا�ستقراره وعافيته االقت�صادية
و�أمنه و�سالمته وعزه و�إزدهار �شعبه العظيم يف ظل القيادة الها�شمية احلكيمة وعلى ر�أ�سها �صاحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني .

طـــالل �أبـوغـــزالــــه
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الـمقـدمـة
يعني مفهوم التنمية امل�ستدامة عملية تطوير الأر�ض واملدن واملجتمعات وكذلك الأعمال التجارية ب�شرط ان
تلبي احتياجات احلا�ضر بدون امل�سا�س بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها  .وتتطلب التنمية امل�ستدامة
حت�سني ظروف املعي�شة جلميع النا�س دون زيادة ا�ستخدام املوارد الطبيعية �إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأر�ض
على التحمل .وجترى التنمية امل�ستدامة يف ثالثة جماالت رئي�سة هي النمو االقت�صادي ،وحفظ املوارد الطبيعية
والبيئة ،ولتنمية االجتماعية .وهي املجاالت الأ�سا�ساية لتحقيق تنمية م�ستدامة حقيقية يف كل بلد .لذلك هدف
منتدى تطوير ال�سيا�سات االقت�صادية من خالل هذا املفهوم �إلى التطرق �إلى خمتلف جماالت التنمية امل�ستدامة
ومناف�شتها و�إبراز �أهم التحديات التي تواجهها هذه املجاالت وكيفية التغلب على امل�شاكل وحماولة معاجلتها.
و�إن من �أهم التحديات التي تواجهها التنمية امل�ستدامة هي الق�ضاء على الفقر ،من خالل الت�شجيع على اتباع
�أمناط �إنتاج وا�ستهالك متوازنة ،دون الإفراط يف االعتماد على املوارد الطبيعية .فكان من �أهم املجاالت التي
عملت فرق العمل على درا�ستها والتعرف على مواطن اخللل فيها و�إقرتاح احللول والتو�صيات لها و�إ�صدارها يف
ورقة عمل وهي :املياه ،الزراعـ ــة ،الطاق ــة ،التعليم ،متكني املر�أة  ،غالء املعي�شة ،ال�سيا�سات املالية.
�إن عملية التنمية هي مبثابة عملية حت ّول �إرادية �شاملة تقوم يف جوهرها على املواطن ،باعتباره �صانع التنمية
وغايتها .وتركزت هذه الأوراق على حتقيق هدف املنتدى لتقييم الو�ضع االقت�صادي الراهن ب�شكل مهني وم�ستقل
بعيد ًا عن �أي تدخالت  ،وذلك �سعي ًا للو�صول �إلى حتديد مواطن ال�ضعف واخللل يف ال�سيا�سات االقت�صادية
واملخاطر املرتبطة بها واقرتاح التو�صيات املالئمة والتي من �ش�أنها �أن ت�ضع خارطة طريق للإ�صالح لت�شكل
عام ًال داعم ًا لإ�صالح اقت�صادي من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �إيجابا على كافة فئات املجتمع.
و�ستبنى املرحلة املقبلة يف املنتدى على ربط هذه التقارير مب�ؤ�شرات حيوية وواقعية ،من خالل تناول امل�ؤ�شرات
الأ�سا�سية يف كل قطاع ومقارنتها مع دول العامل ودول املنطقة ومعرفة التغري الذي ميكن �أن يحدث خالل فرتة
زمنية معينة يف البلد ،ملعاجلة �أي خلل قد يطر�أ �أو امل�ضي قدما نحو التقدم للح�صول على تنمية م�ستدامة
متقدمة.
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مالحظات حول «اخلطوط التوجيهية املقرتح اعتمادها
يف م�شروع املوازنة العامة لعام »2012
�أرفق لكم م�شروع «اخلطوط التوجيهية املقرتح اعتمادها يف م�شروع املوازنة العامة لعام  »2012مو�ضحا ما
يلي:
�1.1أعدت امل�سودة الأولى من قبل جلنة ال�سيا�سات املالية (ثالثون ع�ضوا) برئا�سة ال�سيد �سليمان احلافظ.
2.2عر�ضت امل�سودة الأولى على االجتماع املنعقد بتاريخ  12ايلول  2011حيث جرت مناق�شتها ب�شكل م�ستفي�ض
�أغناها وو�ضعها ب�صيغتها املعدلة كم�سودة رقم ( )2على �ضوء االقرتاحات البناءة من �أع�ضاء املنتدى.
3.3جرى بعد ذلك مناق�شة امل�سودة رقم ( )2مع ر�ؤ�ساء اللجان واملن�سق العام ورئي�س املنتدى باعتبارهم
ميثلون جمهرة الأع�ضاء امل�شاركني يف اللجان الأربعة للمنتدى .وبنتيجة درا�ستها مت التو�صل الى امل�سودة
رقم (.)3
4.4اقرتح رئي�س املنتدى على االجتماع العام للمنتدى بتاريخ :2011/10/27
1.1درا�سة امل�سودة الثالثة العتمادها من قبل الأع�ضاء احلا�ضرين ( 160ع�ضوا).
2.2جرى مناق�شة ورقة ال�سيا�سات املالية يف االجتماع العام للمنتدى حيث تقدم ا�صحاب املعايل وال�سعادة
والأ�ساتذة باقرتاحاتهم البناءة والتي جرى بنتيجتها تكليف معايل �سليمان احلافظ رئي�س اللجنة
اعادة ال�صياغة على �ضوء تلك املالحظات وتقدميها لرئي�س املنتدى (م�سودة رقم .)4
3.3ار�سالها الى دولة رئي�س الوزراء كم�سودة للبحث واال�سرت�شاد ون�سخة الى جمل�س النواب والى جمل�س
الأعيان.
4.4ان يجري و�ضعها على املوقع وتوزيعها على ال�سادة الأع�ضاء جميعا ملزيد من الدرا�سة والنقا�ش.
5.5ا�ستعجال التوزيع واالر�سال الى اجلهات الر�سمية كي تكون حتت نظر احلكومة اجلديدة عند مبا�شرة
مهامها ،وب�شكل خا�ص عند اعداد املوازنة اجلديدة .2012
6.6على �ضوء ما �سيتم من حوار ونقا�ش الحق �ضمن املنتدى واملجتمع الأردين ذو االهتمام وكذلك ال�سلطة
التنفيذية �صاحبة ال�صالحية �سيجري التعديل للتو�صل الى م�سودة نهائية يجري ادراجها �ضمن
التقرير النهائي للمنتدى.
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«اخلطوط التوجيهية املقرتح اعتمادها
يف م�شروع املوازنة العامة لعام »2012
مـقـدمـة

بارك جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم مبادرة الأجندة الوطنية التي �أعدت عام 2005
باعتبارها متثل منهج ًا اقت�صادي ًا و اجتماعي ًا �ضمن �إطار م�ؤ�س�سي ي�ست�شرف مق ّومات التنمية االقت�صادية و
االجتماعية لل�سنوات .2015-2006

وملا كان مو�ضوع هذه الورقة يتعلق ببعدين هامني هما  :املوازنة العامة  ،واملديونية فانه من املنا�سب ان ن�شري
الى الهدف الذي حددته الأجندة الوطنية لهذين البعدين وهو التايل:
)1فيما يخ�ص املوازنة العامة ،حددت الأجندة منهجية عملية لتحويل عجز املوازنة والبالغ  %11.8بعد
امل�ساعدات �سنة �إعداد الأجندة ،الى فائ�ض مايل قبل امل�ساعدات يبلغ  %1.8عام .2017
)2فيما يخ�ص م�ستوى الدين العام ،ذكرت الأجندة تخفي�ضه من  %91الى  %36من الناجت املحلي االجمايل.
لكن من الالفت �أنه قد م�ضى حوايل � 6سنوات على �إقرار تلك االجندة دون �أن يحاط املواطنون علم ًا
بتحقيق �أهداف الأجندة ،خا�صة ما يتعلق باال�صالح املايل ،الذي ا�ستحقت فر�صة ملراجعته مبنا�سبة
ال�شروع ب�إعداد املوازنة العامة لل�سنة املالية اجلديدة .2012
ت�شري هذه املراجعة �إلى انحراف ال�سيا�سة املالية املطبقة عن الأهداف التي و�ضعتها الأجندة ،والأهداف التي
ت�سعى الدول لتحقيقها ل�ضمان اال�ستقرار املايل ،مما ي�ستدعي �إجراءات وقرارات حازمة لت�صويب امل�سار.
ويف البداية ال بد من تقييم نتائج الأداء املايل لل�سنوات املا�ضية من  ، 2011 – 2006ومن ثم و�ضع خطة
ا�صالح مايل واقت�صادي وا�ضح وملزم لل�سنوات القادمة  ،2016-2012ت�شارك فيه اجلهات املعنية املختلفة،
ويلتزم مبعايري مو�ضوعية ملراقبة التنفيذ ،وذلك لتدارك �أي ف�شل حمتمل يقود �إلى املزيد من تراكم امل�شاكل
وتعقيد احللول.
وجدير بالتذكري هنا �أن االردن كان منذ �سنوات قد «تخرج» من برامج «الت�صحيح االقت�صادي والتكيف
الهيكلي» التي كانت تو�ضع بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لكي ي�ستقل ذاتي ًا بو�ضع مثل هذه
الربامج وااللتزام بها .وال يجوز �أن ي�سمح للم�شاكل املالية احلالية بالتفاقم �إلى حالة تعود بنا �إلى عهد ما قبل
اال�ستقالل بال�سيا�سة املالية.
وملا كانت جهود �إعداد املوازنة العامة للعام القادم  2012ت�شكل فر�صة للمبادرة لت�صويب ال�سيا�سة املالية
يف اجتاه �إ�صالح االختالالت الكبرية التي حدثت يف ال�سنوات الأخرية من خالل تبني برنامج متو�سط املدى
ل�ضبط العجز املايل ت�شكل موازنة  2012اجلزء ال�سنوي الأول من تنفيذه ،فقد وجدنا من املنا�سب ان نتقدم
بتو�صيات حمددة للإطار العام لإعداد تلك املوازنة لتكون جزء ًا من عملية الإ�صالح املايل لل�سنوات اخلم�س
القادمة.
epdforum.org
6

التو�صيات املقرتحة:

�أو ًال  :فيما يتعلق باملوازنة العامة :
� -1أن ال تتجاوز النفقات اجلارية للموازنة العامة ن�سبة  %90من االيرادات املحلية كحد �أق�صى ،و�أن تخف�ض
هذه الن�سبة بالتدريج �إلى �أن ت�صل �إلى  84يف املائة خالل ال�سنوات الثالث القادمة،حتى يتحقق هام�ش معقول
من االيرادات يخ�ص�ص للنفقات الر�أ�سمالية� ,إلى جانب امل�ساعدات اخلارجية التي يجب �أن تر�صد لأغرا�ض
النفقات الر�أ�سمالية �أي�ضا.

� -2أن يتم �إ�صدار املوازنة العامة مبجلدين:
1.1يحتوي املجلد الأول على بيانات النفقات اجلارية وبيانات متويلها من الإيرادات املحلية بن�سبة  %90كحد
�أق�صى..
2.2ويحتوي املجلد الثاين على النفقات الر�أ�سمالية املمولة من كل من الإيرادات املحلية وامل�ساعدات
اخلارجية ،على �أن تراعى الدقة يف ت�صنيف النفقات الر�أ�سمالية و �إظهارها بحقيقة �أغرا�ضها ح�سب
املعايري املحا�سبية الدولية .كما �أنه يف�ضل �أن يتم تف�صيل �أبواب النفقات الر�أ�سمالية املزمع متويلها
من امل�ساعدات ب�صورة وا�ضحة ،وحتديد مراتب �أولوياتها باملقارنة مع الأبواب الأخرى ،و ربط تنفيذ كل
باب بتوفر امل�ساعدات وفق ترتيبه يف الأولوية .و�سوف ي�ساعد تطبيق هذه التو�صية على �إ�ضفاء ال�شفافية
الكاملة ال�ستعماالت امل�ساعدات اخلارجية ،مما يعزز ثقة املانحني ب�أن الأردن يتجه الى حت�سني بنيته
التحتية ،وي�ساهم يف حتقيق بيئة ا�ستثمارية مناف�سة.
(مالحظة :هذا مع التنويه �أنه �سبق ومت �إ�صدار موازنة الدولة لعام 1994مبجلدين يعتمد املجلد الثاين منها
على متويل امل�شاريع الر�أ�سمالية من املنح وامل�ساعدات).
�3.3إن تفعيل دور املوازنة العامة للدولة يف خدمة �أهداف التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يقت�ضي احلفاظ على
التوازن بني الإنفاق املدين واالجتماعي من ناحية والإنفاق الع�سكري من ناحية �أخرى  .ويالحظ ان الإنفاق
الع�سكري منذ  2005قد تزايد بالأرقام املطلقة والأرقام الن�سبية ،حيث ارتفع بني عامي  2005و 2011
من  753مليون دينار عام  2005الى  1924مليون دينار عام  ، 2011وارتفعت ن�سبته الى جمموع املوازنة
العامة من  %22الى  .%30وتفيد الأرقام الواردة يف موازنتي  2005و  2011ان الإنفاق الع�سكري عام
 2005يقارب يف حجمه النفقات الر�أ�سمالية الإجمالية؛ �أما يف عام  2011فقد ارتفع الإنفاق الع�سكري
الى حوايل �ضعفي النفقات الر�أ�سمالية الإجمالية  .وال بد يف هذا املجال من �أخذ درا�سة املركز الوطني
حلقوق الإن�سان بعني االعتبار والتي �صدرت م�ؤخر ًا  ،حيث ذكرت �أن ن�سبة الإنفاق على التعليم وال�صحة
والعمل جمتمعتا كانت  ، %22مقابل الإنفاق الع�سكري البالغ  %21خالل الفرتة التي غطتها تلك الدرا�سة
وال بد من الت�أكيد يف �ضوء هذه احلقائق على �ضرورة اال�ستفادة من جتارب الدول الناجحة الأخرى،
واخذ املعايري املطبقة فيها لتحديد ن�سب الإنفاق على ال�صحة والتعليم والبنى التحتية والإنفاق املدين
واالجتماعي ب�شكل عام مقابل الإنفاق الع�سكري ،وت�صميم املوازنة على هذا الأ�سا�س.
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4.4مراجعة �سيا�سة الدعم احلكومي العام ،الذي ال مييز حالي ًا بني امل�ستحقني وغري امل�ستحقني ،مبا يكفل
و�صول الدعم الى م�ستحقيه من خالل الدعم النقدي املبا�شر و�/أو عرب اي�صاله الى الفئات امل�ستهدفة
من خالل م�ؤ�س�سات قائمة حالي ًا مثل �صندوق املعونة الوطنية وغريه �شريطة ان ي�ستمر الدعم بالو�صول
الى م�ستحقيه.
5.5العودة الى �سيا�سة ت�سعري الكهرباء و امل�شتقات النفطية ب�شكل يعك�س التكاليف احلقيقية على املواطنني ب�شكل
تدريجي مما ي�ساعد على تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،مما يقلل من الأعباء املالية على املوازنة التي ال تكون
ناجتة عن �سوء �إدارة ،مع مراعاة اال�ستمرار يف توفري هذه اخلدمات با�سعار منا�سبة لذوي الدخل املحدود.
6.6العودة الى تطبيق القواعد الأ�سا�سية ال�سليمة يف احت�ساب عجز املوازنة بحيث يح�سب العجز قبل
امل�ساعدات كن�سبة الى الناجت املحلي االجمايل كما كان متبعا قبل عام  ،2000والتوقف عن احت�سابه بعد
املنح و امل�ساعدات� ,إذ ان الطريقة الثانية يف االحت�ساب �أدت �إلى �إدراك الأمور ب�صورة زاهية �أكرث مما
يجب ،الأمر الذي قد يكون �ساهم يف التو�سع يف االنفاق عن طريق االقرتا�ض و�أدى �إلى ارتفاع املديونية.
 7.7اال�سراع يف �إعتماد وتطبيق املعايري املحا�سبية الدولية املتعلقة بالقطاع العام ب�شكل كامل
(.)International Accounting Standard for Public Sector
�8.8إعداد تقديرات املوازنة العامة واعتماد معايري وا�ضحة و�شفافة يف تقدير املتغريات االقت�صادية اال�سا�سية
التي ت�ستند عليها تقديرات املوازنة مثل ن�سبة النمو يف الناجت املحلي االجمايل والية التظخم وامل�ستوردات
وغريها لتجنب ا�صدار مالحق املوازنة.
9.9االلتزام بالقاعدة الد�ستورية باالمتناع عن تخ�صي�ص �إيراد من م�صدر معني جلهة معينة دون وجود ن�ص
قانوين وذلك عم ًال باملادة  115من الد�ستور والتي تن�ص على �أن «جميع ما يقب�ض من ال�ضرائب وغريها
من واردات الدولة يجب �أن ي�ؤدي �إلى اخلزينة املالية و�أن يدخل �ضمن موازنة الدولة مامل ين�ص القانون على
خالف ذلك .وال يخ�ص�ص �أي جزء من �أموال اخلزانة العامة وال ينفق لأي غر�ض مهما كان نوعه �إال بقانون».
ويق�ضي تطبيق هذه القاعدة ب�أن على جميع امل�ؤ�س�سات املدنية والع�سكرية والهيئات امل�ستقلة ان تورد تلك
االيرادات الى خزينة الدولة ما مل يوجد قانون يحكم طرق �إنفاقها .كما يجب تطبيق هذه املادة على الأموال
التي تقب�ضها اخلزينة حل�ساب جهات حمددة مبوجب �أحكام القانون وتوريدها اليها ح�سب الأ�صول.
 1010الت�أكيد على التقيد ب�أحكام املادة رقم  33من الد�ستور التي تن�ص ،من بني �أحكام �أخرى على �أن على
احلكومة �أن تقدم احل�سابات اخلتامية يف نهاية �ستة �شهور من انتهاء ال�سنة املالية ال�سابقة  ،وذلك ليتم
اعتماد �أرقام الفعلية يف التخطيط ملوازنة العام التايل.
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ثاني ًا :فيما يتعلق باملديونية:
1.1الغرا�ض االف�صاح والدقة يف عر�ض التزامات املوازنة البد من و�ضع جدول يف م�شروع قانون املوازنة
العامة يظهر حجم االلتزامات غري امل�سددة على احلكومة وامل�ؤ�س�سات التابعة لها وكذلك املبالغ امل�ستحقة
للحكومة وامل�ؤ�س�سات التابعة لها واملدد التي مرت على ا�ستحقاقها وابرز التطورات على هذه االلتزامات
يف ن�شرات وزارة املالية ال�شهرية.
2.2عدم �إ�صدار كفاالت مالية حكومية �إال يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى بعد درا�سة عميقة للأ�سباب وبيان
القدرة احلقيقية على الت�سديد ويقت�صر �إ�صدارها للم�شاريع احلكومية ذات اجلدوى وعن امل�ؤ�س�سات
احلكومية امل�ستقلة امل�شكلة مبوجب قانون خا�ص �إذا كانت تدار من قبل احلكومة.
3.3مراعاة �أن ال تزيد ن�سبة من ّو الدين العام ب�شقيه الداخلي واخلارجي عن ن�صف معدل منو الناجت املحلي
االجمايل احلقيقي لال�سعار الثابتة لل�سنة ال�سابقة ،ويف جميع االحوال يجب التقيد ب�سقف املديونية ح�سب
القانون ومبا ال يتجاوز  %60من الناجت املحلي االجمايل لآخر �سنة فعلية ولي�س كن�سبة مئوية للناجت املحلي
املتوقع ل�سنة الحقة  ،لأن املتوقع قد ال يتحقق ،ما ي�ؤدي �إلى خمالفة قانون الدين العام .
4.4بني معايري خدمة الدين العام ح�سب املعايري الدولية املعتمدة .ومنها ان ين�سب عبء الدين الداخلي
واخلارجي الى �إجمايل ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات وكذلك الى �إجمايل امل�ستوردات من ال�سلع
واخلدمات� ،إلى جانب ن�سبة حجم الدين العام الداخلي واخلارجي الى الناجت املحلي الإجمايل.
ثالث ًا  :مالحظات هامة على هام�ش التو�صيات:
1.1بالإ�شارة �إلى حكم الد�ستور بت�صاعدية العبء ال�ضريبي على املواطنني ،ال زالت احلاجة قائمة �إلى �إ�صالح
�ضريبي يكون �أكرث �إن�صاف ًا ل�شرائح املواطنني الأقل ثروة ودخ ًال .وهناك �ضرورة اقت�صادية واجتماعية
لدرا�سة �ضريبة املبيعات ونطاق تطبيقها ون�سبها �أي�ض ًا.
2.2ان�سحبت احلكومة من اال�ستثمار يف م�شاريع ا�ستثمارية خمتلفة �أو من �إدارة �شركات مملوكة لها كليا �أو
جزئيا كما قامت ب�إلغاء امل�ؤ�س�سة الأردنية لال�ستثمار ،ثم عادت من خالل م�ؤ�س�سات خمتلفة �إلى هذا
الن�شاط ثانية ب�أ�شكال متعددة مما يعار�ض نهج التخا�صية .املطلوب تف�سري ذلك يف ظل اعتماد �سيا�سة
حترير الأ�سواق والأ�سعار ،ال �سيما �أن احلكومة كفلت مثل هذه امل�ؤ�س�سات وبد�أت بت�سديد ما عليها من
ديون نتيجة تلك الكفاالت وتق�صري تلك امل�ؤ�س�سات بالوفاء بالتزاماتها.
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مالحظات حول م�شروع قانون املوازنة العامة
للحكومة املركزية وموازنات الوحدات احلكومية لعام 2012
�أوال :مقدمة
بعد االطالع والدرا�سة لكل من خطاب املوازنة الذي �ألقاه وزير املالية الدكتور �أمية طوقان �أمام جمل�س النواب
بتاريخ  2011/12/11وم�شروع قانون املوازنة العامة لعام  2012والبيانات واجلداول الواردة فيه ،والبيانات
واجلداول الواردة يف م�شروع قانون موازنات الوحدات احلكومية لعام  ،2012ف�إننا نتقدم باملالحظات والتو�صيات
املبينة �أدناه �ضمن هذا التقرير ،والتي ت�شكل يف ر�أينا جمموعة من التحديات االقت�صادية واالجتماعية ،والتي
نرى �ضرورة التنبيه اليها والتحذير من عواقبها بغية الو�صول الى �سيا�سات كلية مدرو�سة وح�صيفة ت�سهم يف
حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي يف اململكة ،وت�ساعد على ت�أكيد التنمية وا�ستطرادها رغم الظروف
والتحديات الكبرية التي ي�شهدها العامل ،ومنطقتنا ب�شكل خا�ص ،وباتت تتفاعل على ال�ساحة الوطنية.
وقد خرجنا بعدد من اال�ستنتاجات الهامة والتي تتعلق ب�أ�سلوب �إعداد املوازنة ،وبالأرقام وامل�ؤ�شرات الأ�سا�سية
فيها ،والفر�ضيات التي بنيت عليها مما دفعنا لالعتقاد �أن الأرقام والبيانات وامل�ؤ�شرات الواردة فيها ال تعك�س
نف�س ال�صورة التي ر�سمتها وثائق م�شروعي املوازنة العامة والوحدات احلكومية وخطاب املوازنة ولذلك ر�أينا
�ضرورة الإعالن عن هذه اال�ستنتاجات بهدف النفع العام.
ثانيا :املوازنة العامة املجمعة للدولة
حيث �أن املوازنة العامة وموازنة الوحدات احلكومية ت�شكالن معا ال�صورة الكلية ملوازنة الدولة ،ف�إننا �سوف
نلتزم يف مالحظاتنا وا�ستنتاجاتنا �أدناه بالتعامل مع املوازنة املوحدة ،ليكون احلكم على الو�ضع املايل الكلي
للمملكة �شموليا ولي�س جمتزء ًا .وبهذا الأ�سلوب ف�إننا ن�ؤكد على مبادئ ال�شفافية واحلاكمية يف التعامل مع
موازنة الأردن ،والتي ت�شكل واحدة من �أهم �أوجه الدولة و�سيا�ساتها و�أولوياتها.
ونحن لذلك نو�صي ب�أن جتري تعديالت قانونية بهدف �إ�صدار املوازنة العامة وموازنات الوحدات
احلكومية ب�شكل موحد.
ثالثا :الإيرادات الكلية العامة
1.1بلغ جمموع الإيرادات املحلية الكلية يف م�شروع قانون املوازنة العامة وموازنات الوحدات احلكومية
( )5726مليون دينار يف حني �أن ح�سابا دقيقا لها يظهر �أنها ( )5625مليون دينار �أردين .ومن الوا�ضح
�أن الفرق البالغ حوايل  101مليون دينار ناجت عن �إدخال رقم �صايف اثر الدعم احلكومي للم�ؤ�س�سات
امل�ستقلة والبالغ  273مليون دينار مقابل فائ�ض تلك امل�ؤ�س�سات البالغ  172مليون دينار .وان �صح هذا
اال�ستنتاج فان يف ذلك خمالفة ملعايري املحا�سبة الدولية ،وبالتايل يتوجب �إعادة النظر يف هذا الإجراء.
2.2و�إذا �أ�ضفنا رقم املنح اخلارجية يف م�شروعي قانون املوازنة العامة وموازنة الوحدات احلكومية والبالغ
 966مليون دينار ف�إن �إجمايل الإيرادات العامة املتوقعة لعام  2012هو فعليا ( )6591مليون دينار.
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وبناء عليه ،فان �أرقام �إعادة التقدير لعام  2011تظهر �أن النمو اال�سمي املتوقع يف الواردات الكلية يف ظل
املعطيات ال�سابقة لن يتجاوز يف �أف�ضل الظروف ن�سبة  ،%7,8وهو خمالف بقدر كبري للن�سبة التي �أعلن
عنها من قبل احلكومة والبالغة .%12,6
من املتوقع وفق �أرقام موازنة الوحدات احلكومية �أن ترتفع الإيرادات من ( )530مليون دينار الى ()882
مليون دينار� ،أي بن�سبة ( .)%66ومن الوا�ضح انه ال ميكن حتقيق هذه التقديرات يف �ضوء اخل�سائر الكبرية
ل�شركة الكهرباء الوطنية ،علما ب�أن هذه اخل�سائر بلغت ( 836مليون دينار) عام  2011اال �إذا قامت احلكومة
برفع �أ�سعار الكهرباء مبا مقداره ( 224مليون دينار).
رابعا :النفقات الكلية العامة:
بلغ جمموع النفقات العامة اجلارية املجمعة يف م�شروعي املوازنة العامة وموازنات الوحدات احلكومية ()6831
مليون دينار� .أما النفقات الر�أ�سمالية املجمعة فقد بلغت ( )1825مليون دينار .وبذلك يكون جمموع النفقات
الكلية العامة املجمعة لعام  2012ما قدره ( )8656مليون دينار .وعليه ،فان مقارنة هذه الأرقام مع �أرقام
الإنفاق املوحد املعاد تقديرها لعام  2011تظهر �أن الزيادة يف النفقات الكلية �ستبلغ ( )330مليون دينار،
�أي بزيادة ن�سبتها ( .)%4وهذه الن�سبة لي�ست م�ستبعدة وغري قابلة للتحقيق فح�سب ،ولكنها تظهر الو�ضع
االقت�صادي العام ب�صورة �أف�ضل من واقعها .وباملقارنة مع ما جرى خالل العام  ،2011فقد تبني �أن الأو�ضاع
يف املنطقة والأردن �أدت الى انفالت زمام الإنفاق العام ليتجاوز ( )%23عن �أرقام ( ،)2010والتي قدر لها يف
قوانني املوازنة لعام ( )2011ب�أنها �سوف تنمو بن�سبة  )%(6فقط.
ومما ي�ؤكد �شكوكنا ب�أن ن�سبة النمو يف الإنفاق الكلي �سوف تتجاوز خالل عام  2012ن�سبة الـ ( )%4املقدرة
هو �إعالن احلكومة نف�سها عن نيتها �إعادة الهيكلة للم�ؤ�س�سات العامة ،و�إعادة النظر يف رواتب التقاعد املدين
والع�سكري والتي تقدر كلفته ح�سب تقديرات احلكومة حوايل ( )200مليون دينار فقط .ولهذا فان النفقات
�سوف تنمو برقم اكرب بكثري من الـ ( )330مليون دينار املتوقعة .وا�ستنتاجا مما �سبق ف�إننا نعتقد �أن احلكومة
قد تلج�أ ملعاجلة الو�ضع الى ممار�سة ما اعتادت عليه احلكومات املتعاقبة من �إ�صدار مالحق موازنة قبل
ال�شروع بالإنفاق� ،أو بعده مما ي�شكل خمالفة لن�صو�ص الد�ستور.
خام�سا :خ�سائر امل�ؤ�س�سات والهيئات وال�شركات العامة التابعة للدولة
مل نالحظ يف املوازنة العامة للحكومة معاجلة خل�سائر و�أعباء ال�شركات والهيئات التابعة لها والتي يفرت�ض
�أن تدخل �ضمن النفقات العامة باعتبارها م�س�ؤولة عن ت�سديدها .وبالتايل ف�إننا نو�صي بح�صر جميع تلك
اخل�سائر والأعباء املجمعة ومعاجلتها ح�سب الأ�صول املحا�سبية.
�ساد�سا -:العجز املايل العام الكلي
ان حم�صلة الأرقام امل�شار اليها �أعاله يف جمال النفقات العامة الكلية والإيرادات العامة الكلية تظهر عجزا
كليا عاما (ي�شمل املوازنة العامة وموازنة الوحدات احلكومية) يقارب ( 2065مليون دينار) �شامال املنح
اخلارجية.
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وبالتايل فان العجز احلقيقي الذي ت�شري اليه �أرقام م�شروعي املوازنة العامة وموازنة الوحدات احلكومية بعد
ا�ستبعاد كل من املنح اخلارجية للحكومة املركزية ( 870مليون دينار) واملنح اخلارجية للوحدات احلكومية
البالغ ( 96مليون دينار) ،ي�صبح ذلك العجز ( 3031مليون دينار)� ،أي بن�سبة عجز ت�صل الى حوايل %13.6
من الناجت املحلي الإجمايل قبل امل�ساعدات ،وبن�سبة ت�صل الى حوايل  %9.5من الناجت املحلي الإجمايل بعد
امل�ساعدات.
وهذه ن�سب تقارب مثيالتها التي �سبقت برنامج الت�صحيح االقت�صادي عام  .1989ونحن ن�ؤكد �أن هذا
الأمر ي�ستدعي اللجوء الى برنامج وطني �شامل متو�سط الأجل للإ�صالح االقت�صادي ويتطلب �أي�ضا خطة
طوارئ اقت�صادية للعامني القادمني دون �أي ت�أخري.
�سابعا :الدين العام
1.1يظهر من حتليل �أرقام الإيرادات والنفقات الكلية �إن الإيرادات املحلية الكلية ال تغطي �سوى %82,3
من النفقات اجلارية ،بل �أن جمموع الإيرادات املحلية م�ضافا اليها املنح وامل�ساعدات اخلارجية البالغة
( )6591مليون دينار ال تغطي �سوى حوايل  %96من النفقات اجلارية الكلية ،والذي �سيغطى باالقرتا�ض
حتى بعد ا�ستيعاب كافة املنح وامل�ساعدات للحكومة املركزية والوحدات احلكومية.
وهذا الرتاجع يف الأرقام ي�ؤكد �أن اململكة تعي�ش خارج امكانتها الذاتية ،بل وخارج وعود املانحني والداعمني
من اخلارج .وهذا يعني �أن احلكومة �ستزيد اقرتا�ضها حتى تغطي فروقات �إنفاقها اجلاري ومتول جميع
�أوجه الإنفاق الر�أ�سمايل بغ�ض النظر عن طبيعته.
2.2ورد يف خطاب املوازنة �إن �صايف الدين العام �سيبلغ يف نهاية عام  2011حوايل ( )13260مليون دينار.
وبناء ًا على الأرقام امل�شار اليها �أعاله فان �إ�ضافة رقم العجز العام الكلي بعد امل�ساعدات �سيجعل ر�صيد
ذلك الدين ي�صل الى ( )15325مليون دينار �أردين ،بنمو ي�صل الى حوايل .%16
و�إذا ما ن�سبنا الرقم امل�شار اليه �أعاله الى الناجت املحلي الإجمايل املتوقع لعام  2012فان ن�سبة الدين العام
الى الناجت املحلي الإجمايل قبل امل�ساعدات �ست�صل الى حوايل  %70على �أقل تقدير وهو ما ي�شكل خمالفة
�صريحة لقانون الدين العام� .أما ن�سبة الدين العام الى الناجت املحلي الإجمايل قبل امل�ساعدات ف�سوف
ت�صل الى نحو  %74على �أقل تقدير وهو رقم ي�شكل بكل املقايي�س خطورة كبرية.
ثامنا :الهدر يف املال العام
ورد على ل�سان وزير املالية �أمام اللجنة املالية ملجل�س النواب �أن الهدر يف املال العام يرتاوح بني  %20-15من
موازنة الدولة .ونحن نفرت�ض �أنه ي�شري الى رقم النفقات الكلية للموازنة املجمعة للدولة .وعليه فان قيمة الهدر
ترتاوح بني ( )1,731 – 1,298مليون دينار� ،أو ما ي�صل يف حده الأعلى الى  %84من العجز املقدر من قبل
احلكومة.
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ومل ترد هذه احلقائق يف خطاب املوازنة �أمام جمل�س النواب ،كما �أن الوزير مل يبني الأ�س�س التي ا�ستخدمها
يف الو�صول الى هذه الن�سبة� ،أو يظهر موا�ضع هذا الهدر.
كما مل يرد يف املوازنة �أي �إجراءات �أو �سيا�سات تهدف الى وقف هذا النزيف الكبري يف املوارد العامة يف الوقت
الذي تبذل فيه امل�ساعي لإيقاف الهدر والف�ساد وتعزيز ال�شفافية واحلكمانية.
تا�سعا :الناجت املحلي الإجمايل
مل يرد يف املوازنة �شرح �أو كيفية احت�ساب مبلغ الناجت املحلي الإجمايل �سواء بالأ�سعار الثابتة �أو اجلارية
ال�ستخراج بع�ض النتائج الأ�سا�سية كالعجز يف املوازنة ون�سبة الدين الداخلي واخلارجي اليه .هذا مع العلم ب�أن
وزارة املالية كانت يف ال�سابق تعلن �إح�صائيات كاملة عن الأو�ضاع االقت�صادية واملالية والنقدية و�سوق ر�أ�س املال
�ضمن خطاب املوازنة املقدم الى جمل�س الأمة مما كان يعطي معلومات كاملة للمحللني والباحثني يف هذه املجال .
عا�شرا :خطر تباط�ؤ النمو
�أ�شارت بيانات م�شروعي املوازنة العامة وموازنة الوحدات احلكومية وبيان احلكومة �أمام جمل�س النواب الى
�أن احلكومة �ستقوم مبراجعة � 260سلعة معفاة من �ضريبة املبيعات رغبة يف ال�سعي نحو �إ�صالح االختالالت.
وبعبارة �أخرى ،فان احلكومة تنوي فر�ض �ضرائب جديدة� ،إ�ضافة الى نية احلكومة خف�ض الدعم عن املواد
التموينية مببلغ  270مليون دينار وتخفي�ض امل�ساعدات االجتماعية حوايل  90مليون دينار� .إن احلاالت امل�شار
اليها �أعاله ويف ظل ال�سعي لزيادة �إيرادات احلكومة بن�سبة ت�صل  %8وزيادة النفقات بن�سبة �أقل من ،%4
ت�شري بو�ضوح الى �سيا�سات مالية عامة انكما�شية ي�صعب تطبيقها �ضمن الظرف االقت�صادي واحلراك
االجتماعي الذي عك�سته �شعارات م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأحزاب ،وكذلك مناق�شات جمل�س النواب
املوقر يف جل�سة الثقة .وعلى العك�س ،فان احلكومة يف ر�أينا �ستواجه بازدياد الطلبات لرفع الإنفاق خا�صة
و�أن النمو احلقيقي املتوقع �سيكون يف حدود � ،%2,5أو كما كان يف عام  2011على �أف�ضل الأحوال.
�أحد ع�شر :الإ�صالح االقت�صادي
ونرى �أن من الواجب �أن ن�شيد مبا جاء يف كتاب التكليف ال�سامي لدولة ال�سيد عون اخل�صاونة رئي�س
الوزراء والذي ن�ص يف احد بنوده �أن على «احلكومة تنفيذ الربامج التنموية االقت�صادية واالجتماعية ،ويف
مقدمة ذلك تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي ،ورفع معدالت النمو ،ومعاجلة ق�ضايا الفقر والبطالة وحت�سني
البيئة اال�ستثمارية »...
وقد التزمت احلكومة يف ردها على كتاب التكليف ال�سامي بهذا اخل�صو�ص متعهدة «ببذل �أق�صى ما ت�ستطيع
بذله من جهد ملعاجلة امل�شاكل االقت�صادية التي يعاين منها بلدنا العزيز ويف مقدمتها الفقر والبطالة و�ستقوم
احلكومة بتنفيذ الربامج التنموية واالجتماعية الالزمة لتعزيز اال�ستقرار االقت�صادي ورفع معدالت النمو».
كما �أنه لي�س وا�ضحا حتى اللحظة ماهية قرار قمة جمل�س التعاون التي انعقدت يف الريا�ض بتاريخ  20كانون
�أول  2011حول تخ�صي�ص مبلغ مليارين وخم�سمائة مليون دوالر �أمريكي للأردن على مدار (� )5سنوات قادمة
لتنفق على التنمية يف الأردن .ومن الوا�ضح �أن هذا القرار ي�ساعد يف تخفيف الأزمة املالية خا�صة �إذا ما ترافق
مع برنامج ت�صحيح اقت�صادي تتبناه احلكومة.
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وملا كنا ال نرى يف �إعداد املوازنة برناجما وا�ضحا لتحقيق الر�ؤية امللكية ال�سامية والتزاما حكوميا بها ف�إننا
نرى �ضرورة �إعداد برنامج وا�ضح املعامل للإ�صالح االقت�صادي و�إعادة احت�ساب هذه املوازنة على �أ�سا�سه.
ثاين ع�شر :معايري املحا�سبة الدولية
ملا كان االحتاد الدويل للمحا�سبني قد �أ�صدر معايري حما�سبية دولية للقطاع العام عام  1998كتلك ال�صادرة
للقطاع اخلا�ص ،وحيث �أن املجتمع الدويل مبا فيه املانحني واملقر�ضني يتوقعون التزامنا بها ،ف�إننا حر�صا
على تطبيق مبادئ ال�شفافية وااللتزام باملتطلبات الدولية نرى �ضرورة اتخاذ قرار حكومي بتنفيذ برنامج
التحول املحا�سبي احلكومي الى املعايري الدولية مبا يف ذلك اعتماد مبد�أ اال�ستحقاق بدال من املبد�أ النقدي
الذي ال يتيح الرقابة الالزمة على املوجودات وال يظهر االلتزامات.
ثالث ع�شر :ال�سيا�سات املالية
يبدو لنا �أن احلكومة قد �سارت يف �إعداد هذه املوازنة على نهج احلكومات ال�سابقة دون الأخذ بعني االعتبار
خطورة تنامي العجز يف املوازنة العامة والزيادة يف املديونية مما ي�شكل خطرا على الأمن االقت�صادي الوطني.
ولذلك ال بد من و�ضع برنامج و�ضوابط ثابتة وحمددة ت�ؤدي الى تخفي�ض العجز والدين العام وب�شكل
تلتزم به احلكومات املتعاقبة من خالل �إ�صدار قوانني �إلزامية لهذا الهدف اعتمادا على مبد�أ ال�شمولية
امل�ستمرة للحكومات املتعاقبة.
رابع ع�شر :الأجندة الوطنية
ملا كان جاللة امللك املعظم قد اعتمد الأجندة الوطنية بعد اجلهد والتكلفة الكبرية يف �إعدادها يف عام 2005
لتكون برناجما وطنيا لتحقيق الإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي .و�أ�صبحت بذلك �أمر ملكيا لربنامج وطني
تلتزم به احلكومات حتى عام  2015علما ب�أننا نرى �أن عدم االلتزام بها قد �ساهم يف ما �آلت اليه الأمور
اقت�صاديا واجتماعيا .ويف �آخر تقرير �صدر بتاريخ  2011/12/1عن مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط* ورد
حتت عنوان «جهود الإ�صالح االقت�صادي يف الأردن منذ كانون ثاين  »2011ما يلي :
(جرت حماوالت للإ�صالح يف املا�ضي .كانت الأجندة الوطنية للعام  ) 2005تنطوي على �إ�سرتاتيجية للتعامل
مع امل�شاكل االقت�صادية الهيكلية .وقد و�ضع ذلك الربنامج اخلطوط الأولى خلطة مدتها � 10سنوات للق�ضاء
على العجز يف امليزانية بحلول عام  2016با�ستثناء املنح .كما كان يهدف للو�صول الى فائ�ض قدره  %1,8وخف�ض
معدل البطالة الى  %6,8بحلول عام  ،2017مل تنفذ هذه الإ�سرتاتيجية �أبد ًا ومل تتم �صياغة �إ�سرتاتيجية جديدة
بد ًال من ذلك ،عندما �ساء الو�ضع يف �ضوء الأزمة املالية العاملية وارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية والطاقة ،تبنت
احلكومة �سيا�سة مالية تو�سعية زادت يف حجم امل�شكلة الى حد كبري .ويف حني �أن هذا قد يكون مفهوم ًا يف املدى
الق�صري� ،إال �أن احلكومة مل تقدم خطة متو�سطة الأجل من �ش�أنها �أن ت�ضمن املحافظة على امل�س�ؤولية املالية.
فاملنح املالية مثل املنحة البالغة  1,4مليار دوالر من اململكة العربية ال�سعودية لي�ست م�ضمونة يف امل�ستقبل،
ولن ت�ساهم يف حل امل�شكلة البنيوية يف امليزانية يف الأردن ،حيث �أن الإيرادات غري قادرة على تلبية النفقات
الت�شغيلية للحكومة ،ناهيك عن �أي نفقات ر�أ�سمالية.
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كانت الدولة حتاول �أ�سا�سا ا�سرت�ضاء الر�أي العام مبزيج من زيادة رواتب املوظفني الر�سميني ،والدعم
الإ�ضايف ،و�إن�شاء «�صندوق تنمية» للمحافظات الريفية ،والذي �سيتم متويله عن طريق املنحة ال�سعودية( ،مل
يتم الإعالن عن �أية خطط ب�ش�أن الكيفية التي �سيتم بها �إنفاق الأموال) .وبالتايل فان الرد االقت�صادي على
اال�ضطرابات مل يت�ضمن �أي تدابري �إ�صالح حقيقية)).
من هنا نرى �ضرورة العودة الى هذه الأجندة وتفعيل تطبيقها مع الأخذ باالعتبار التطورات التي
ت�ستوجبها الأو�ضاع احلالية.
خام�س ع�شر :جتاوب احلكومة
قد �أر�سلنا بتاريخ  2011/11/12الى دولة رئي�س الوزراء تو�صيات كان �أملنا �أن تدر�س من قبل اجلهات املعنية.
�إال �أننا الحظنا رغم رد دولته الودي امل�ؤرخ يف  2011/11/20انه مل ي�ؤخذ ب�أي �شيء منها.
�ساد�س ع�شر :اخلال�صة
يف �ضوء التحليل الوارد �أعاله  ،ف�إننا نود الت�أكيد على بع�ض احلقائق التي نرى �أن �إبرازها وو�ضعها �أمام
امل�س�ؤولني والباحثني واملهتمني �سوف ترثي النقا�ش حولها ،خا�صة و�أنها ت�أتي نتيجة لفح�ص الأرقام والبيانات
الواردة يف م�شروعات املوازنة الكلية للدولة  ،والتي تعترب جت�سيد ًا لواقع احلال االقت�صادي واالجتماعي ،
وترجمة للإجراءات وال�سيا�سات املنوي اتخاذها خالل العام القادم .وفيما يلي خال�صة هذه النقاط:
�أو ًال� :إننا ندرك حجم التحدي الذي تواجهه احلكومة يف �إعداد موازنة ( .)2012فمن ناحية ،هنالك خ�شية
من تنامي العجز واملديونية وما ينطوي عليه هذا الأمر من اختالالت وحتديات �أقلها االنك�شاف االقت�صادي
للآخرين ،ومن ناحية �أخرى هنالك الو�ضع ال�سيا�سي االجتماعي ال�ضاغط باجتاه زيادة الإنفاق والدعم.
ولكننا ن�ؤمن �إن مثل هذا الو�ضع املتناق�ض يجب �أن يحل عرب �سيا�سات وا�ضحة متفق عليها .ذلك �أن زيادة
العجز واملديونية ت�ستوجب و�ضع خطة طوارئ .ومواجهة متطلبات التنمية ومكافحة �آفتي الفقر والبطالة
تقت�ضيان و�ضع برنامج ت�صحيحي ،و�آخر تنموي يفرز �أهم مفاهيم الإنتاج والنمو املطرد .وقد جاءت املوازنة
الكلية مرتاوحة بني هذه الأهداف ،وغري قادرة على حتديد م�سار وا�ضح.
ثاني ًا :وبهدف الو�صول �إلى امل�سار الأف�ضل لإعداد املوازنات ،ال بد من االحتكام �إلى قواعد عامة ومبادئ
�أ�سا�سية ت�شكل املرجعية للوطن .وقد ر�أينا �أن اجلهد الكبري الذي بذل يف �إعداد الأجندة الوطنية يجعلها
�صاحلة لأداء هذا الدور .ولعل احلوارات الوطنية املطلوبة عرب مراكز البحث والتطوير ،ومن خالل مراكز
الفكر وال�سيا�سات �أمر مطلوب ب�إحلاح للو�صول �إلى �إجماع وطني حول التوجهات االقت�صادية وطرق الت�صدي
لها بدء ًا من قوانني املوازنات العامة للدولة .ذلك تطبيقا ملا ورد يف البيان اخلتامي للملتقى االقت�صادي الوطني
الثالث الذي عقد مببادرة ورعاية من �صاحب اجلاللة امللك املعظم عام .2002
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ثالث ًا :حتى تكون املوازنة العامة مرجعية لل�سيا�سات والإنفاق ،فال بد �أن تبني على �أ�س�س �سليمة و�صحيحة.
وقد ر�أينا �أن �أ�سلوب �إعداد املوازنة املوحدة مل يرق الى التوحيد املن�شود حيث بقي م�شروع قانون املوازنة العامة
وم�شروع موازنة الوحدات احلكومية وثيقتني منف�صلتني ،ومل يجر التعامل معهما كوحدة جممعة.
والحظنا كذلك �أن التقديرات املوحدة للإيرادات العامة والنفقات الكلية ال تعك�س الأو�ضاع املتوقعة ،وقدمنا
مالحظات حول �ضرورة التقيد باملعايري الدولية لإعداد املوازنات احلكومية .وهنالك العديد من املالحظات
املنهجية التي يجب الأخذ بها حتى تكون املوازنة العامة املجمعة مر�آة �شفافة عاك�سة للواقع ،ومرتجمة للآمال
والتطلعات �ضمن معطيات علمية وا�ضحة ال يرقى اليها ال�شك.
رابع ًا � :إننا ن�سجل هنا �أن العجز يف املوازنة العامة املجمعة واملتوقع من قبلنا �سوف يزداد لي�صل الى
( )%13,6من الناجت املحلي الإجمايل يف العام القادم قبل امل�ساعدات ،والى ( )%9,5بعد امل�ساعدات ،وكذلك
ف�إن جمموع الواردات املحلية املتوقعة لن ي�صل الى توقعات احلكومة ،بل ولن يغطي �إال ن�سبة ( )%83فقط من
النفقات اجلارية الكلية .ونعتقد كذلك �أن النمو يف العجز الكلي �سينتج عن زيادة الإنفاق احلكومي بن�سب
�أعلى بكثري من ن�سبة ال ( )%4املتوقعة من قبل احلكومة .و�أمام هذه احلقائق يبدو وا�ضح ًا �أن الدين العام
�سوف ينمو العام القادم لي�شكل ( )%74على الأقل من الناجت املحلي الإجمايل قبل امل�ساعدات ،و ( )%70بعد
امل�ساعدات على الأقل مما ي�شكل خمالفة �صريحة لقانون الدين العام ،ويعر�ض االقت�صاد الأردين لالنك�شاف
واحل�سا�سية نحو العامل.
خام�س ًا� :إننا يف منتدى تطوير ال�سيا�سات االقت�صادية ن�ؤمن �أن دورنا هو الدفاع عن وطننا والت�صدي لتحدياته
وم�شكالته بالعمل اجلاد الد�ؤوب ،وبال�سيا�سات والقرارات املدرو�سة ،فنحن نريد دعم القرار االقت�صادي
ال�سليم .ومن هنا ف�إننا نتطلع الى توثيق العالقة مع احلكومة ،بهدف �ضبط امل�سرية االقت�صادية والو�صول الى
الأهداف املن�شودة التي يدعو لها جاللة امللك املعظم .ونحن ننطلق يف كل ما نقوله من الرغبة ال�صادقة يف
خدمة البلد ومنائه و�أمنه خا�صة يف هذه الظروف املعقدة واحلرجة.
�سابع ع�شر :رد م�شروع املوازنة
يت�ضح مما تقدم �أن احلكمة وامل�صلحة والأ�صول تقت�ضي رد م�شروع قانون املوازنة �إلى احلكومة لإعادة النظر
فيها وتعديلها مبا يتفق مع توجيهات جاللة امللك املعظم ب�ش�أن الإ�صالح والتنمية امل�ستدامة.
ثامن ع�شر :ا�ستماحة
لقد اعتمدنا يف هذه الورقة على الأرقام احلكومية كما جاءت دون فح�صها.
كما �أنه نظرا لعدم اطالعنا على �أي بيانات مل ترد يف م�شروع قانون املوازنة فانه قد يلزم تعديل املالحظات
واال�ستنتاجات يف هذه الورقة �إذا ما تبني لنا وجود بيانات مغايرة.
* ي�ضم «مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط» ،الذي �أ�س�سته يف العام  2006م�ؤ�س�سة «كارنيغي لل�سالم الدويل» ،جمموعة من اخلرباء يف ال�سيا�سة العامة وهو ي�ش ّكل مركز �أبحاث
مقره بريوت يف لبنان .و ُيعنى املركز بالتحديات التي تواجه التنمية والإ�صالح االقت�صاديني وال�سيا�سيني يف ال�شرق الأو�سط والعامل العربي وهو ي�ضم كوكبة من كبار الباحثني يف
املنطقة من الذين يتابعون �أبحاث معمقة حول الق�ضايا احليوية التي تواجه دول املنطقة و�شعوبها .ي�سعى املركز �إلى �إلقاء ال�ضوء على عملية التغيري ال�سيا�سي يف العامل العربي
وال�شرق الأو�سط ومواكبة الأحداث اجلارية وزيادة فهم الق�ضايا االقت�صادية والأمنية املعقدة املطروحة والتي ت�ؤثر يف حا�ضر وم�ستقبل هذه املنطقة من العامل.
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قطاع التعليم العايل
والبحث العلمي
�أع�ضاء فريق عمل التعليم والتعليم العايل
 - 1ا.د .ه�شام غرايبة
 - 2ا.د .ع�صام زعبالوي
 - 3ا.د .حممد خري �أبو قدي�س
 - 4ال�سيد �أمين مزاهرة
 - 5ال�سيد حممد �صقر
 - 6ا.د �أحمد حيا�صات
 - 7ا.د .قا�سم احلموري
 - 8ا .د .ب�شري الزعبي
 - 9ا.د .حمي الدين توق
 - 10ال�سيد طارق حماد

مـقـدمــة
يحظى التعليم العايل يف الأردن مبكانة و�أهمية خا�صة اذ يويل جاللة امللك عبد اهلل الثاين �أبن احل�سني حفظه
اهلل هذا القطاع عناية بالغة ومميزة ،حيث متثلت بالر�سائل امللكية املوجهة �إلى �أ�صحاب الدولة ،وكذلك من
خالل اللقاءات املتعددة مع ر�ؤ�ساء اجلامعات و مع الطلبة ،ولقد حدد جاللته ب�شكل وا�ضح يف تلك اللقاءات
والر�سائل الركائز الأ�سا�سية لر�ؤية جاللته لبناء الأردن النموذج حيث قال:
«فقد ارتكزت ر�ؤيتنا لبناء الأردن النموذج على دعائم �أ�سا�سية ت�شكل مبجملها متطلبات هامة لتحقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ,وتوفر بيئة تكون العدالة واحلرية واحلياة الكرمية �أبرز �سماتها ومازالت
قناعتنا را�سخة ب�أن الإن�سان الأردين هو املح ّرك والدافع للعملية التنموية ونقطة ارتكازها ،وكان حر�صنا
و�سيبقى من�صب ًا على اال�ستثمار بالإن�سان الأردين عرب التعليم والتدريب لت�سليح الأردنيني باملهارات واخلربات
التي جتعلهم متميزين على الدوام� ،إن �شاء اهلل.
وانطالق ًا من �أن التم ّيز مرامنا والتعليم و�سيلتنا و�سالحنا ،فقد �ش ّكل مو�ضوع التعليم العايل �أحد �أهم �أولوياتنا
الوطنية باعتباره عن�صر ًا رئي�سي ًا يف م�سريتنا التنموية تتقدم م�سريتنا بتقدمه وتت�أخر بت�أخره  ،وت�أ�سي�س ًا على
�أهمية قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف الإ�سراع يف عملية الإ�صالح والتحديث التي يجري العمل فيها
على قدم و�ساق ،وما تتطلبه املرحلة القادمة من خريجني ميتلكون املهارات والقدرات الالزمة للتعامل مع
خمتلف التطورات التكنولوجية والتقنية ،ومن �أجل اال�ستمرار يف البناء على ما مت حتقيقه خالل الأعوام
ملحة تتطلب وجود خطة ا�سرتاتيجية تعالج التحديات التي تواجه
املا�ضية ,ف�إن احلاجة �أ�صبحت �ضرورة ّ
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ,وتهدف �إلى �إعداد خطط عمل تن ّفذ �ضمن برامج زمنية وا�ضحة و�صو ًال �إلى م�ستوى
التعليم العايل الذي نريد �أن ميتلكه الأردن ويفيد منه الأردنيون.
ال�شك �أنّ التنمية يف جماالتها املختلفة تعتمد على املعرفة والإبداع ،ونحن نعلم �أن التعليم هو احلقل الذي
ُت�ستنبت فيه هاتان الغايتان ،لتخريج كوادر ب�شرية م�سلحة بالعلم واملعرفة ،والت�أهيل والتدريب ،مبا يجعل خريجي
اجلامعات حجر الزاوية والأ�سا�س يف عملية التنمية ،ويجعلهم كذلك قادرين على دفع عجلة هذه العملية ُقدما
�إلى الأمام لإحداث التغيري الإيجابي ،الذي بات مطلب ًا ملح ًا و�ضروري ًا لبناء م�ستقبل �أف�ضل ،وعليه ينبغي �أن
ت�ستجيب اجلامعات ،وم�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم ملتطلبات ذلك ،من خالل بناء الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة ،التي
متتلك املعرفة املتقدمة ،يف جمال التخ�ص�ص ،بالإ�ضافة �إلى املهارات ال�ضرورية والالزمة ل�سوق العمل.
توجه جهودها ودرا�ساتها يف جمال البحث العلمي لإيجاد احللول
ويجدر بالذكر �أنّ على هذه امل�ؤ�س�سات �أن ّ
املنا�سبة للم�شاكل التي يواجهها املجتمع بقطاعاته التنموية املختلفة ،ف�ض ًال عن ربط تلك البحوث ونتائجها
بخطط التنمية يف الأردن ،يف جماالت (ال�صناعة ،والزراعة ،والبيئة ،واخلدمات ،والأغرا�ض االجتماعية
املختلفة) ،مع الأخذ بعني االعتبار �أهمية وجود توا�صل م�ستمر بني اجلامعات وقطاعات املجتمع املتعددة ،من
�أجل �أن ت�شارك هذه اجلامعات م�شاركة فاعلة يف عمليات الإنتاج والت�أهيل والتدريب  ..وغريه من الأن�شطة
البانية للمجتمع ،مبا يحقق لها دور ًا جوهري ًا يف �صناعة االقت�صاد الوطني برمته.
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وتنبع �أهمية قطاع التعليم العايل انطالق ًا مما يلي:
1.1ي�شكل قطاع التعليم العايل رافعة �أ�سا�سية لالقت�صاد الوطني من حيث ت�أهيل القوى العاملة ورفع �سويتها
يف كافة القطاعات الإنتاجية واخلدمية.
2.2ي�شكل التعليم العايل �شراكة حقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص ،فالتعليم العايل اخلا�ص ي�شكل نحو
( )%28من حجم القطاع.
3.3ي�ؤثر التعليم العايل ب�شكل ملحوظ يف توفر اخلدمات ونوعيتها يف املدن والريف والبادية.
4.4تتوزع م�ؤ�س�سات التعليم العايل على م�ساحة وا�سعة من جغرافية الوطن.
5.5يعد التعليم العايل ا�ستثمار ًا طويل الأمد ،وعلى الرغم من �أنه ا�ستثمار مكلف ،غري �أن عدم اال�ستثمار
فيه �أكرث كلفة.
6.6لقطاع التعليم العايل �أبعاد �إن�سانية واجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية ،ت�ضاف �إلى الأبعاد الإقليمية
والدولية ،وخا�صة بعد توقيع الأردن (اتفاقية التجارة احلرة) التي تركز على اخلدمات ،ويف طليعتها
خدمات التعليم والتعليم العايل.
7.7حجم قطاع التعليم العايل ح�سب اح�صائيات :2010
�أ -يوجد يف جامعاتنا نحو ( )250,000طالب وطالبة ،يقوم على تدري�سهم نحو ( )9000ع�ضو هيئة
تدري�س ،ونحو ( )20,000موظف (منها  10جامعات ر�سمية ،و  17جامعة خا�صة).
ب -تخرج اجلامعات �سنوي ًا ما يزيد على ( )50 000خريج.
ج -يوجد يف الأردن  50كلية جمتمع بها نحو (  )30000طالب وطالبة ،يقوم على تدري�سهم نحو
( )2000ع�ضو هيئة تدري�س ،ونحو ( )2600موظف.
د -تخرج كليات املجتمع �سنوي ًا نحو ( )3750خريج ًا.
ه -عدد الطلبة غري الأردنيني يف اجلامعات نحو (  )30,000طالب وطالبة.
و -يبلغ جمموع موازنات م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن نحو ( )800مليون دوالر.
8.8ن�سبة النمو ال�سنوي يف قطاع التعليم العايل تتعدى(. )%5
9.9لقطاع التعليم العايل ت�أثري وا�ضح و مبا�شر على قطاعات التعليم و ال�سياحة واخلدمات ال�صحية.
1010ثمة جهات جمتمعية ر�سمية وغري ر�سمية ت�ضع قطاعي التعليم العايل يف �أولويات اهتماماتها ،مثل :الأهل،
واحلكومة ،وجمل�س الأمة ،واجلهات املوظفة وامل�شغلة ،واجلهات املنظمة للمهن ،وامل�ؤ�س�سات الدولية،
والعاملني يف القطاع ،وامل�ستثمرين.
ومن ثم ف�إن التعليم العايل يف الأردن ي�شكل عن�صر ًا مهم ًا من عنا�صر التطور االجتماعي واالقت�صادي
والإن�ساين عموم ًا� ،إذ يعتمد الأردن اعتماد ًا كبري ًا على موارده الب�شرية التي ظلت لفرتة من الزمن ترفد
القطاعات املختلفة حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا بكفاءات �سيا�سية واقت�صادية ومهنية وتربوية ي�شهد لها على ال�صعد
كافة� ،إال �أننا بد�أنا نلحظ يف ال�سنوات الأخرية تراجع ًا يف م�ستوى خمرجات التعليم العايل الأردين� ،أدت
�إلى عدم قدرة هذه املخرجات على املناف�سة حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا ،مما خف�ض من م�ستوى الثقة يف هذه
املخرجات.
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لت�شخي�ص واقع قطاع التعليم العايل بالن�سبة للطلبة والعاملني فيه وذوي العالقة ،ن�شري
�إلى ما ي�أتي :
�أ -بالن�سبة للطلبة ن�ؤكد على املالحظات التالية :
1.1هناك عدم ر�ضى عن �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة ،و�ضعف يف توظيف �أدوات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف العملية التعليمية.
2.2يوجد �شعور ب�أن اجلامعة ال تقوم مبا فيه الكفاية لتطوير �شخ�صية الطالب.
3.3يالحظ �أن الربامج الدرا�سية ال ُتعد الطالب للولوج �إلى �سوق العمل �إعداد ًا مالئم ًا.
4.4ثمة �شكوى من �أ�سلوب التعامل املتبع من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س مع الطلبة (داخل قاعات التدري�س
وخارجها).
5.5ي�شعر العديد من الطلبة �أن الربامج واملعلومات التي تقدمها اجلامعات قدمية ومرتهلة ،وال يتم العمل
على حتديثها ب�شكل مواكب للتقدم العلمي واملعريف الهائل ،مقارنة مبا هو متوفر على مواقع االنرتنت.
6.6ال تزال �أ�ساليب التقييم املتبعة تقليدية ،وال ترقى �إلى امل�ستوى العلمي والنمائي للطالب اجلامعي.
7.7حرية االنتقال بني اجلامعات مكبلة بقيود كثرية.
8.8التحاق الطلبة بالربامج والتخ�ص�صات املختلفة يتم بنا ًء على قرارات (جلنة القبول املوحد) مما يجعلها
خمالفة لرغبات الطلبة احلقيقة.
9.9ي�شعر الطلبة بوجود فجوة رقمية بينهم و بني �أع�ضاء هيئة التدري�س مما ي�ضعف التوا�صل بينهم من ناحية
وعدم القدرة على حتديث الربامج من ناحية اخرى.
1010ي�شكو الطلبة من عدم وجود برامج تعريفية بطبيعة التخ�ص�صات التي تقدمها اجلامعات و ارتباطها
باحتياجات �سوق العمل.
ب -بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س فــ :
1.1ثمة تذمر ملحوظ من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س من امل�ستوى العلمي للطلبة امللتحقني باجلامعات ،الأمر
الذي ي�شري ب�أ�صابع االتهام �إلى النظام املتبع يف اختيار (مدخالت التعليم و طبيعة خمرجاته).
2.2ي�شعر ع�ضو هيئة التدري�س ب�أن اهتمامات الطلبة تت�ضمن كل �شيء ما عدا الدرا�سة.
3.3يوجد �شكوى متكررة من زيادة العبء الدرا�سي و�أعداد الطلبة يف ال�شعب.
4.4هناك نق�ص �شديد يف برامج الت�أهيل والتدريب التي يجب �أن توفرها اجلامعات.
5.5التوا�صل بني �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والقيادات العليا �ضعيف على م�ستويي اجلامعة والقطاع.
6.6خم�ص�صات البحث العلمي متدنية.
7.7عدم كفاية الرواتب مما يلجئ ع�ضو هيئة التدري�س �إلى التعليم الإ�ضايف.
8.8ال توجد �أ�س�س الختيار القيادات اجلامعية.
9.9لي�س هناك بنية حتتية متكن �أع�ضاء هيئة التدري�س من تطوير �أ�ساليبهم التعليمية.
1010يالحظ وجود تغريات م�ستمرة ومربكة يف الت�شريعات الناظمة للعمل الأكادميي.
1111مركزية القرارات حتول دون �إ�شراك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف عمليات اتخاذ القرار.
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ج -بالن�سبة للإدارة اجلامعية ن�سجل ما يلي :
1.1التغري امل�ستمر يف الت�شريعات.
�2.2ضعف املوارد املالية و�أن ما يخ�ص�ص يف املوازنة العامة لدعم اجلامعات ال ميكن اجلامعات من حتقيق
ما ت�صبو اليه ،ناهيك �أن ما جتمعه وزارة املالية من ر�سوم و �ضرائب ن�إ�سم التعليم العايل يفوق بكثري ما
يخ�ص�ص لدعم القطاع مما ادى الى تفاقم مديونية اجلامعات من ناحية والى عدم قدرتها على تطوير
بنيتها وادامة مرافقها من ناحية اخرى.
3.3القيود الناجمة عن �أ�س�س القبول ،وزيادة �أعداد الطلبة.
4.4ت�ضييق هام�ش الت�صرف يف ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س من �أ�صحاب اخلربة الدولية� ،أو االحتفاظ
باملتميزين واحلد من هجرتهم.
5.5عدم القدرة على التخطيط اال�سرتاتيجي.
�6.6ضعف ا�ستفادة الكليات من اتفاقيات التعاون.
ّ 7.7
تدخل �أطراف عديدة يف عمليات التطوير الأكادميي والإداري.
�8.8ضعف القدرة امل�ؤ�س�سية.
د -بالن�سبة للجهات امل�شغّلة (�سوق العمل) ف�إننا نواجه جمموعة من االنتقادات :
1.1افتقار اخلريجني ملهارات االت�صال واملهارات الإدارية.
�2.2ضعف القدرة على تطبيق اجلوانب النظرية يف الواقع العملي.
3.3عدم امتالك اخلريج ملهارات خا�صة ل�سوق العمل.
4.4ال يتم �إ�شراك الطلبة يف تطوير اخلطط الدرا�سية يف اجلامعات.
5.5عدم ا�ستفادة �سوق العمل من خمرجات البحث العلمي ،ب�سبب توجهها النظري على الأغلب.
6.6ت�أثر الطلبة �سلب ًا بافتقار �أع�ضاء هيئة التدري�س للخربات العملية الالزمة.
7.7افتقار اجلامعات �إلى برامج التعليم امل�ستمر التي ت�ساعد اجلهات امل�شغلة على تطوير كوادرها الب�شرية
ب�شكل دائم وم�ستمر.
8.8عدم تطوير الربامج ب�شكل دائم و م�ستمر و �إيالء الأهمية الالزمة للتخ�ص�صات التى يطلبها �سوق العمل.
9.9ان اخلطط الدرا�سية تفتقر الى امل�شاريع املرتبطة بواقع العمل و بيئته.
هـ  -بالن�سبة للجهات ّ
املنظمة للمهنة (كالنقابات واالحتادات واجلمعيات )..فمن ال�ضروري:
�1.1إ�شراكهم يف و�ضع �أ�س�س القبول و�سيا�ساته.
2.2منحهم دورا يف و�ضع اخلطط الدرا�سية وحتديد الربامج والتخ�ص�صات املطلوبة يف �سوق العمل.
3.3تفعيل دورهم الت�شاوري والرقابي على امل�ؤ�س�سة التعليمية واال�ستفادة من خرباتهم.
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و -بالن�سبة للبيئة اجلامعية وقيم اجلامعة :تتميز اجلامعات املرموقة على اهتمامها ببيئتها
وقيمها التي تعطيها ال�سمعة والريادة  ،و بالتايل فنحن بحاجة �إلى :
1.1من�ش�أة تعليمية تتوافر فيها خ�صائ�ص البيئة التعليمية املن�شودة.
2.2توفري مرافق وخدمات تنمي القيم اجلامعية.
3.3العناية مبنابر احلوار وقاعات الندوات وامل�ؤمترات.
4.4الت�أكيد على دور عمادات �ش�ؤون الطلبة يف تفعيل الأن�شطة املختلفة وما من �ش�أنه تنمية �شخ�صية الطالب.
5.5الت�أكيد قيم اجلامعة االيجابية .هناك جمموعة من القيم الأ�سا�سية التي يتوجب على اجلامعة �أن تتحلى
بها  ،و�أهمها :
االلتزام االجتماعي والأخالقي  :وهذا يعني �أن جتمع �أ�سرة اجلامعة على االلتزام االجتماعي والأخالقي مبا
ين�سجم مع التعاليم الدينية ال�سمحة واملنطلقات الإن�سانية .
الو�سط التعليمي الداعم  :يجب �أن تويل اجلامعة طالبها اهتمام ًا كبري ًا  ،فت�ؤمن لهم البيئة التعليمية احلديثة
الداعمة لت�صنع منهـم كوادر م�سلحة بالفكر الناقد امل�ستقل  ،وبالقدرة على التعامل مع التقنيات املتطورة
احلديثة .
اجلودة  :تلتزم اجلامعةمبعايري تعليمية رفيعة امل�ستوى  ،كما ت�سعى دوم ًا �إلى تطوير العملية الرتبوية وت�أمني
املنح الدرا�سية للطلبة ح�سب �أ�س�س وا�ضحة � ،إ�ضافة �إلى تقدمي خمتلف اخلدمات .
الإبداع:تروج اجلامعةللح�س الإبداعي و�سط طلبتها وت�شجعه  ،وذلك من خالل �إ�صرارها على التعليم املتقن .
خدمة املجتمع  :ت�سعى اجلامعة�إلى توطني الروابط الفعالة مع املجتمع فتقدم له الإثراء الثقايف واخلدمات
والت�سهيالت الالزمة.
البعد الدويل  :بينما تتم�سك اجلامعة بجذورها العربية الإ�سالمية املت�أ�صلة ال تغفل يف الوقت نف�سه عن البعد
الدويل لر�سالتها الذي يتجلى يف احرتام الآخـرين وثقافتهم املختلفة والتوا�صل معهم ملا فيه امل�صلحة العامة .
احلرية الأكادميية  :تروج اجلامعةخمتلف �أ�شكال احلرية الأكادميية والبحث العلمي والتنوع الثقايف والأكادميي .
القيادة والتعاون امل�شرتك  :ت�سعى اجلامعة�إلى تر�سيخ ح�س العمل اجلماعي والت�سامح والقيادة يف فعالياتها
ومنجزاتها .
امل�س�ؤولية  :من �شروط حتقيق �أهداف اجلامعة وطموحاتها ال�شعور الكامل بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية واملهنية.
ز -بالن�سبة للأهل واملجتمع َف ُي�شار �إلى �أنّ :
�1.1أ�س�س القبول غري عادلة وقد ادى ذلك الى �سخط جمتمعي والأعتماد على الوا�سطة �أو االلتحاق بالربنامج
املوازي و �أن من ميلك املال ي�ستطيع ان يح�صل على مقعد جامعي.
2.2متويل درا�سة الأبناء ميثل عبئا كبريا على الأ�سرة وال�سيما حني يزداد عدد �أفراد الأ�سرة الواحدة امللتحقني
باجلامعات.
3.3م�شاعر الإحباط التي ي�صاب بها الأبناء الذين ال تتحقق رغباتهم يف احل�صول على تخ�ص�صات بعينها.
4.4عدم توا�صل اجلامعة مع املجتمع مما ي�ؤدي �إلى �ضعف يف حتقيق ر�سالتها على الوجه الأمثل .
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و ت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ف�أن التعليم العايل يف الأردن يعاين من عدد من االختالالت يف حماور رئي�سة يرتكز
عليها ،مثل  :الت�شريعات :القوانني والأنظمة والتعليمات التي حتكم التعليم العايل � ،أ�س�س القبول ،التمويل،
املوارد الب�شرية و البحث العلمي و مواءمة خمرجات التعليم العايل و �ضمان جودته  ،والبيئة اجلامعية و كليات
املجتمع.
ومن هنا ف�إنه على اجلامعات �أن تعيد النظر يف �آليات عملها لتكون قادرة على تطوير عدد من املهارات
والكفايات والقدرات لدى املتخرجني فيها  ،و�أهم القدرات واملهارات والكفايات التي يجب �أن ت�سعى اجلامعات
�إلى حتقيقها وتطويرها يف طلبتها هي :
�أو ًال  :مهارات التوا�صل :
وهو جمال وا�سع تـدرب اجلامعة فيه طلبتها على مهارات التحدث واحلوار  ،ومهارات اال�ستماع اجليد (
الإ�صغاء ) ومهارات القراءة  ،ومهارات الكتابة ومهارات ا�ستخدام الأرقام  ،ومهارات االت�صال ب�أكرث من لغة
واحدة.
ثاني ًا  :مهارات التفكري البناء واالنتقادي :
تعمل اجلامعة من خالل براجمها وفعالياتها وعالقتها الثقافية والأكادميية وتفاعلها مع املجتمع على تدريب
طلبتها على مهارات التفكري النقدي الإيجابي ،ومهارات التفكري الإبداعي ،ومهارات حل امل�شكالت ،ومهارات
التفكري املنطقي.
ثالث ًا  :مهارات تقنية املعلومات واالت�صاالت :
وهي مهارات ال غنى عنها يف ع�صر العوملة وتكنولوجيا املعلومات  ،وال بد للمتخرج من �إتقان املهارات املرتبطة
بهذه التقنية واملتمثلة يف مهارات البحث عن املعلومات  ،ومهارات التوا�صل الإلكرتوين  ،ومهارات التبويب
والأر�شفة الإلكرتونية  ،ومهارات ا�سرتجاع املعلومات  ،ومهارات ا�ستخدام الربجميات العامة واخلا�صة.
رابع ًا  :مهارات املعرفة املتعمقة ملجاالت الدرا�سة وتداخالتها :
على اجلامعة �أن تعمل على تدريب طلبتها ليكونوا قادرين على �إجراء الدرا�سات والبحوث ،الأمـر الذي يتطلب
تدريب الطلبة على مهارات معرفة جماالت الدرا�سة املختلفة ،ومهارات ربط املعرفة املتخ�ص�صة بالواقع
العملي ،ومهارات ربط املجاالت املتعددة مع بع�ضها ،ومهارات بناء اال�ستنتاج ،ومهارات تطبيق املعرفة،
ومهارات التحليل والرتكيب ،ومهارات ا�ستخدام البيانات واملعلومات.
خام�س ًا  :مهارات التعلم امل�ستقل والتعلم مدى احلياة :
على اجلامعة ان حتفز الطالب على التعلم امل�ستقل وتغذي لديه الطموح للتعلم مدى احلياة وان تدربه على
مهارات تنظيم الوقت و�إدارته ،ومهارات �إجراء درا�سات م�ستقلة ،ومهارات التعلم للمعرفة والتعلم للعمل
والتعلم لنكون والتعلم حتى نعي�ش معا والتعلم لنعي�ش مع الآخرين.
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�ساد�س ًا  :مهارات التفاعل البناء :
ويتدرب الطالب فيها على مهارات التعاون مع الآخرين  ،ومهارات القدرة على التفاو�ض حلل امل�شكالت،
ومهارات احلر�ص على ف�ض النزاعات.
�سابع ًا  :مهارات مكان العمل :
ويتدرب الطالب فيها على مهارات القيادة وحتمل امل�س�ؤولية  ،ومهارات تطوير العالقات  ،ومهارات التعرف
على الأولويات  ،ومهارات ال�شرح والإقناع  ،ومهارات اغتنام الفر�ص  ،ومهارات اتقان اللغات الأجنبية ،
ومهارات الت�أقلم  ،ومهارات العمل �ضمن فريق  ،ومهارات احلما�سة وااللتزام .
ثامن ًا  :مهارات العدالة االجتماعية :
ويتدرب الطالب فيها على مهارات االلتزام بتكاف�ؤ الفر�ص وامل�س�ؤولية الفردية واالجتماعية  ،ومهارات احرتام
التنوع الثقايف والعرقي والديني ،ومهارات اال�ستخدام الأمثل ملا هو متوافر.
تا�سع ًا  :مهارات املواطنة ال�صاحلة :
وفيها يتدرب الطالب على مهارات املواطنة الإيجابية ،ومهارات امل�شاركة املجتمعية ،ومهارات االعتزاز
الوطني ،ومهارات ال�شعور بامل�س�ؤولية والوالء واالنتماء.
عا�شر ًا  :مهارات املنظور العاملي :
يف هذا املجال من املهارات يتدرب الطالب على مهارات �إدراك اجلوانب :االجتماعية ،والبيولوجية ،والثقافية،
واحرتامها لدى الآخرين من منظور يجمع بني اال�صالة واملعا�صرة ي�أخذ بعني االعتبار اجلوانب الوطنية
والإقليمية والدولية �إ�ضافة الى تطوير القناعة لدى الطالب ب�ضرورة االعتماد االقت�صادي املتبادل للحياة من
منظور عاملي.
حادي ع�شر  :مهارات تنمية القدرات ال�شخ�صية :
ويتدرب الطالب يف هذا املجال على مهارات تعزيز الثقة بالنف�س ،ومهارات التحكم بامل�شاعر ،ومهارات حتديد
مواطن القوة ومواطن ال�ضعف ،ومهارات تعزيز القدرات الإبداعية ،ومهارات االعتماد على الذات ،ومهارات
تعظيم العالقات مع الآخرين.
�إن �إمكانية تغيري واقع جامعاتنا �إمكانية ممكنة  ،لكنها حتتاج �إلى �إعادة النظر يف �أ�ساليب القيادة والإدارة
والتخطيط الأكادميي والإداري واملايل فهذا �سيمكننا من بناء ر�ؤية ور�سالة وفل�سفة جديدة جلامعاتنا يكون
ب�إمكانها �أن ت�ستوعب املحاور التالية :
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�أن اجلامعة مكان للتعليم والتدريب والبحث رفيع امل�ستوى  ،يتيح للطلبة العمل بفعالية وكفاءة يف جمموعة من
الوظائف والأن�شطة املهنية واملدنية .
�أن اجلامعة جمتمع ملتزم التزام ًا كام ًال بالدرا�سات والبحث العلمي يف املعارف  ،و�إبداعاتها  ،ون�شرها ،
وتقدمي العلوم وامل�شاركة يف تطوير التجديدات واالخرتاعات التقنية .
�أن اجلامعة مكان للتعليم قائم على النوعية وعلى املعارف  ،ويغر�س  ،وبخا�صة يف �أذهان اخلريجني امل�ستقبليني
 ،االلتزام بال�سعي �إلى املعرفة وال�شعور مب�س�ؤولية و�ضع التدريب يف خدمة التنمية مبفهومها ال�شامل .
�أن اجلامعة مكان يرحب بالعودة �إليه ال�ستيفاء املعارف وامل�ؤهالت باعتبار ذلك جزء من املمار�سة والثقافة
التي تتبعها اجلامعة.
�أن اجلامعة جمتمع ي�شجع ويقدم الدعم الفاعل للتعاون مع قطاعات ال�صناعة واخلدمات من �أجل التقدم
االقت�صادي للوطن واملنطقة .
�أن اجلامعة مكان يجري فيه حتديد وحتليل امل�شكالت واحللول لها على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية
 ،حيث تناق�ش امل�شاكل وتقرتح احللول بروح النقد الواعي البناء .

قطاع التعليم
�أ�شارت وثائق الأجندة الوطنية وكلنا الأردن والأردن �أو ًال �أن الأردن قد حقق خالل العقود املا�ضية نقلة نوعية يف
قطاع التعليم العام بالرغم من البدايات املتوا�ضعة وا�ستطاع �أن ي�ؤ�س�س نظام ًا تربوي ًا وتعليمي ًا �شام ًال ذا جودة
بغية تنمية املوارد الب�شرية .كما �أظهر بف�ضل الر�ؤية الثاقبة لقيادته الها�شمية التزام ًا وا�ضح ًا ب�ضمان ح�صول
الأردنيني كافة على التعليم الأ�سا�سي وتلقي امل�ؤ�س�سات الرتبوية العناية الفائقة من قبل �صاحب اجلاللة
الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين �أبن احل�سني حفظه اهلل حيث ي�شيد ب�أ�سرة الرتبية والتعليم �إذ قال مبنا�سبة
العام الدرا�سي » 2012 - 2011
«يف هذا اليوم الأغ ّر من م�سرية الوطن ،ونحن على �أبواب مئوية التحرر والبناء والإجناز ،ن�ستذكر الركن الأهم
واحلا�ضر دائما يف معادلتنا الوطنية وهو الإن�سان الأردين :الطالب والطالبة ،والع�سكر والعمال واملزارعني،
واملعلم واملعلمة ،الإن�سان الأردين الذي و�ضع الوطن على خريطة الإجناز العاملية والإقليمية ،والذي يتحدى
كل يوم الطبيعة واملوارد والظروف ال�صعبة ،ليثبت �أن الأردن هو الأقوى يف العلم واملعرفة والإبداع والإجناز.
�أيها الأعزاء جميعا،
�أنتم يف القلب من حا�ضر الأردن ،و�أنتم بناة م�ستقبله وحرا�سه .ويف هذا اليوم الذي تنطلقون فيه �إلى �سنة
درا�سية �أخرى من العلم والإجناز ،ن�ستح�ضر م�سرية التعليم ،روادها ،وبناة مدار�سها ،ونا�سجي راياتها .والأردن
الذي بد�أ م�شوار ا�ستقالله بعدد حمدود من املدار�س واملعلمني واملعلمات يحت�ضن اليوم �ستة االف مدر�س ًة،
ومليون و�سبعمائة �ألف طالب وطالبة .ومل يكن الإجناز كميا فقط ،بل قبلنا التحدي النوعي عرب الت�صميم
على تعميم برنامج ريا�ض الأطفال ،وحتديث البنية التحتية للمدار�س والفكرية للمناهج ،وعملنا لتجاوز حالة
املباين املدر�سية امل�ست�أجرة والعاملة بفرتتني ،وحتديث املناهج و�إدخال اللغات والعلوم التقنية التطبيقية يف
�سن مب ّكرة ،وكنا يف هذا كله �أهل ت�سامح معريف ،وانفتاح �إن�ساين ،و�إ�صرار على االكت�شاف واملغامرة والإبداع.
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�أما املعلم واملعلمة ،فهما جوهر العملية الرتبوية ،ودعمنا لهم ،و�سعينا الدائم لأجل متكينهم معي�شيا واقت�صاديا
ومهنيا ينبع من �إميان را�سخ ب�أننا ن�ستثمر يف حا�ضرنا ونبني م�ستقبلنا .وموقفنا الداعم لتوجه معلمي الوطن
لت�أ�سي�س نقابتهم هو ال�شاهد على احرتامنا وم�ؤازرتنا لهم يف ترجمة �إرادتهم احلرة بالتجمع والتنظيم املهني
والنقابي الوطني البناء ،حتى �شكلوا حالة وطنية تقدمية ،كان لها �إ�ضاءة م�شرقة على نهج الأردن الد�ستوري
يف تكري�س احلقوق النقابية والعمالية .فنحن فخورون وداعمون لغرية املعلمني على مهنتهم وحر�صهم على
�إطالق بيت اخلربة اخلا�ص مبهمتهم الإن�سانية النبيلة.
ويح�ضرنا يف هذا املقام ،دور املدار�س واملعلمني واملعلمات والطلبة يف بناء ال�شخ�صية الأردنية الإيجابية،
وتدعيم الهوية الوطنية اجلامعة ،و�صيانة الن�سيج االجتماعي الوحدوي العروبي ،وذلك ب�أن تكون املدار�س
منابر وطنية للعقل ،وف�ضاء رحبا ملمار�سة الثقافة الدميقراطية ،وللرتبية الوطنية ،وذلك عرب �إطالق حالة من
احلوار وت�شجيع مهاراته ،وقبول الآخر والتنوع وتفهم االختالف ،واحلث على التفكري النقدي املبدع واحل ّر،
حتى تن�ش�أ �أجيال ال ت�ستكني للواقع ،وال تر�ضى باملمكن واملتاح ،بل ت�سعى دائما نحو الأف�ضل.
والبد هنا من ت�سجيل التقدير والعرفان الوطني مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ،التي تبذل بكرم
وطني واع باجتاه �إ�صالح البنية التحتية للم�ؤ�س�سات التعليمية ،ومتكني املعلمني واملعلمات ،وابتعاث الطلبة.
وهذا ال�شكل من ال�شراكات الوطنية اال�سرتاتيجية داللة على الفهم العميق ب�أن الأثر الإيجابي لال�ستثمار يف
الإن�سان الأردين �سيعم جميع القطاعات الإنتاجية الوطنية ،و�سينعك�س على جميع مناحي احلياة».
بالرغم من هذه االجنازات اال �أن التعليم العام يف الأردن يواجه عدد ًا من التحديات يف حماور رئي�سة يرتكز
عليها ،مثل  :التخطيط و املدخالت (املعلمون والإداريون) واملخرجات و االمتحانات والتقييم والتعليم املهني،
ومن هذه التحديات :
1.1ي�شكل قطاع التعليم العام رافعة �أ�سا�سية �أولية لالقت�صاد الوطني من حيث ت�أهيل القوى العاملة ومتكينها
يف كافة القطاعات الإنتاجية واخلدمية.
2.2خمرجات التعليم الثانوي هي مدخالت التعليم العايل.
3.3خمرجات التعليم الأ�سا�سي هي مدخالت التعليم املهني وال�صناعي
4.4ي�شارك التعليم العام �شراكة حقيقية يف القطاعني (العام واخلا�ص) ،اذ تبلغ ن�سبة م�شاركة التعليم العام
اخلا�ص نحو ( )%30-25من حجم القطاع.
5.5ي�ؤثر التعليم العام ب�شكل ملحوظ يف توفر اخلدمات ونوعيتها يف املدن والريف والبادية.
6.6تتوزع م�ؤ�س�سات التعليم العام على م�ساحة وا�سعة من جغرافية الوطن.
7.7يعد التعليم العام ا�ستثمار ًا طويل الأمد ،وعلى الرغم من �أنه ا�ستثمار مكلف ،غري �أن عدم اال�ستثمار فيه
�أكرث كلفة.
8.8لهذا القطاع �أبعاد �إن�سانية واجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية ،ت�ضاف �إلى الأبعاد الإقليمية والدولية ،وخا�صة
بعد توقيع الأردن (اتفاقية التجارة احلرة) التي تركز على اخلدمات ،ويف طليعتها خدمات التعليم.
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9.9ميكن ر�صد حجم القطاع امل�شار �إليه كما ي�أتي:
•يوجد يف الأردن ( )6007مدار�س موزعة على كافة حمافظات اململكة منها  1422مدر�سة ثانوية  ،ويعمل
بها ( )102633مد ّر�س ًا و(� )14119إداري ًا.
•موازنة وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن من �أعلى املوازنات يف الدولة ،وقد مت تطوير م�شاريع تابعة للوزارة
خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية مبا كلفته ( )700مليون دوالر وبخا�صة م�شروع التطوير الرتبوي نحو
االقت�صاد املعريف .املرحلة االولى( .)1ERfKE
•ن�سبة النمو ال�سنوي يف القطاعني تتعدى (.)%5
•ثمة جهات جمتمعية (ر�سمية وغري ر�سمية) ت�ضع قطاع التعليم يف �أولويات اهتماماتها ،مثل :الأهل،
واحلكومة ،وجمل�س الأمة ،واجلهات املوظفة وامل�شغلة ،واجلهات املنظمة للمهن ،وامل�ؤ�س�سات الدولية،
والعاملني يف القطاع ،وامل�ستثمرين.
و ت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ف�أن التعليم يعاين من عدد من االختالالت يف حماور رئي�سة يرتكز عليها ،مثل التخطيط
و املدخالت (املعلمون والإداريون ) واملخرجات و �أ�س�س االمتحانات والتقييم و التعليم املهني  .ومن هنا ف�إنه
على وزارة الرتبية والتعليم �أن تعيد النظر يف �آليات عملها لتكون قادرة على تطوير عدد من املهارات والكفايات
والقدرات لدى املتخرجني فيها.
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ر�ؤية وطنية مقرتحة حول
تعزيز امل�ساءلة وال�شفافية ومكافحة الف�ساد
خطة العمل
ونظر ًا لأهمية املو�ضوع ،تق�سم الدرا�سة �إلى جمموعة من املحاور وعلى النحو التايل:
املحورالأول :دور القانون يف خدمة التنمية ال�شاملة ومكافحة الف�ساد.
املحور الثاين :امل�ساءلة ،والنزاهة وال�شفافية.
املحور الثالث :مفهوم الف�ساد ومظاهره وا�سبابه.
املحور الرابع� :أهم الأدوات القانونية الدولية ملكافحة الف�ساد.
املحور اخلام�س :اخلال�صة والتو�صيات العامة ال�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد وتعزير ال�شفافية واال�صالح.
فريق العمل
�أعدت هذه الورقة من قبل جلنة النزاهة وال�شفافية وامل�سائلة :
•معايل الدكتور ه�شام غرايبه  :رئي�س جلنة امل�سائلة وال�شفافية والنزاهة .
•الدكتور عبد اهلل ال�ضمور :ع�ضو اللجنة.
•الدكتورة �أروى املظفر  :ع�ضو اللجنة.
•ال�سيد عدنان �أبوالراغب  :ع�ضو اللجنة.
•ال�سيد �أ�سامة العزام  :ع�ضو اللجنة.
•ال�سيد احمد الع�سيلي  :ع�ضو اللجنة.
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املحتويات
املق ـ ــدمة
املحورالأول :دور القانون يف خدمة التنمية ال�شاملة ومكافحة الف�ساد
مفهوم �سيادة القانون
اخلال�صة
التو�صيات
املحور الثاين :امل�ساءلة ،والنزاهة ،وال�شفافية
اخلال�صة
التو�صيات
املحور الثالث :مفهوم الف�ساد ومظاهره و�أ�سبابه
الآثار الناجمة عن الف�ساد
الف�ساد االقت�صادي ك�أ�سو�أ �أنواع الف�ساد الذي ت�سعى الدول �إلى حماربته
اخلال�صة
التو�صيات
املحور الرابع� :أهم الأدوات القانونية الدولية ملكافحة الف�ساد
�أوال :على ال�صعيد الدويل
ثانيا :على ال�صعيد الوطني
اخلال�صة
التو�صيات:
املحور اخلام�س :اخلال�صة والتو�صيات العامة ال�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد وتعزير ال�شفافية واال�صالح
البعد اال�سرتاتيجي
البعد االعالمي والتوعوي
البعد الق�ضائي
البعد الت�شريعي
البعد التنظيمي
البعد االجرائي
البعد البحثي

epdforum.org

29

املقـــــدمة
تعد ظاهرة الف�ساد بكافة �أنواعه املالية ،والإدارية ،وال�سيا�سية من �أهم الظواهر اخلطرية التي تواجه الدول
وعلى الأخ�ص النامية منها ،وقد دفع وجود هذه الظاهرة اخلطرية �إلى املناداة بوجوب الت�أمني �ضد خماطر
الف�ساد كنوع من الأخطار ال�سيا�سية ملا يرتتب عليه من خماطر اقت�صادية وقانونية خطرية ت�ؤدي �إلى تقوي�ض
وتدمري االقت�صاد والقدرة املالية والإدارية وبالتايل عجز الدولة على مواجهة التحديات والوفاء مبتطلبات
التنمية والبناء.
و�شغلت هذه الظاهرة اهتمام الكثري من الدول والهيئات الدولية والباحثني واملهتمني واتفقت جميع الآراء
على �ضرورة و�ضع وت�أ�سي�س �إطار عمل م�ؤ�س�سي ي�ستهدف حتديد وتطويق هذه امل�شكلة وعالجها من خالل
خطوات جدية وحمددة ملكافحة الف�ساد بكل �صوره ومظاهره ويف كافة جماالت احلياة لتعجيل عملية التنمية
االقت�صادية وتكري�س القيم الدميقراطية وتغيري معامل الظلم والهدر والتبذير للأموال العامة وعدم العدالة
يف توزيع الرثوات العامة.
ويبذل الأردن العديد من اجلهود من �أجل مكافحة الف�ساد وتعزيز معايري النزاهة وال�شفافية ف�أن�ش�أ هيئة
م�ستقلة ملكافحة الف�ساد وبع�ض الوحدات الأخرى كوحدة مكافحة غ�سيل الأموال يف البنك املركزي بالإ�ضافة
�إلى وجود بع�ض الوحدات الأخرى املنخرطة يف هذا املجال كديوان املحا�سبة وديوان املظامل .ومع وجود العديد
من هذه الهيئات وتعددها �إال �أن احلقيقة كانت خميبة الآمال .فمن جهة ووفق تقرير التناف�سية العاملي (جي
�سي �آي) للدورة  2011 - 2010الذي �صدر عن املنتدى االقت�صادي العاملي تراجع الأردن  15درجة �إلى املرتبة
 ،65وحل الأردن يف املرتبة  56على م�ستوى العامل يف م�ؤ�شر مدركات الف�ساد ال�صادر عن منظمة ال�شفافية
الدولية للعام املا�ضي ،بح�صوله على  4.5درجة من �أ�صل  10نقاط بعدما كان يف املرتبة  50عاملي ًا ،من بني
 183بلد ًا ،ومن جهة �أخرى مل يلم�س املواطن الأردين اجلدية التي ين�شدها يف مكافحة الف�ساد وحماكمة
رموزه ،ومل تعاد الأموال املنهوبة ومازال مو�ضوع مكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة وال�شفافية ي�شكل حمور ًا مهم ًا
للحراك ال�شعبي الأردين املطالب بالإ�صالح والتغيري.
هدف الدرا�سة
�إن الغاية من هذه الدرا�سة هو التعرف على �أ�سباب وعوامل الف�ساد والآثار املرتتبة عليه و�أهم الأدوات القانونية
ملكافحة الف�ساد .وكذلك تقدمي ر�ؤية وطنية ت�سهم يف بناء ا�سرتاتيجية وطنية فاعلة ملكافحة الف�ساد واحلد
منه وتعزيز مفاهيم امل�ساءلة ،النزاهة وال�شفافية .وتهدف الدرا�سة �أي�ض ًا �إلى تقييم هيئة مكافحة الف�ساد
من الناحية القانونية وبيان بع�ض املغالطات والتناق�ضات يف قانونها و�أ�ساليب عملها والغاية من ذلك لفت
النظر �إلى امكانية �أن ي�سهم هذا التقييم يف عملية الإ�صالح الق�ضائي املن�شود يف الأردن وتعزيز دولة القانون
وامل�ؤ�س�سات يف الأردن وت�أكيد �سيادة القانون.
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املحورالأول :دور القانون يف خدمة التنمية ال�شاملة ومكافحة الف�ساد
يعترب مبد�أ �سيادة القانون من �أهم وابرز الأ�س�س التي يقوم عليها الكيان الإجتماعي يف الدولة� .إذ يعد من
الركائز الأ�سا�سية لبناء املجتمع والدولة وبناء االقت�صاد وتر�سيخ مبادئ احلكم الدميقراطي الر�شيد .ونظر ًا
للدور الذي يقوم به القانون يف البنيان الإجتماعي ،ف�إن هذا الدور يرتكز �أي�ض ًا يف دوره املتزايد خلدمة
االقت�صاد .وتتزايد �أهمية تفعيل النظم القانونية يف جذب وا�ستقرار ر�ؤو�س الأموال املحلية والأجنبية مع تزايد
املناف�سة على اجتذاب اال�ستثمارات املختلفة .وال تقت�صر �أهمية النظم القانونية الفعالة على بناء اقت�صاد قوي
بل متتد تلك الأهمية �إلى �ضمان بناء القيم الدميقراطية الرا�سخة التي ت�سهم يف حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي
عماد التنمية امل�ستدامة .وتتجلى هذه الأهمية يف حتقيق االت�ساق والتوافق بني البيئة القانونية وال�سيا�سات
العامة يف �أي دولة .ويف دول العامل الثالث ،تعاين بع�ض الدول من عدم تر�سيخ وتفعيل مبادئ �سيادة القانون،
�إذ تف�شل القوانني يف �إيجاد احللول للعديد من الق�ضايا التي تتناولها ويعزى ذلك �إما �إلى ق�صور هذه القوانني
و�إحاطتها مبختلف جوانب الواقع املتبدل و�إما �إلى �ضعف �أو انعدام وحدة تطبيق القانون يف الدولة مما ي�ؤدي
�إلى �إحداث فجوة بني ت�صميم �سيا�سات الدولة الإجتماعية واالقت�صادية وتطبيقاتها.
ويف الوقت احلا�ضر لأي دولة ،تتزايد �أهمية حتقيق نوعني من الغايات املرتبطة وغري القابلة للف�صل :الأولى
تتمثل يف حتقيق ال�سلم الإجتماعي ،والثانية يف حتقيق النمو االقت�صادي .ولتحقيق هاتني الغايتني ف�إن الأمر
ي�ستلزم ويتطلب تر�سيخ مبادىء �سيادة القانون و�ضمان تفعيله ووحدة تطبيقه .على امل�ستوى االقت�صادي ،كما
�أن النظم القانونية القائمة يف �أي دولة هي عامل �أ�سا�س من عوامل النجاح لتحقيق هدفها االقت�صادي .ولذلك
ف�إن �سيادة القانون والدميقراطية يعتربان عاملني �أ�سا�سيني من �أجل تن�شيط الأ�سواق وجذب اال�ستثمارات
وحتقيق التنمية حيث �أ�صبحت فعالية النظم القانونية م�س�ألة هامة عند حماية حقوق امللكية و�إنفاذ ال�شروط
التعاقدية وا�ستقالل الق�ضاء وحماية وا�ستقرار اال�ستثمار وخا�صة الأجنبي.
مفهوم �سيادة القانون
ميكن تعريف مبد�أ �سيادة القانون ب�أنه «و�سيلة ممار�سة ال�سلطة �أو ال�سيادة» .فهو �إطار للحكم يعتمد على
التطبيق املت�سق واملتجان�س للقواعد القانونية التي ت�ستهدف تنظيم ال�سلوك الب�شري وتدعيم احلقوق وحل
املنازعات ومعاجلة امل�شاكل الإجتماعية.
ت�ستند �سيادة القانون على ثالثة مبادئ دميقراطية رئي�سة هي )1( :قوة القانون ( )2املعاملة املت�ساوية �أمام
القانون ( )3جتنب التنفيذ اجلزئي للقانون .وهذه اخل�صائ�ص هي التي �أدت �إلى تر�سيخ �سيادة القانون كجزء
ال يتجز�أ من النظام الدميقراطي يف دولة القانون وامل�ؤ�س�س�سات .ف�سيادة القانون تتعار�ض مع �سيادة احلاكم
�أو �سيادة الإن�سان مبا ي�شمله الأخري من �سلطة مطلقة ميكن �إ�ساءة ا�ستخدامها بحيث ت�ؤدي �إلى غياب امل�ساءلة
وال�شفافية والنزاهة وظهور الف�ساد كعامل مقو�ض للتنمية واالقت�صادية.
ي�ؤدي مفهوم �أعمال �سيادة القانون �إلى تعزيز ال�شفافية وتر�سيخ مبد�أ ال�شرعية ،حيث يقف اجلميع حكام ًا
وحمكومني �سوا ًء �أمام القانون .ويعد ا�ستقالل الق�ضاء م�س�ألة هامة يف عملية تفعيل �سيادة القانون كونها توفر
�آليات لف�ض املنازعات وتوفر �أداة حلل اخلالفات عند �إقرار �أو تنفيذ القانون.
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ومن �أبرز العوامل والو�سائل التي تعنى بتحقيق وتكري�س مفهوم �سيادة القانون:
الو�ضوح والتحديد� :إذ يجب �أن تكون القوانني وا�ضحة ،مبعنى �أنها تتمتع بعدد من الأ�سا�سيات منها �أن
تكون مكتوبة ومتاحة للجميع ،و�أن تكون القواعد القانونية مت�ضمنة يف حمتوى القانون ولي�س يف املالحق �أو �أية
�إ�ضافات �أخرى .كما ينبغي �أن تكفل الدولة �سهولة الو�صول �إلى املعلومات القانونية بجميع الو�سائل احلديثة.
االلتزام بالتطبيق :ل�ضمان فعالية القانون ينبغي �أن يكون تطبيقة طوعي ًا من حيث الأ�صل ،ولذلك ف�إن �سهولة
االلتزام بالقانون تعترب من امل�سائل املهمة .ومن ال�ضروري الت�أكيد يف هذا ال�سياق على �أن �سيادة القانون
تعتمد �إلى حد كبري جد ًا على احرتام القانون و�إدراك قيمته واال�ستعداد لاللتزام به .وبدون ا�ستعداد املواطنني
لاللتزام بالقانون ،ف�إن النظام يتهاوى �إما يف جو من الف�ساد والفو�ضى �أو يف دائرة ال�سيطرة البولي�سية التي
تنفذ القانون بقب�ضة حديدية.
الثواب والعقاب :يجب �أن يكون هناك عقاب وثواب عند خمالفة القانون وعدم االلتزام به ،فااللتزام
بالقانون يجب �أن ينعك�س على �شكل مزايا وثواب� ،أما يف حالة عدم االلتزام به ،فيجب �أن يكون هناك عقاب.
ومن الناحية التطبيقية جند �أن عواقب القانون تنح�صر يف حالة عدم االلتزام بتطبيق القانون .وما يعاب يف
العديد من االنظمة القانونية هو عدم �شمول القانون منافع مبا�شرة للمخاطب كنتيجة لاللتزام به .فمن غري
املقبول ان يت�س�أوى من يحر�ص على تطبيق القانون مع من ينكره �أو يخالفه ،حيث ال يكفي ان يكون هنالك
عقاب بل ينبغي �أن يحر�ص امل�شرع على تقرير ثواب ملن يحرتم القانون.
القدرة واملالءمة� :إن �صياغة القانون �أمر ال بد منه ،يف حني �أن عملية التطبيق حتتاج �إلى �إمكانيات تتمثل
بالقدرة على مراجعة التعليمات وتنفيذها وو�ضع �آليات اال�ستئناف ب�ش�أنها .والقوانني التي تتم �صياغتها دون
النظر �إلى �إمكانية تطبيقها ف�إنها غالبا ما تكون قوانني ال تعك�س الواقع على م�ستوى العمل وتكون عر�ضة
لالنف�صال عن الواقع العملي .وكما تلعب احلوافز واملزايا والعواقب دور ًا هام ًا يف الت�شجيع على االلتزام
بالقانون ،ف�إنها تلعب دور ًا على نف�س الدرجة من الأهمية يف �ضمان التطبيق ال�سليم من قبل القائمني على
تطبيق القانون حيث يجب �أن يرى االقائمون على التطبيق قيمة دورهم و�أهميته من ناحية ،و�أن تتم حما�سبتهم
يف حال تق�صريهم �أو ف�شلهم يف �أداء الواجب.
اخلال�صة
ت�ضع احلاكمية الر�شيدة يف ن�صب عينيها مبد�أ �سيادة القانون ك�أ�سا�س لتعزيز ال�شفافية وتطبيق الدميقراطية،
ذلك �أن عملية التحول نحو �سيادة القانون تتطلب حتو ًال يف القيم التي حتكم امل�ؤ�س�سات القائمة على تطبيق
القانون والقيم ال�شائعة يف املجتمع ،وت�ؤكد تلك القيم على احرتام القانون واعتباره �سلطة عليا ،والدراية
باحلقوق واالمتيازات يف ظل القانون ،والعدل وخ�ضوع اجلميع للقانون دون متييز �أو حماباة .لذلك تعد الإرادة
ال�سيا�سية التي تبد�أ بامل�ستويات العليا والتي تدفع نحو التغيري على م�ستوى القاعدة من امل�سائل املهمة يف تفعيل
عملية التحول .وكونها م�س�ألة يف غاية ال�صعوبة ،ف�إن الأمر ي�ستلزم وجود قائد متميز قادر على التعاطي مع
واقع املرحلة و�أخذ املبادرة ،وتغيري م�سار املجتمع بطرق �سلمية بعيد ًا عن العنف والالقانون .ت�ستلزم احلاكمية
الر�شيدة مراجعة ال�سيا�سات وتقييم املخاطر و�إحداث فر�ص التغيري والتحول من خالل الفهم الدقيق واملعمق
للو�ضع الداخلي وامل�ؤ�س�سات والثقافة املحلية.
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التو�صيات
1.1تفعيل مبد�أ �سيادة القانون �سيا�سي ًا وت�شريع ًا تنفيذي ًا ورقاب ًة.
2.2وجوب �أن تت�ضمن القوانني ف�ص ًال عن اجلزاءات التي ت�ستهدف ب�أحكامها خمالفي ومنتهكي القانون،
قواعد تعنى مبكاف�أة من يحرتمون القانون وي�سعون �إلى �صحة وعدالة �إنفاذه.
3.3وجوب �أن تتوافر الإرادة ال�سيا�سية التي تعنى بر�سم خارطة الطريق نحو حتقيق الرقي املجتمعي كحق
من حقوق الإن�سان واملواطنة ،بوا�سطة القانون و�أدواته بعيد ًا عن التخبط واملزاجية �أو االنتقائية ،و�أن
يكون حمور التنمية ال�سيا�سية وعمادها هو الرقي بالإن�سان وبناء قدراته وحماربة كافة �أ�شكال وعوامل
الإحباط ،و�أن يكفل للجميع حق امل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سة العامة والرقابة على �صحة تنفيذها بحرية
وبعيد ًا عن الت�سلط واخلوف من العواقب و�أن يكون اجلميع �شركاء يف بناء الوطن.
4.4وجوب ان يكون للقانون وامل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�صناعته وتنفيذه وتطبيقه دور يف خدمة ال�سلم الإجتماعي
من جهة ،ويف خدمة االقت�صاد وفق اعتبارات التنمية امل�ستدامة التي ت�أخذ يف اعتبارها م�ستقبل الأجيال
القادمة وعدم تعري�ض م�صاحلها للخطر من جهة �أخرى.
املحور الثاين :امل�ساءلة ،والنزاهة ،وال�شفافية
لعل من �أبرز نتائج حتقيق �سيادة القانون هو ظهور مفاهيم وقيم ذات �أثر �إجتماعي واقت�صادي كامل�ساءلة،
والنزاهة ،وال�شفافية وميكن التف�صيل يف تو�ضيح هذه املفاهيم على النحو التايل:
يق�صد بامل�ساءلة م�س�ؤولية الأفراد عما يقرتفون من �أعمال ووجوب م�ساءلتهم عن �أدائهم الوظيفي وما ي�صدر
عنهم من �سلوكيات وت�صرفات.
ويق�صد بالنزاهة اجلوانب الأخالقية والقيم املرتبطة يف قيام املوظف ب�أداء مهامه مبنتهى الأمانة وال�صدق
والعناية والإتقان واحلفاظ على املال العام و�صونه.
ويق�صد بال�شفافية  -وهي عك�س الغمو�ض وال�سرية  -مبد�أ خلق بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة بالظروف
والقرارات والأعمال احلالية من حيث (التخطيط – والتمويل – والتنفيذ) متاحة ومنظورة ومفهومة ،وب�شكل
�أكرث حتديد ًا ومنهج ًا يف توفري املعلومات وجعل القرارات املت�صلة بال�سيا�سة املتعلقة باملجتمع معلومة من خالل
الن�شر يف الوقت املنا�سب واالنفتاح على كل الأطراف ذوي العالقة.
وتع ّرف هيئة الأمم املتحدة ال�شفافية ب�أنها حرية تدفق املعلومات واملعرفة ب�أو�سع مفاهيمها� ،أي توفري املعلومات
والعمل بطريقة منفتحة ت�سمح لأ�صحاب ال�ش�أن يف احل�صول على املعلومات ال�ضرورية للحفاظ على م�صاحلهم
واتخاذ القرارات املنا�سبة واكت�شاف الأخطاء.

وتكمن املتطلبات الأ�سا�سية لل�شفافية يف:

1.1االلتزام باالنفتاح والأمانة ،فيما يتعلق بالدوائر الر�سمية ور�ساالتها ،و�سيا�ساتها ،ون�شاطاتها على
امل�ستويات الإدارية كافة .ويت�ضمن ذلك و�ضوح الأدوات وامل�س�ؤوليات داخل هيكل القطاع احلكومي
ووظائفه وم�س�ؤولياته ،والعالقة بني القطاع العام وباقي قطاعات االقت�صاد ،حيث يتعني على امل�ؤ�س�سات
والقطاعات املالية وم�ؤ�س�سات الأعمال العامة الأخرى مراعاة متطلبات الإف�صاح وال�شفافية ،ومراعاة
�أخالقيات الإدارة يف القطاع العام.
2.2العمل �ضمن �إجراءات وا�ضحة وااللتزام ب�سيا�سة وا�ضحة للن�شر تت�ضمن حفظ وتوثيق جميع �أعمال
الدوائر وامل�ؤ�س�سات.
3.3التعهد بتوفري املعلومات ال�صحيحة والدقيقة للمواطنني من خالل توفري قناة ات�صال لدى امل�ؤ�س�سة �أو
الدائرة باجلمهور ،واتخاذ الإجراءات التي ت�ضمن حفظ تلك املعلومات.
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واجلدير بالذكر ان اتفاقية مكافحة الف�ساد قد ت�ضمنت تدابري وقائية ملكافحة الف�ساد بالقطاع العام وتكري�س
ال�شفافية ،وهى �أن يتم تر�سيخ وتدعيم نظم للتوظيف بالقطاع العام يف الدولة الذي �أوجب �أن يقوم على
مبادئ الكفاءة وال�شفافية ومعايري مو�ضوعية مثل اجلدارة والأن�صاف والأهلية و�أن يقدم للموظفني �أجور
كافية ومن�صفة ،وتعزيز ال�شفافية يف متويل الرت�شيحات النتخاب �شاغلي املنا�صب العامة ،وفى متويل الأحزاب
ال�سيا�سية ،ومنع ت�ضارب امل�صالح العامة مع م�صالح املوظفني اخلا�صة.
كما ت�ضمنت االتفاقية وجوب قيام الدول الأطراف و�ضع مدونات �سلوك للموظفني العامني بهدف تعزيز
النزاهة والأمانة وامل�س�ؤولية و�ضمان الأداء ال�صحيح وامل�ش ّرف للوظائف العامة .وقد دعت االتفاقية يف �إطار
ذلك الدول الأطراف �إلى االخذ يف االعتبار املبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها املنظمات الإقليمية واملتعددة
الأطراف ومنها املدونة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني العامني الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51
امل�ؤرخ  12كانون الأول /دي�سمرب .1996
وفيما يتعلق بامل�شرتيات العمومية و�إدارة الأموال العامة ،فقد ن�صت االتفاقية على �أنه يتم تنظيمها على نحو
يقوم على ال�شفافية والتناف�س وعلى معايري املو�ضوعية يف اتخاذ القرارات وذلك يف جمال �إجراء املناق�صات
وعقود ال�شراء و�إقامة نظام ف ّعال للمراجعة الداخلية مبا يف ذلك نظام للطعن �ضمان ًا لوجود �سبل قانونية
للتظلم والإن�صاف من القرارات املتخذة مبخالفة القواعد والإجراءات واتخاذ تدابري لتعزيز ال�شفافية
وامل�ساءلة يف �إدارة الأموال العامة.

وجند امل�شرع الأردين قد نظم بع�ض تلك الأمور بالقوانني التالية:

قانون ديوان املحا�سبة ل�سنة  1952وتعديالته ويتولى ديوان املحا�سبة تنفيذ املهام التالية:
•مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وح�ساب الأمانات وال�سلفيات والقرو�ض والت�سويات وامل�ستودعات على
الوجه املبني يف القانون.
 -تقدمي امل�شورة يف املجاالت املحا�سبية للجهات اخلا�ضعة لرقابة الديوان. -الرقابة على الأموال العامة للتاكد من �سالمة �إنفاقها ب�صورة قانونية وفاعلة. -الت�أكد من �سالمة تطبيق الت�شريعات البيئية املعمول بها بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. -التثبت من �أن القرارات والإجراءات الإدارية يف اجلهات اخلا�ضعة لرقابة الديوان تتم وفق ًا للت�شريعاتالنافذة والذي ي�ضع قواعد تلتزم بها اجلهات الإدارية يف تنفيذ املوازنة العامة للدولة وت�أ�شريتها
وت�سجيل وتبويب العمليات املالية التي جتريها وقواعد الرقابة املالية قبل ال�صرف ونظم ال�ضبط
الداخلي و�إظهار وحتليل النتائج التي تعرب عنها املراكز املالية واحل�سابات اخلتامية لهذه اجلهات
بحيث تعطى �صورة حقيقة لها.
•قانون التخا�صية رقم  25ل�سنة  2000والذي �أوجب يف تنفيذ عملية التخا�صية االلتزام بقواعد ال�شفافية
والعلنية واملناف�سة امل�شروعة.
•نظام العطاءات احلكومية والأنظمة اخلا�صة بكل م�ؤ�س�سة ر�سمية.
وال يغيب عنا �أن تدابري تعزيز ال�شفافية يف امل�ؤ�س�سات العامة ي�ستلزم الإعالم والإف�صاح عن كيفية تنظيمها
وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها وتي�سري و�صول النا�س �إلى ال�سلطات املخت�صة باتخاذ القرار وتب�سيط
الإجراءات الإدارية وكذلك ن�شر معلومات عن خماطر الف�ساد يف �إدارتها.
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وجند �أي�ض ًا �أن القانون الأردين مل يعزز �ضمان احل�صول على املعلومه املتعلقة بالف�ساد حتديد ًا ملن لي�س له
عالقة ،فحتى مع وجود قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات رقم  47ل�سنة  2007والذي ن�ص يف املادة
ال�سابعة منه على �أنه “مع مراعاة �أحكام الت�شريعات النافذة ،لكل �أردين احلق يف احل�صول على املعلومات التي
يطلبها وفق ًا لأحكام هذا القانون �إذا كانت له م�صلحة م�شروعة �أو �سبب م�شروع»� .إال �أن ن�صو�صه تعد قا�صرة.
وال�شك �أن للمجتمع املدين دور �أ�سا�سي يف منع الف�ساد ومكافحته ،فلن ت�ستطيع احلكومة �أن متنع الف�ساد
وحدها �إذ ال بد من م�شاركة املجتمع املدين معها ،ولكن لن ي�ستطيع هذا الأخري القيام بدوره �إال �إذا تعاونت
احلكومة معه و�أ�صبح بينهما �شفافية يف التعامل بل وت�شجيع الأخرية للأول على القيام بهذا الدور الهام من
خالل �ضمان حق احل�صول على املعلومات.
اخلال�صة
�إن تطبيق امل�ساءلة القانونية يتحقق �ضمن منظومة وبيئة يرت�سخ فيها مفاهيم ال�شفافية والنزاهة لي�س
كمبادئ و�شعارات فقط و�إمنا كواقع عملي تنظمه قوانني و�أنظمة مالئمة وقابلة للتطبيق و�إجراءات عمل معلنة
ووا�ضحة للجميع مع وجود هيئات رقابية وق�ضائية فاعلة وقادرة على ممار�سة �صالحياتها واال�ضطالع مبهامها
وم�س�ؤولياتها بحيادية وا�ستقاللية.
التو�صيات
•وجوب حتديد معامل اخلطة الوطنية ملكافحة الف�ساد ب�صورة دورية والتن�سيق مع اجلهات الرقابية الأخرى
ون�شر هذه اخلطة وحتديد معاملها لكل من فئات ال�شعب واجلهات احلكومية والأجهزة الرقابية.
•�إعداد تقرير �سنوى عن حالة النزاهة وال�شفافية فى القطاعات احلكومية يف اململكة يقوم على مراجعة
م�ؤ�شرات الف�ساد الدولية والوطنية فى جماالت اخلدمات احلكومية ومدى التقدم فى حماربة الف�ساد �أو
اخللل فيها.
•تنظيم �آليات اال�ستماع العامة حول املوا�ضيع التى تتعلق بال�شفافية واملحا�سبة فى اخلدمات املقدمة من
موظفى م�ؤ�س�سات القطاع العام.
•�إجراء الدرا�سات والتو�صيات لإ�صدار القوانني والت�شريعات التى ت�ضمن املزيد من ال�شفافية وتفعيل
امل�ساءلة واملحا�سبة.
•اقرتاح �سبل تعزيز النزاهة وامل�سائلة وال�شفافية والإدارة الر�شيدة فى القطاعات احلكومية والعامة و�إدارة
املال العام وفى القطاعات الأكرث عر�ضة للف�ساد مثل ال�شراء العام و�إبرام العقود العامة و�إدارة املال العام
والعمل على تطبيقها.
•تكوين جلان للنزاهة يف امل�ؤ�س�سات املختلفة ،وذلك من خالل تنمية املمار�سات الإدارية الأخالقية وااللتزام
بالقيم يف �أداء الوظائف املختلفة التي تقوم بها م�ؤ�س�سات الدولة ،كما تهدف هذه اللجان �إلى التغلب على
امل�شاكل املالية والت�صدي لها يف حال حدوثها بالإ�ضافة �إلى معاجلة احلاالت الت�أديبية املختلفة ،وكذلك
حاالت �سوء ا�ستخدام ال�سلطة والف�ساد الإداري.
•و�ضع تنفيذ ا�سرتاتيجية �إعالمية متكاملة للتوعية والإعالم والرتويج لثقافة ال�شفافية والنزاهة وامل�ساءلة
والعمل على تعزيز املعايري الأخالقية واملهنية داخل م�ؤ�س�سات القطاع احلكومى وتطوير ميثاق �أخالقى
للوظيفة العامة.
•دعم وتطوير النظام القانوين واجلهاز الق�ضائي باملجتمع وذلك بتفعيل مواد القوانني املوجودة والعمل
على القيام بالدرا�سات املقارنة والتو�صيات ب�إ�صدار قوانني جديدة ب�ش�أن حماربة الف�ساد و�ضمان املزيد
من ال�شفافية و�ضرورة تطوير �آليات وا�ضحة يتم مبقت�ضاها تطبيق تلك القوانني من خالل اجلهاز
الق�ضائي الفعال.
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املحور الثالث :مفهوم الف�ساد ومظاهره و�أ�سبابه
يع ّرف الف�ساد وفق ًا ملنظمة ال�شفافية الدولية ب�أنه” :كل عمل يت�ضمن �سوء ا�ستخدام املن�صب العام لتحقيق
م�صلحة خا�صة ذاتية لنف�سه �أو جماعته“ .وميكن تعريفة ب�شكل عام ب�أنه «الأفعال التي يقدم على ممار�ستها
�شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص بدون وجه حق للح�صول على منافع ومزايا بطرق وو�سائل خمالفة ملا ن�صت
عليه القوانني والت�شريعات الوطنية».
وتربز ظاهرة الف�ساد يف جمموعة من الن�شاطات التي ترتافق مع عمل من ي�شغلون الوظائف العامة ،وي�ؤخذ
الف�ساد بع�ض اال�شكال التالية تبعا لهذا املنحى:
1.1الر�شوة� :أي احل�صول على �أموال �أو منافع من �أجل تنفيذ عمل �أو االمتناع عن تنفيذه بغري وجه حق.
2.2ا�ستخدام املن�صب العام من قبل بع�ض كبار رجاالت الدولة للح�صول على امتيازات خا�صة كاالحتكارات
املتعلقة باخلدمات العامة وم�شاريع البنى التحتية� ،أو احل�صول من �آخرين على العموالت مقابل ت�سهيل
ح�صولهم على هذه االمتيازات دون وجه حق.
3.3نهب املال العام واهداره بغري وحه حق من خالل منح الرتاخي�ص �أو الإعفاءات ال�ضريبية �أو اجلمركية
لأ�شخا�ص �أو �شركات بدون وجه حق بهدف ا�سرت�ضاء بع�ض ال�شخ�صيات يف املجتمع �أو حتقيق م�صالح
متبادلة �أو مقابل ر�شوة.
4.4غياب النزاهة وال�شفافية يف طرح العرو�ض احلكومية ،ك�إحالة �صفقات بطرق غري �شرعية على �شركات
ذات عالقة بامل�س�ؤولني� ،أو �أفراد عائالتهم� ،أو �إحالتها على �شركات معينة دون اتباع الإجراءات القانونية
املطلوبة كالإعالن عنها �أو فتح املجال للتناف�س احلقيقي عليها �أو �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص للجميع.
5.5املح�سوبية� :أي تنفيذ �أعمال ل�صالح فرد �أو جهة ينتمي لها املوظف العام مثل الأقرباء وفق ًا لدرجة القربى
وروابط امل�صاهرة دون �أن يكونوا م�ستحقني لها.
6.6املحاباة والتحيز� :أي تف�ضيل جهة على �أخرى يف اخلدمة بغري حق للح�صول على م�صالح معينة.
7.7الوا�سطة� :أي التدخل ل�صالح فرد ما� ،أو جماعة دون االلتزام ب�أ�صول العمل والكفاءة الالزمة وتكاف�ؤ
الفر�ص ،مثل تعيني �شخ�ص يف من�صب معني لأ�سباب تتعلق بالقرابة �أو االنتماء احلزبي رغم كونه غري
كف�ؤ �أو م�ستحق.
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ويف درا�سة لربنامج االمم املتحدة االمنائي � ،UNDPأو�ضحت الدرا�سة ان اهم ا�شكال الف�ساد تتمثل يف
املخطط التايل:
�أ�سباب انت�شار الف�ساد

ميكن رد �أ�سباب الف�ساد �إلى جمموعة من العوامل:

1.1انت�شار الفقر يف املجتمع وارتفاع م�ستوى املعي�شة مما ي�شكل بيئة مالئمة لقيام بع�ض العاملني يف القطاعني
العام واخلا�ص بالبحث عن م�صادر مالية �أخرى غري م�شروعة مثل الر�شوة ،ف�ض ًال عن �سيادة القيم
التقليدية والروابط القائمة على الن�سب والقرابة.
�2.2ضعف �أو انعدام مفهوم الرقابة الفعالة واملتبادلة بني ال�سلطات يف الدولة� .إذ ي�ؤدي تغول ال�سلطة التفيذية
على ال�سلطة الت�شريعة �إلى تقوي�ض الرقابة املتبادلة وعدم ا�ستقالل �أجهزة الرقابة الرتباطها باملراجع
العليا يف ال�سلم احلكومي.
�3.3ضعف الأحزاب وانعدام الدميقراطية داخل هياكل الدولة وتف�شي البريوقراطية احلكومية واملغاالة فى
املركزية.
�4.4صدور القوانني والقرارات دون درا�سة كافية مما يرتتب عليه عدم تنا�سبها مع ظروف املجتمع وحمايتها
للم�صالح اخلا�صة دون امل�صلحة العامة ف�ض ًال عن �ضعف الرقابة على �إ�صدارها وتطبيقها.
5.5انعدام ال�شفافية بعمل ال�سلطة العامة يف بع�ض املجاالت مما �أتاح للمف�سدين جما ًال وا�سع ًا ملمار�سة
�أعمالهم الفا�سدة حتت مظلة ال�سرية.
�6.6ضعف اجلهاز الق�ضائي وغياب ا�ستقالليته ونزاهته.
�7.7ضعف الإرادة ال�سيا�سية ملكافحة الف�ساد وعدم جديتها ،وذلك بعدم اتخاذ �أية �إجراءات وقائية �أو عقابية
معتربة �ضد عنا�صر الف�ساد ب�سبب انغما�س بع�ض �أطرافها يف الف�ساد.
�8.8ضعف �أو عدم فعالية وحمدودية املرافق واخلدمات وامل�ؤ�س�سات العامة التي تخدم املواطنني ،مما ي�شجع
على التناف�س بني العامة للح�صول عليها ويعزز من ا�ستعدادهم ل�سلوك طرق غري م�ستقيمة للح�صول
عليها وي�شجع بع�ض املتمكنني من ممار�سة الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة وتقبل الر�شوة.
9.9حداثة �أو عدم اكتمال البناء امل�ؤ�س�ساتي والإطار القانوين التي توفر بيئة خ�صبة للفا�سدين م�ستغلني �ضعف
اجلهاز الرقابي يف الدولة وعدم كفاية وفعالية العقوبات املقررة ملعاقبة الف�ساد.
1010غياب قواعد العمل والإجراءات املكتوبة ومدونات ال�سلوك للموظفني يف قطاعات العمل العام واخلا�ص،
وهو ما يف�سح املجال ملمار�سة الف�ساد.
1111تقييد و�سائل االعالم وحرمان املواطنني من الو�صول �إلى املعلومات ،مما يحول دون ممار�ستهم لدورهم
الرقابي على �أعمال الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة.
�1212ضعف دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف الرقابة على الأداء احلكومي �أو عدم متتعها
باحليادية يف عملها.
�1313ضعف الوازع الديني والأخالقي يف املجتمع.
1414ظهور االقت�صاد احلر مما �أدى �إلى وجود م�صالح وعالقات جتارية مع �شركاء خارجيني �أو منتجني من
دول �أخرى ،وا�ستخدام و�سائل غري م�شروعة من قبل �شركات خارجية للح�صول على امتيازات واحتكارات
داخل الدولة� ،أو قيامها بت�صريف ب�ضائع فا�سدة.
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الآثار الناجمة عن الف�ساد
�أوال :على امل�ستوى الإجتماعي
•الإخالل بالقيم الأخالقية وال�شعور بالإحباط وال�سلبية بني �أفراد املجتمع� .إذ ي�ؤدي الف�ساد �إلى �إحداث
خلل يف القيم الإجتماعية ،فالرثاء ال�سريع والوجاهة كلها من الأ�شياء التي ت�ؤثر �سلب ًا على القيم والتقاليد
الإجتماعية.
•ظهور التع�صب والتطرف يف الآراء وانت�شار اجلرمية كرد فعل النهيار القيم وعدم تكاف�ؤ الفر�ص.
•ي�ؤدي الف�ساد �إلى تكوين �أجيال متتهن االحتيال والن�صب والتالعب على القوانني و�إ�شاعة تقبل حالة
الف�ساد عند املجتمع واالن�سجام معه.
•غياب القدوة احل�سنة.
•عدم املهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النف�سي لفكرة التفريط يف معايري �أداء الواجب الوظيفي والرقابي
وتراجع االهتمام باحلق العام� .إذ ي�ؤدي الف�ساد �إلى �إف�ساد ال�سلوك الأخالقي للموظفني والعاملني فيتحول
�إلى �سلوك م�ستقوي متعارف عليه يف الدوائر احلكومية وقطاع الأعمال العام واخلا�ص ي�صعب ال�سيطرة
عليه.
•ال�شعور بالظلم لدى الغالبية مما ي�ؤدي �إلى االحتقان الإجتماعي وانت�شار احلقد بني �شرائح املجتمع
وانت�شار الفقر وزيادة حجم املجموعات املهم�شة.
•الإ�ضرار بالبيئة والإ�ضرار ب�صحة الإن�سان واحليوان� ،إذ ي�ؤدي الف�ساد �إلى ا�سترياد �أغذية وحما�صيل
ملوثة ومنتهية ال�صالحية ،ت�صيب حياة الإن�سان واحليوان والنبات �أي�ض ًا وي�شمل �أي�ض ًا املياه والهواء.
•هجرة الكفاءات الوطنية املخل�صة وال�صادقة لتجاهلها وبحثها عن حياة وم�ستوى معي�شي �أف�ضل وبيئة
خالية من عوامل الطرد.
ثانيا :على امل�ستوى االقت�صادي
•عرقلة التنمية االقت�صادية ،فالف�ساد يق ّو�ض ويعرقل التنمية االقت�صادية خا�صة يف الدول النامية والتي
متر مبراحل التحول والتنمية.
•تقوي�ض البيئة التناف�سية احلرة التي تعد حجر الزاوية يف جذب اال�ستثمارات اخلارجية ،حيث ي�ؤدي
الف�ساد �إلى هروب ر�ؤو�س الأموال املحلية و�إحجام امل�ستثمرين الأجانب عن اال�ستثمار يف الدولة ،وهو ما
ي�ؤدي �إلى �ضعف عام يف توفري فر�ص العمل ويو�سع ظاهرة البطالة والفقر.
•هدر املوارد ب�سبب تداخل امل�صالح ال�شخ�صية بامل�شاريع التنموية العامة ،والكلفة املادية الكبرية للف�ساد
على اخلزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة.
•الف�شل يف احل�صول على امل�ساعدات الأجنبية ،كنتيجة ل�سوء �سمعة االجهزة الر�سمية.
•هجرة الكفاءات االقت�صادية للأموال املحلية والوطنية.
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ثالثا :على امل�ستوى ال�سيا�سي
•عدم االنتماء والبحث عن (انتماءات ووالءات) وغياب مفهوم الهوية الوطنية ،يحد من مدى متتع النظام
بالدميقراطية وقدرته على احرتام حقوق املواطنني الأ�سا�سية ويف مقدمتها احلق يف امل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص وحرية الو�صول �إلى املعلومات وحرية الإعالم واحلق يف حرية الر�أي والتعبري ،كما يحد من
�شفافية النظام وانفتاحه.
•انتهاكات �صارخة للحقوق املدنية وال�سيا�سية مبا فيها احلق يف �إقامة العدل واحلق يف تقلد الوظائف
العامة وللحقوق االقت�صادية والإجتماعية والثقافية مبا فيها احلق يف التنمية والعمل وال�صحة وبالبيئة
ال�سليمة.
•فقدان الثقة يف اجلهاز الإداري للدولة والإ�سهام يف تعزيز حالة الالمباالة.
•ال�صراعات الكبرية �إذا ما تعار�ضت امل�صالح بني جمموعات خمتلفة يف الدولة.
•خلق جو من النفاق ال�سيا�سي كنتيجة ل�شراء الوالءات ال�سيا�سية.
•�ضعف امل�ؤ�س�سات العامة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتعزيز دور امل�ؤ�س�سات التقليدية.
•بروز النزعة الأمنية يف التعاطي مع �إدارة الدولة مما ي�ؤدي �إلى تكري�س احلكم ال�شمويل وغياب مفهوم
دولة امل�ؤ�س�سات.
•الإ�ساءة �إلى �سمعة النظام ال�سيا�سي وعالقاته اخلارجية خا�صة مع الدول التي ميكن �أن تقدم الدعم
املادي له ،وب�شكل ي�ؤدي تلك الدول �إلى و�ضع �شروط قد مت�س ب�سيادة الدولة ملنح م�ساعداتها.
•�إ�ضعاف امل�شاركة ال�سيا�سية نتيجة لغياب الثقة بامل�ؤ�س�سات العامة و�أجهزة الرقابة وامل�ساءلة.
مفهوم الف�ساد االقت�صادي
يعترب الف�ساد ظاهرة عامة� ،أو رمبا جمموعة من الظواهر املرتبطة مع بع�ضها بطرق خمتلفة .،وميكن تعريفه
من خالل البعد االقت�صادي على �أنه ،ذلك ال�سلوك الذي ي�سلكه �صاحب اخلدمة العامة �أو اخلا�صة والذي
يف�ضي �إلى �إحداث �ضرر يف البناء االقت�صادي للدولة من خالل هدر املوارد االقت�صادية� ،أو زيادة الأعباء
على املوازنة العامة� ،أو خف�ض كفاءة الأداء االقت�صادي� ،أو �سوء توزيع املوارد بق�صد حتقيق منافع �شخ�صية،
مادية �أو غري مادية ،عينية كانت �أو نقدية على ح�ساب امل�صلحة العامة .ومن ذلك املنطلق يتم قبول الر�شوة
واختال�س االموال واالبتزاز واالحتيال واملحاباة ...وغريها من املمار�سات.
ومن �أبرز مظاهر الف�ساد االقت�صادي هو الف�ساد يف الأنظمة ال�ضريبية واجلمركية� ،إذ يرتب الف�ساد �آثار ًا
خطرية على:
•انخفا�ض حجم الإيرادات العامة التي جتنيها الدولة من املكلفني مما ي�ؤدي �إلى تخفي�ض اال�ستثمارات
التي تنفذها وعرقلة م�شاريع الدولة يف التنمية االقت�صادية.
•رفع ن�سبة ال�ضريبة املفرو�ضة وفر�ض �ضرائب جديدة لتعوي�ض احلكومة عن النق�ص احلا�صل نتيجه
التهرب.
•ا�ضطرار احلكومة �إلى �سداد العجز الناجت عن التهرب من خالل اللجوء �إلى القرو�ض الداخلية واخلارجية
مما يوقعها يف م�أزق ت�سديد القرو�ض وارتفاع حجم الدين نتيجة لعدم �سداد املبالغ وفوائدها.
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•عدم حتقق العدالة ال�ضريبية بحيث يدفع ال�ضريبة ق�سم من املكلفني ،وال يدفعها الآخرون ب�سبب قدرتهم
على التهرب.
•الت�أثري على املناف�سة بني امل�شروعات :فال�شركة التي ال تدفع ال�ضريبة تقل تكلفة �إنتاجها بالن�سبة لتكلفة
�إنتاج ال�شركات الدافعة لل�ضريبة لأن �أموال ال�ضريبة غري املدفوعة تذهب كربح و�إيراد لها وهذا يجعل لها
ميزة تناف�سية على ح�ساب غريها.
•امل�ساهمة يف بروز الن�شاطات االقت�صادية غري القانونية �أو ما ي�سمى غري الر�سمي Underground
� ،Economieإذ يعمل هذا االقت�صاد خارج القانون وخارج �سيطرة ال�ضريبة.
الف�ساد االقت�صادي ك�أ�سو�أ �أنواع الف�ساد الذي ت�سعى الدول �إلى حماربته
لقد تعددت �أ�ساليب الف�ساد بتنوع بيئته حيث اتخذت �أ�شكال و�أمناط خمتلفة منها االقت�صادية وال�سيا�سية
والإجتماعية والقانونية .ومهما تعددت مكونات الف�ساد و�أ�سبابه ،ف�إن نتائجه ت�صب يف وعاء واحد �أال وهو
الهدر االقت�صادي للموارد املادية واملالية للمجتمع ب�شكل ي�ؤدي �إلى �إ�ضعاف النمو االقت�صادي �أو تقوي�ضه مما
ي�ؤثر على خلق بيئة الأعمال الناحجة .فقوة امل�ؤ�س�سات القانونية واحلكومية وانخفا�ض م�ستويات الف�ساد ي�ؤثران
ايجاب ًا على النمو االقت�صادي واملتغريات االقت�صادية الأخرى املتعلقة باال�ستثمار املحلي والأجنبي� ،إذ يعمل
الف�ساد على ت�أخري التنمية وعلى توزيع منافع ب�شكل غري مت�سا ٍو من خالل تعميق التفاوت يف الدخول وظهور
التفاوت يف توزيع الأ�صول و�سوء الإنفاق احلكومي وانحياز النظام ال�ضريبي والتوزيع غري املتكافئ ملخاطر
اال�ستثمار بني الأغنياء والفقراء.
ويكت�سب البعد االقت�صادي الوطني وترابطه على امل�ستوى الدويل �أهمية كربى نظر ًا الرتباط الأمر بامل�صالح
التجارية واالقت�صادية ،مثل ق�ضيتي التناف�س و�سيا�سة اال�ستثمار حيث �أدى الف�ساد �إلى دفع الكثري من الدول
وخا�صة بالعامل الثالث يف �أتون القالقل ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وعمل على ت�شويه االنفتاح على ال�سوق،
وكذلك على ت�شويه التجارة الدولية ،والتدفقات اال�ستثمارية ،و�س ّهل �أن�شطة اجلرمية على امل�ستوى الوطني
والدويل فتزايدت حاالت التهريب �أو التهرب ال�ضريبي �أو التهرب اجلمركي وبرزت �أكرث حاالت الغ�ش التجاري
وال�صناعي ف�ضال عن تبيي�ض الأموال ك�شكل من �أ�شكال الف�ساد.
اخلال�صة
•ال ميكن �أن ين�ش�أ الف�ساد االقت�صادي من بيئات �صاحلة ،فالبيئات االقت�صادية والإجتماعية وال�سيا�سية
ال�سيئة تعترب امل�سببات �أو القوى الدافعة للف�ساد االقت�صادي.
•للف�ساد االقت�صادي �آثار اقت�صادية مبا�شرة وغري مبا�شرة تتمثل بالأبعاد االقت�صادية املحتملة للف�ساد يف
جماالت اقت�صادية متعددة.
•ي�ؤدي الف�ساد �إلى �سوء تخ�صي�ص املوارد العامة للمجتمع.
•ي�ؤدي الف�ساد �إلى تدهور �أ�سعار ال�صرف وما يرتتب على ذلك من عجز ميزان املدفوعات وا�ستمراريته.
•ي�ؤدي الف�ساد �إلى تقوي�ض اال�ستثمار وجذب امل�ستثمرين.
•ي�ؤدي الف�ساد �إلى التباط�ؤ يف احل�صول على القرو�ض اخلارجية واملنح نتيجة انعدام امكانية توفري �شرط
مكافحة الف�ساد ملنح تلك الأموال وامل�ساعدات.
•ي�ؤدي الف�ساد �إلى �آثار اقت�صادية مركبة ،فكل ف�ساد يخلق ف�ساد ًا م�ضاعف ًا للأول.
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التو�صيات
�1.1إجراء �إ�صالحات قانونية وق�ضائية ل�ضمان النزاهة واال�ستقالل وبناء القدرات وتعزيز �سيادة القانون
و�ضمان تطبيقه على اجلميع دون متييز بني املواطنني وامل�س�ؤولني.
�2.2إ�صالح اخلدمة املدنية والإ�صالحات امل�ؤ�س�سية الأخرى لتح�سني تدفق املعلومات وزيادة حوافز االلتزام
باالمانة وح�سن الأداء.
3.3تو�ضيح دور امل�ؤ�س�سات احلكومية وت�شخي�ص امل�شاكل الرئي�سية التي تعاين منها بهدف توفري قدر كبري من
ال�شفافية يف القوانني والتنظيمات املختلفة� ،سواء كانت اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو ق�ضائية �أو �إدارية ،والتي
من �ش�أنها احلد من انت�شار الف�ساد.
4.4الطلب من كل م�ؤ�س�سة ر�سمية �إعداد درا�سة حول �أعمالها وتقدمي ا�سرتاتيجيتها ملكافحة الف�ساد.
5.5تب�سيط نظم ال�ضرائب والقواعد التنظيمية ،وتقدمي درا�سات حول التهرب ال�ضريبي واجلمركي بالتعاون
مع اجلامعات ومراكز البحث وامل�ؤ�س�سات الر�سمية ذات العالقة.
6.6ا�ستخدام املزادات ،وخمططات العطاءات التناف�سية ،والآليات التنظيمية امل�ستندة �إلى ال�سوق حيثما
�أمكن.
7.7حماية �أموال املنح وامل�ساعدات والقرو�ض التي تخ�ص�صها املنظمات العاملية للدول املتلقية لتلك الأموال
عن طريق ت�أمني ال�ضمانات الكافية لدرء الف�ساد عن تلك الأموال وحتقيق القدر الأكرب من خ�ضوعها �إلى
معايري ال�شفافية املالية.
8.8ك�سب ال�شركات املحلية والأجنبية �إلى �صفوف اجلهود الإ�صالحية من خالل الرتكيز على تقلي�ص رغباتها
يف دفع الر�شاوى.
9.9تفعيل �أجهزة امل�ساءلة مع �إ�شراك �أ�صحاب الأعمال واملواطنني فيها ،ومعاقبة من يثبت �إدانته بالف�ساد
معاقبة �سريعة وقا�سية.
1010ن�شر الوعي الإجتماعي ال�سيا�سي والت�أكيد على القيم الأخالقية يف املجتمع عرب امل�ؤ�س�سات املخت�صة يف
الإعالم والثقافة والرتبية لإعالء القيم املجتمعية النزيهة ،وتقدمي املثل الأعلى والقدوة احل�سنة من قبل
القادة وامل�س�ؤولني يف الدولة.
1111تفعيل �آليات الك�سب غري امل�شروع وح�صر ثروات امل�س�ؤولني ،وحتديد م�صادرها من قبل الأجهزة الرقابية
يف دائرة �إ�شهار الذمة والتحقق من ذلك قبل و�أثناء وبعد تويل امل�س�ؤولية العامة.

epdforum.org

41

املحور الرابع� :أهم الأدوات القانونية الدولية ملكافحة الف�ساد
�أوال :على ال�صعيد الدويل
اعتمد ن�ص اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك
بتاريخ � 31أكتوبر  .2003وقد �صادقت اململكة الأردنية الها�شمية على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
بعد مرورها مبختلف مراحلها الد�ستورية مبوجب قانون امل�صادقة واملن�شور يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم
 4669تاريخ .2004/8/1
�أو�ضحت االتفاقية القلق الناجت عن خطورة ما ميثله الف�ساد من خماطر على ا�ستقرار و�أمن املجتمعات،
مما يق ّو�ض م�ؤ�س�سات الدميقراطية وقيمها والقيم الأخالقية والعدالة ،ويع ّر�ض التنمية امل�ستدامة و�سيادة
القانون لأ�شد الأخطار .كما �أ�شارت االتفاقية �إلى القلق الناجت من العالقة بني الف�ساد و�سائر �أ�شكال اجلرمية،
وخ�صو�صا اجلرمية املنظمة واجلرمية االقت�صادية ،مبا فيها غ�سل الأموال.
ت�ضمنت االتفاقية يف الف�صل الثالث منها جترمي العديد من االفعال على النحو التايل:
 -1الر�شوة:

حيث تن�ص االتفاقية على �صورتني للر�شوة ي�أتى االختالف بينهما يف �صفة الفاعل ومقابل االجتار بالعمل
الوظيفي وا�ستغالله .وتتمثل ال�صورة الأولى يف ال�صورة التقليدية للر�شوة والتي تقع من قبل املوظف العام
الوطني والذي عرفته االتفاقية يف الفقرة (�أ) من املادة  2ب�أنه «�أي �شخ�ص ي�شغل من�صب ًا ت�شريعي ًا �أو تنفيذي ًا
�أو �إداري ًا �أو ق�ضائي ًا لدي دولة طرف �سواء كان معين ًا �أو منتخب ًا ....وكذلك �أي �شخ�ص �آخر معرف ب�أنه موظف
عمومي يف القانون الداخلي للدولة الطرف» وقد �أتى هذا التعريف لي�شمل عدد كبري من العاملني.
�أما بخ�صو�ص ال�صورة الثانية من جرمية الر�شوة فهي �صورة م�ستحدثة من قبل وا�ضعي تلك االتفاقية ولي�س
هناك اختالف بينها وبني ال�صورة الأولى �سوى يف كون الفاعل هو موظف عمومي �أجنبي �أو موظف م�ؤ�س�سة
دولية عمومية والتي عرفتهما يف الفقرتني (ب) و (ج) من املادة  ،2والغر�ض من هذه اجلرمية هو احل�صول
على منفعة جتارية �أو �أي ميزة غري م�ستحقة �أخرى �أو االحتفاظ بها فيما يتعلق بت�صريف الأعمال التجارية
الدولية.
وي�أتي هذا التو�سع يف التجرمي حممود ًا ولكن مع ذلك مل يبادر امل�شرع الأردين ب�إ�صدار قانون يجرم الر�شوة الدولية.
 )2االختال�س:

جند هنا يف تلك اجلرمية �أن االتفاقية قد ا�شرتطت �أن يكون مرتكبها موظف عمومي.
 )3املتاجرة بالنفوذ:

بينت االتفاقية �أركان هذه اجلرمية حيث مثلت الركن املادي لها يف وعد موظف عمومي �أو �أي �شخ�ص �آخر ب�أي
مزية غري م�ستحقة �أو جمرد عر�ضها عليه �أو منحه �إياها �سواء كان ذلك مبا�شرة له �أو عن طريق و�سيط كي
يقوم با�ستغالل نفوذه �سواء كان ذلك النفوذ فعلى �أي ناجت عن قدرته يف �إ�صدار قرارات �أو �أوامر بحكم موقعه
القيادي يف املكان املطلوب احل�صول على مزية غري م�ستحقة منه� ،أو كان نفوذ مفرت�ض �أي ناجت عن وجوده يف
مركز قيادي كمجل�س نيابي دون �سيطرة فعليه على الإدارة املطلوب احل�صول على ميزة غري م�ستحقة منها
وذلك بهدف احل�صول ل�شخ�ص املحر�ض الأ�صلي �أو �أي �شخ�ص �آخر على ميزة غري م�ستحقة.
epdforum.org

42

� )4إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف:

جاء النموذج القانوين لهذه اجلرمية ليت�سم باالت�ساع بقدر ما يفتقر �إلى عنا�صر حمددة مثلما احلال يف
جرائم الر�شوة واالختال�س واالجتار بالنفوذ حيث �أنه يواجه الفرو�ض الأخرى النتفاع املوظف على نحو غري
م�شروع من �أعمال وظيفته باملخالفة لأحكام القانون �سواء كان هذا االنتفاع لنف�سه �أو لغريه ،ومع ذلك فال
ي�شكل ر�شوة �أو اختال�س ًا للمال العام �أو اجتار ًا بالنفوذ.
 )5الك�سب غري امل�شروع:

�أثارت تلك اجلرمية جد ًال كبري ًا نظر ًا لكونها تنقل عبء الإثبات على املوظف العمومي امل�شتبهه فيه والذي طر�أ
على موجوداته زيادة كبرية ال تتنا�سب مع دخله حيث �أن الأ�صل هو براءة ال�شخ�ص وعلى من يدعى العك�س
�أن يقدم ما يثبت ،ولذلك فقد جعلت االتفاقية تطبيق املادة املجرمة لهذه اجلرمية اختياري للدول الأطراف،
الق�صر.
ف�ض ًال عن �أن الن�ص قد اقت�صر على ذكر املوظف العام دون زوجته و�أوالده ّ
 )6الر�شوة فى القطاع اخلا�ص:

يكاد ال يكون هناك اختالف بني اجلرمية املاثلة وجرمية ر�شوة املوظف العام التي ن�صت عليها االتفاقية يف
املادة  15منها حيث ينح�صر االختالف فقط يف �صفة الفاعل :ففي جرمية الر�شوة يف القطاع اخلا�ص يكون
الفاعل هو �أي �شخ�ص يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص �أو يعمل لدية ب�أي �صفة ،ولي�س هناك اختالف بني
اجلرميتني من حيث الركن املادي واملعنوي.
 )7اختال�س املمتلكات فى القطاع اخلا�ص:

نظر ًا لأهمية القطاع اخلا�ص ملا له من دور فى التنمية االقت�صادية ،فقد ن�صت االتفاقية على جترمي اختال�س
املمتلكات والأموال التى حتدث به وذلك باملادة رقم  22منها.

 )8غ�سل العائدات اجلرمية:

لهذه اجلرمية �أهمية خا�صة نظر ًا لكونها لي�ست جرمية واحدة بل حتمل العديد من اجلرائم يف حمتواها فنجد
يف البداية جرمية �أ�صلية يقوم بها �أحد املجرمني ويح�صل منها على عائد مايل ثم يريد �أن يظهر هذا العائد
الإجرامي يف �صورة م�شروعة للكافة فيقوم �سوا ًء بنف�سه �أو عن طريق غريه يف القيام بعمليات متويه مما ميثل
يف حد ذاته جرمية عرقلة �سري العدالة حيث ت�ؤدى عمليات التمويه هذه �إلى �صعوبة اكت�شاف اجلرمية ف�ض ًال عن
�أن تلك العمليات قد تت�ضمن نقل الأموال ذات التح�صل الإجرامي من دولة �إلى �أخرى مما قد ي�ؤدى �إلى حدوث
تنازع يف االخت�صا�ص بني الدول ،بل قد ي�صدر حكم �ضد املجرم يف الدولة التي حدث فيها اجلرم الأ�صلي بينما
تقوم الدولة التي تنفذ فيها عملية غ�سل الأموال مبحاكمته �أي�ض ًا ،ونظر ًا لذلك فقد و�ضعت اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد املادة  23منها ملكافحة تلك اجلرمية والتي حددت �أفعال ذلك اجلرم يف ما يلي:
¯ ¯�إبدال املمتلكات �أو �إحالتها مع العلم ب�أنها عائدات �إجرامية بغر�ض �إخفاء �أو متويه م�صدر تلك املمتلكات
غري امل�شروع.
¯ ¯�إخفاء �أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات �أو م�صدرها �أو مكانها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو حركتها �أو
ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها مع العلم ب�أن تلك املمتلكات هي عائدات �إجرامية.
¯ ¯اكت�ساب املمتلكات �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها مع العلم يف وقت ا�ستالمها ب�أنها عائدات جرمية.
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 )9الإخفاء:

ت�أتى هذه اجلرمية م�شابهة ومتداخله مع جرمية غ�سل الأموال لكون الركن املادي لهما يكاد يكون واحد ًا ،وقد
فطنت االتفاقية لهذا التداخل ولذلك مت الن�ص فى بداية املادة  24منها على تطبيق هذه املادة دون امل�سا�س
ب�أحكام املادة  23اخلا�صة بجرمية غ�سل الأموال.
وقد اعتربت االتفاقية هذه اجلرمية م�ستقلة عن اجلرمية الأ�صلية التي نتج عنها املمتلكات غري امل�شروعة
ويت�ضح ذلك با�شرتاطها �أن يكون فعل الإخفاء غري مقرتن بامل�شاركة يف اجلرمية الأ�صلية ،وبذلك ف�إن �إعفاء
�أو احلكم بالرباءة يف اجلرمية الأ�صلية اليعنى �إفالت مرتكب جرمية الإخفاء من العقاب ،كما �أن مدة التقادم
�سوف تبد�أ من تاريخ زوال الإخفاء ولي�س له عالقة باجلرمية الأ�صلية.
� )10إعاقة �سري العدالة:

نظر ًا خلطورة هذه اجلرمية ملا قد ينتج عنها من �إفالت مرتكب الفعل الإجرامي الأ�صلي من العقاب فقد
جرمته االتفاقية حمل الدرا�سة يف املادة  25منها وجعلت له �صورتني الأولى ب�أن تكون الإعاقة عن طريق
ا�ستخدام قوة بدنية �أو تهديد �أو ترهيب �أو وعد مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها �أو منحها للت�أثري على �شاهد
حتى ي�شهد زور ًا �أو ليقوم بتقدمي �أدلة زائفه يف �إجراءات تتعلق بارتكاب �أفعال جمرمة وفق ًا لهذه االتفاقية� .أما
ال�صورة الثانية فهي با�ستخدام قوة بدنية �أو تهديد �أو ترهيب للت�أثري على موظف ق�ضائي فما يخ�ص مهامه
الر�سمية املتعلقة بارتكاب �أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية.
 )11م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية:

نظر ًا لأهمية القطاع اخلا�ص يف الوقت احلايل ودوره يف االقت�صاد الدويل ومتتع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة عن م�ؤ�س�سيها وما قد يت�صور من ف�ساد قد يقع من قبل تلك ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات ،قد قامت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�إقرار م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية �إذا ما
�شاركت يف الأفعال املجرمة وفق ًا لهذه االتفاقية وذلك باملادة  26منها وقد جعلت �إمكانية �أن يكون اجلزاء
املوقع عليها جنائية �أو مدنية �أو �إدارية و�إن كان ال يت�صور �أن يتمثل العقاب يف عقوبة مقيدة للحرية �إال �أنه
من املمكن احلكم عليها بامل�صادرة �أو الغرامة �أو حرمانها من مزاولة ن�شاطها ف�ض ًال عن �أن ثبوت م�س�ؤولية
ال�شخ�ص االعتباري ال مينع من �إمكانية م�ساءلة الأ�شخا�ص الطبيعية التي يثبت �أدانتهم يف �إحدى اجلرائم
الواردة باالتفاقية جنائي ًا.
ثانيا :على ال�صعيد الوطني

يوجد هناك عدة ت�شريعات ملكافحة الف�ساد ،ن�ستعر�ض منها هيئة مكافحة الف�ساد.

�أن�ش�أ قانون هيئة مكافحة الف�ساد رقم  62ل�سنة  2006يف اململكة هيئة ت�سمى (هيئة مكافحة الف�ساد) ترتبط
برئي�س الوزراء وتتمتع ب�شخ�صية اعتبارية مركزها يف عمان مبقت�ضى املادة الثالثة منه .ومن �أهدافها الك�شف
عن مواطن الف�ساد بجميع �أ�شكاله مبا يف ذلك الف�ساد املايل والإداري والوا�سطة واملح�سوبية �إذا �شكلت اعتداء
على حقوق الغري حفاظ ًا على املال العام ح�سب مقت�ضى املادة الرابعة من القانون ذاته .وبينت املادة اخلام�سة
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مفهوم الف�ساد حيث يعترب ف�سادا لغايات هذا القانون ما يلي:
 -اجلرائم املخ ّلة بواجبات الوظيفة الواردة يف قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة  1960وتعديالته. -اجلرائم املخ ّلة بالثقة العامة الواردة يف قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة  1960وتعديالته. -اجلرائم االقت�صادية باملعنى املحدد يف قانون اجلرائم االقت�صادية رقم ( )11ل�سنة  1993وتعديالته. -كل فعل� ،أو امتناع ،ي�ؤدي �إلى امل�سا�س باالموال العامة. �-إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة خالف ًا لأحكام القانون. -قبول الوا�سطة واملح�سوبية التي تلغي حق ًا �أو حتق باط ًال. -جميع الأفعال الواردة يف االتفاقيات الدولية التي تعنى مبكافحة الف�ساد وان�ضمت �إليها اململكة.وتتــولى الهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها املهام وال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )7مــن ذات القانون
ومنها ما ورد يف الفق ــرة (ب) مالحقة كل من يخالف �أحكام هذا القانون وحجز �أمواله املنقولة وغري املنقولة
ومنعه من ال�سفر وطلب كف يده عن العمل من اجلهات املعنية ووقف راتبه وعالواته و�سائر ا�ستحقاقاته املالية
�إذا لزم.
و�إنه مبقت�ضى املادة ( )14من القانـون املذكور ف�إن للمجل�س الق�ضائي بناء على طلب الرئي�س (رئي�س هيئة
مكافحة الف�ساد) �أن ينتدب عدد ًا من املدعني العامني للهيئة ملمار�سة مهامهم و�صالحياتهم وفق ًا للت�شريعات
ال�سارية املفعول .وامل�ستفاد من هذه الن�صو�ص �أن قانون هيئة مكافحة الف�ساد رقم  62ل�سنة � 2006أن�ش�أ هيئة
مكافحة الف�ساد وحدد اخت�صا�صها ومهامها و�أناط بها مهمة مالحقة مرتكبي اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون من خالل املدعني العامني املنتدبني لديها.
وقد جاء هذا القانون ل�سد الفراغ القانوين يف جمال مكافحة الف�ساد ،وتكييف الت�شريع الوطني مع االتفاقيات
الدولية امل�صادق عليها من قبل الأردن وملحاربة مظاهر الف�ساد على خمتلف امل�ستويات ،وذلك حلماية املجتمع
و�أ�س�س الدولة ال�سيا�سية منها واالقت�صادية والثقافية والإجتماعية.
حتدث قانون مكافحة الف�ساد عن �إن�شاء هيئة املفرو�ض �أنها م�ستقلة ومنحها بع�ض ال�صالحيات التي نعتقد
�أنها تخالف الد�ستور .وفيما يلي ابرز اجلوانب االيجابية وال�سلبية يف هذا القانون:
�أوال :اجلوانب االيجابية
1.1يعترب وجود القانون حماولة للتك ّيف مع اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
2.2ت�ضمن القانون واجبات ومهام ملقاة على عاتق الهيئة.
3.3ت�ضمن جترمي الأفعال التي قد ت�ؤثر �سلب ًا يف ال�سلوك املهني للموظف العمومي وذلك بالإحالة �إلى قانون
العقوبات والقوانني اخلا�صة.
4.4ت�ضمن القانون جترمي جميع الأفعال الواردة يف االتفاقيات الدولية التي تعنى مبكافحة الف�ساد وان�ضمت
اململكة اليها.
5.5ت�ضمن القانون �إمكان جتميد �أو حجز العائدات من هذه اجلرائم و�إن�شاء �صندوق للأموال يف �إطار البنك
املركزي.
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6.6ت�ضمن القانون اعتبار كل عقد �أو اتفاق �أو منفعة �أو امتياز مت احل�صول عليه نتيجة فعل ي�شكل ف�ساد ًا يكون
قاب ًال لالبطال �أو الف�سخ بقرار من املحكمة املخت�صة .وت�ضمن القانون حكما يجيز للهيئة �أثناء �إجراء
حتقيقاتها �أن تطلب ك�إجراء م�ستعجل من املحكمة املخت�صة وقف العمل ب�أي عقد �أو اتفاق �أو منفعة �أو
امتياز �إذا تبني لها من ظاهر البينة �أنه مت احل�صول عليه نتيجة فعل ف�ساد وذلك حلني البت يف الدعوى.
7.7ت�ضمن القانون �أحكام ًا تتعلق بعدم تطبيق �أحكام التقادم على الدعوى املو�ضوعية وال على ا�سرتداد
املمتلكات.
8.8ت�ضمن القانون قواعد خا�صة وجديدة يف جمال حماية ال�شهود واخلرباء واملبلغني عن اجلرمية.
9.9ت�ضمن القانون حكم ًا يتعلق بت�شجيع الإبالغ عن اجلرائم .حيث ت�ضمنت املادة م �( 27أ) الن�ص التايل:
«يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاع ًال �أو �شريك ًا �أو متدخ ًال �أو حمر�ض ًا يف جرمية ف�ساد قدم للهيئة �أو
لل�سطات املخت�صة معلومات �أو ادلة �أو بينات �أدت �إلى ا�سرتداد الأموال املتح�صلة عن الف�ساد.
ثاني ًا :املغالطات والتناق�ضات يف قانون هيئة مكافحة الف�ساد
يعترب �إن�شاء الهيئة ا�ستحقاق ًا مت مبوجب امل�صادقة على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ف�أن�ش�أت هيئة
مكافحة الف�ساد مبوجب قانون مكافحة الف�ساد الذي منح الهيئة جمموعة من ال�صالحيات القانونية والإدارية
املرتبطة مبكافحة الف�ساد ،وبالرغم من ذلك ف�إن وجود الهيئة على هذا النحو املقرر قانوني ًا قد دفع على
االعتقاد بح�صول جمموعة من الت�شوهات التي �أ�صابت اجلهاز الق�ضائي ف�أدت �إلى وجود هيئة تتبع ال�سلطة
التنفيذية تعنى باملالحقة والتقدمي للمحاكمة يف �إطار العمل الق�ضائي جنب ًا �إلى جنب النيابة العامة التي
�ضعف دورها نتيجة لذلك ،فمنح القانون لقانون هيئة مكافحة الف�ساد بع�ض ال�صالحيات التي نعتقد �أنها ال
تن�سجم مع القواعد واملباديء الد�ستورية املتعلقة بال�سلطة الق�ضائية التي �أناط بها امل�شرع ح�صر ًا �صالحية
التحقيق واملحاكمة من حيث الأ�صل ،وجعل من نف�سها ج�سم ًا �إداري ًا ذو �صالحيات قانونية و�شبه ق�ضائية
تخالف �أحكام الد�ستور الذي عهد �إلى ال�سلطة الق�ضائية �صالحية التحقيق الإبتدائي ولزوم املحاكمة �أو منعها
وفق �أحكام القانون ،فاملفرو�ض �أن املدعي العام قا�ض يتمتع باال�ستقالل ويتبع لل�سلطة الق�ضائية التي حدد لها
الد�ستور والقانون مهام التحقيق واملالحقة.
تعيني رئي�س الهيئة واع�ضائها من قبل ال�سلطة التنفيذية ال يحمل دالالت قانونية حول اال�ستقالل ال يف تعيينهم وال
يف ارتباطهم برئي�س الوزراء وال بالتقارير التي يرفعونها �إلى جمل�س الوزراء وجمل�س االمة فبالرغم من اعتبار
قانون هيئة مكافحة الف�ساد رئي�س واع�ضاء الهيئة من ال�ضابطة العدلية الذين يعينون من ال�سلطة التنفيذية� ،إال
�أنهم قانونا يتبعون للمدعي العام الذي ير�أ�س ال�ضابطة العدلية ح�سب قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية ال�صادر
وفق �أحكام الد�ستور .فال جند واحلال هذه مربر ًا لأن يتم �إعطاء الهيئة الدور الأكرب فيما يتعلق باملالحقة
والتحقيق و�إحالة الدعوى �إلى املدعي العام� ،إذ نرى �أن منح الهيئة �سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالإحالة �إلى
املدعي العام مبوجب قرار يتخذ عمليا بالت�صويت فيه اعتداء على اخت�صا�ص النيابة العامة التي متثل املجتمع،
فاملدعي العام وهو قانون ًا رئي�س ال�ضابطة العدلية وجب �أال يتقيد بقرار الهيئة �إن قررت حفظ الأوراق ووقف
املالحقة ونعتقد �أن يف منح الهيئة اتخاذ القرارات الالزمة بخ�صو�ص ق�ضايا الف�ساد مبا يف ذلك �إحالتها للجهة
الق�ضائية املخت�صة وفق ًا لقانونها فيه �إ�ضعاف للنيابة العامة وتقلي�ص لدورها فمن ميلك الإحالة �إلى املحاكم هو
املدعي العام حتت �إ�شراف النائب العام ،ممن ميلك الأكرث ميلك الأقل ،فوجود هذا الن�ص فيه اعتداء على مبد أ�
ا�ستقالل ال�سلطات الذي كفله الد�ستور ونعتقد وبالبناء على ما تقدم �أن هذا الن�ص ي�شكل مدخ ًال لتقوي�ض عمل
ال�سلطة الق�ضائية مما ي�ستتبع البحث بد�ستوريته ،وكان من الأولى �أن يتم حت�صني النيابة العامة وتقويتها ولي�س
جمرد ربطها بالهيئة التي تطلب من املجل�س الق�ضائي انتداب املدعي العام �إليها.
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و�أكرث من ذلك ،ف�إن انتداب املدعي العام من قبل املجل�س الق�ضائي �إلى هيئة مكافحة الف�ساد ال يجعل من
هذا املدعي العام �صاحب والية عامة وح�صرية للنظر يف دعاوى الف�ساد �ضمن �إطار عمل الهيئة ،بل اعتربت
حمكمة التمييز الأردنية يف حكم لها بتاريخ �( .2011/10/23أنه ي�ستفاد من املادة اخلام�سة من قانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية رقم  9ل�سنة  1961وتعديالته على �أن تقام دعوى احلق العام على امل�شتكى عليه �أمام
املرجع الق�ضائي املخت�ص التابع له مكان وقوع اجلرمية �أو موطن امل�شتكى عليه �أو مكان �إلقاء القب�ض عليه وال
�أف�ضلية ملرجع على �آخر �إال بالتاريخ الأ�سبق من �إقامة الدعوى لديه ،وحيث ثابت من �أوراق هذه الدعوى �أن
مدعي عام معان هو من با�شر التحقيق فيها ابتدا ًء .وحيث �أن قانون هيئة مكافحة الف�ساد رقم  62ل�سنة 2006
مل يعط ال�صالحية ح�صر ًا ملدعي عام هيئة مكافحة الف�ساد يف مالحقة جرائم الف�ساد امل�شار �إليها يف املادة
اخلام�سة من قانون مكافحة الف�ساد ومل ي�سلب هذا االخت�صا�ص من �أي مدعي عام �آخر .وحيث �أن مدعي عام
معان كان الأ�سبق بالتحقيق يف هذه الق�ضية فيكون هو املخت�ص مبتابعة التحقيق يف هذه الدعوى.
والغريب �أنه ويف حني �أن رئي�س و�أع�ضاء الهيئة يعدون من ال�ضابطة العدلية التي ير�أ�سها املدعي العام قانون ًا� ،إال
�أن قانون الهيئة منحهم بع�ض احل�صانة غري الد�ستورية ،فجاء الن�ص على �أنه با�ستثناء حاالت التلب�س باجلرم،
ال يجوز مالحقة �أو توقيف الرئي�س �أو ع�ضو املجل�س �إال بعد احل�صول على �إذن م�سبق من املجل�س الق�ضائي،
وللمجل�س الق�ضائي �أن يقرر بعد �سماع �أقوال الرئي�س �أو الع�ضو ا�ستمرار توقيفه للمدة التي يراها منا�سبة �أو
متديدها �أو االفراج عنه بكفالة �أو بغري كفالة .فاملفرو�ض �أن رئي�س الهيئة و�أع�ضائها هم من ال�ضابطة العدلية
املعنيون من ال�سلطة التنفيذية ،ولي�سوا من الق�ضاة الذين منحوا حق احل�صانة والإ�شراف عليهم من املجل�س
الق�ضائي وفق ًا لقانون ا�ستقالل الق�ضاة رقم  15ل�سنة  2001وتعديالته ،فاملجل�س الق�ضائي وفق قانون ا�ستقالل
الق�ضاء يتولى �شو�ؤن الق�ضاة (القا�ضي واملدعي العام) فقط وال ميتد اخت�صا�صه ملنح احل�صانة لغريهم من
�أفراد ال�ضابطة العدلية ،وال ميلك املجل�س الق�ضائي �سلطة الإ�شراف وال الرقابة على رئي�س و�أع�ضاء الهيئة وال
ميلك حق �إيقاع �أي عقوبة عليهم �أو حتى �إجراء �أي حتقيق ،فهم مرتبطون برئي�س الوزراء وموظفون ولي�سوا
بق�ضاة .فوجود هذا الن�ص يف قانون الهيئة نعتقد �أنه يحمل مغالطات قانونية وا�سعة ت�شكل ازوداج ًا ال ي�ستند
على �أي �أ�سا�س قانوين �سليم .وبالفر�ض ال�ساقط لو �أن املجل�س الق�ضائي قرر رفع احل�صانة عن رئي�س �أو احد
اع�ضاء الهيئة ،فهل �ستعتربه ال�سلطة ال�سيا�سية ممار�سة حلق �أو ق�صور من الق�ضاء؟
وكذلك بعد �أن قرر قانون الهيئة اعتبار رئي�س الهيئة والأع�ضاء �صفة ال�ضابطة العدلية� ،أن مينح ذات القانون
ملجل�س الهيئة وهم من ال�ضابطة العدلية �صالحية حتديد املوظف يف الهيئة الذي يتمتع ب�صفة ال�ضابطة
العدلية ،وحيث تق�ضي املادة  2/8من قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ب�أن :يقوم بوظائف ال�ضابطة العدلية
املدعي العام وم�ساعدوه ويقوم بها �أي�ض ًا ق�ضاة ال�صلح يف املراكز التي ال يوجد فيها مدعي عام ،كل ذلك �ضمن
القواعد املحددة يف القانون .فالأ�صل �أن وظائف ال�ضابطة العدلية هي للمدعي العام وهو ما ت�ؤكده املادة 2/9
من ذات القانون بقولها (ي�ساعد املدعي العام) يف �إجراء وظائف ال�ضابطة العدلية :احلكام الإداريون ،مدير
الأمن العام ،مديرو ال�شرطة ،ر�ؤ�ساء املراكز الأمنية� ،ضباط و�أفراد ال�شرطة ،املوظفون املكلفون بالتحري
واملباحث اجلنائية ،املخاتري ،ر�ؤ�ساء املراكب البحرية واجلوية ،وجميع املوظفني الذين خولوا �صالحيات
ال�ضابطة العدلية مبوجب هذا القانون والقوانني والأنظمة ذات العالقة .ونعتقد �أن منح جمل�س الهيئة
�صالحية حتديد املوظف يف الهيئة الذي يتمتع ب�صفة ال�ضابطة العدلية فيه مغالطة كربى وت�شكل مدخ ًال
لإ�ضاعة الدعوى اجلزائية �أمام املراجع الق�ضائية ،ذلك �أن القانون وحده  -كما نعتقد  -هو الذي يحدد من
هو ال�ضابط العديل ولي�س لل�ضابط العديل �أن مينح هذه ال�صفة لغريه لتعلق ذلك ب�ضمانات املحاكمة العادلة.
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ونت�سائل يف هذا ال�صدد :هل لالعرتافات التي ي�ستح�صل عليها موظف الهيئة املمنوح له هذه ال�صفة من
املجل�س القيمة القانونية �أمام املدعي العام؟ ولعل اخلطورة تكمن يف �أحوال غياب امل�شكتى عليه من احل�ضور
�أمام املدعي العام :فهل �سيتعمد املدعى العام على الإفادات واالعرتافات امل�أخوذة من قبل هذا املوظف؟
واملغالطة الأخرى �أن يحلف اليمني القانونية �أمام جاللة امللك كل من رئي�س و�أع�ضاء الهيئة بالرغم من �أنهم
وبن�ص القانون من ال�ضابطة العدلية .والغريب يف الأمر �أن املدعي الذي يعترب قانون ًا رئي�س ال�ضابطة العدلية
ال يحلف اليمني القانونية �إال �أمام رئي�س املجل�س الق�ضائي عندما يعني قا�ضي ًا لأول مرة .ويف هذا نعتقد �أنه
�إ�ضعاف للنيابة و�إنقا�ص من فاعلية ال�سلطة الق�ضائية.
ومل يقف الأمر عند هذا احلد بل منح قانون الهيئة للهيئة �صالحيات �أخرى غري قانونية وتخالف �أحكام
الد�ستور .فاملادة /7ب من قانون الهيئة قررت �أن للهيئة مالحقة كل من يخالف �أحكام هذا القانون وحجز
�أمواله املنقولة وغري املنقولة ومنعه من ال�سفر وطلب كف يده عن العمل من اجلهات املعنية ووقف راتبه
وعالواته و�سائر ا�ستحقاقاته املالية �إذا لزم ،وتعديل �أي من تلك القرارات �أو �إلغائها وفق الت�شريعات ال�سارية
املفعول .فمنح الهيئة وهي من ال�ضابطة العدلية �صالحيات احلجز على الأموال ومنع ال�سفر فيه خمالفة
قانونية كربى ،فباعتبار �أن هذه امل�سائل تنال من حرية وكرامة الإن�سان امل�ضمونة وفق الد�ستور حتى و�إن كان
ال�شخ�ص حمل �شك ،فقد �أوجبت القواعد القانونية يف جميع الأنظمة الدميقراطية وجميع املواثيق �أن منح
هذا االخت�صا�ص يف احلجز وتقييد احلرية من حيث الأ�صل ال مينح �إال ملن ثبت له و�صف الق�ضاة امل�ستقلون
ولي�س لأع�ضاء من ال�ضابطة العدلية �أو املباحث .ونت�سائل :هل قرار احلجز �أو املنع من ال�سفر هو قرار �إداري
يخ�ضع للإلغاء من قبل الق�ضاء الإداري؟ �أم هو قرار ق�ضائي ي�صدر عمن ال ميلك �سلطة �إ�صداره قانون ًا؟ يف
الفر�ض الأول �أجابت حمكمة العدل العليا يف قرار لها يف �شهر ت�شرين ثاين من عام  2011بالنفي وقررت عدم
اخت�صا�صها يف نظر دعوى الإلغاء باعتبار �أن قرار و�ضع احلجز املقرر من الهيئة وفق ًا لل�صالحيات املمنوحة
للهيئة مبوجب املادة /7ب من قانون الهيئة ال يدخل يف عداد القرارات الإدارية القابلة للطعن بدعوى االلغاء.
ونت�سائل هنا هل ي�ست�أنف �أو يطعن يف قرار احلجز �أو منع ال�سفر لدى املحاكم النظامية كمحكمة اال�ستئناف
على اعتبار �أنه قرار ق�ضائي يف الوقت الذي مل يثبت للهيئة ال�صفة الق�ضائية بل جمرد �صفة ال�ضابطة العدلية؟
الواقع �أن الأمر فيه مغالطة واعتداء على مبد�أ الف�صل يف ال�سلطات مما ي�ستتبع تقرير عدم د�ستوريته.
ثالث ًا :اجلوانب التي اغفلها قانون هيئة مكافحة الف�ساد
1.1عدم التطرق �إلى دور الهيئة يف تكري�س قواعد �ضمان النزاهة وال�شفافية يف ت�سيري ال�ش�ؤون العامة.
2.2عدم ت�ضمني القانون �إ�شراك املجتمع املدين وو�سائل الإعالم لتعزيز الوقاية من الف�ساد ومكافحته بل
�أ�ضفى ال�سرية على جميع �أعماله وحتقيقاته وفر�ض عقوبات على كل من يف�شى معلومات التحقيق �أو
املالحقة .فلم يت�ضمن القانون تو�ضيح ًا لدور الهيئة يف دعم تبني برنامج لتنمية ثقافة حق املعرفة والإطالع
وحق احل�صول على البيانات واملعلومات لدى املواطنني يف كل ما له عالقة مبجتمعهم حول الف�ساد.
3.3عدم وجود تعريف ًا مانع ًا جامع ًا للموظف العام بل ترك الأمر لقواعد قانون العقوبات والقوانني الأخرى
كالقانون الإداري مما ي�شكل مدخ ًال لت�ضارب التعريفات.
4.4عدم وجود تعريفا للموظف العام االجنبي ،بل ت�ض ّمن الن�ص على :مع مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة
يف اململكة ،ت�سري �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة على املوظف العمومي الأجنبي وعلى موظفي امل�ؤ�س�سات
الدولية العمومية مع الإلزام برد الأموال املتح�صلة عن �أفعال الف�ساد.
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5.5ت�ضمن القانون يف املادة  5جترمي بع�ض الأفعال التي تعد ف�ساد ًا ،و�أ�شار يف الفقرة (ز) من املادة  5من
ذات القانون �إلى جترمي جميع الأفعال الواردة يف االتفاقيات الدولية التي تعنى مبكافحة الف�ساد وان�ضمت
�إليها اململكة ونعتقد �أن هذا الن�ص يخالف مبد�أ ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص قانوين ،فالتقرير ب�أن
بع�ض الأفعال ت�شكل ف�ساد ًا دون �أن تت�ضمن االتفاقيات �أي عقوبات يجعل من هذا الن�ص عدمي الفائدة،
�إذ لي�س من مهام امل�شرع الدويل �أن يحدد عقوبات جلرائم تعد وطنية و�إن اتخذت �صفات دولية �أو رتبت
اثار ًا دولية �إال يف �أحوال نادرة جد ًا .فاتفاقية الأمم املتحدة وهي الإطار العام الذي �صدر قانون هيئة
مكافحة الف�ساد للتكييف مع التزامات الأردن الدولية مبوجب هذه االتفاقية ،ف�إنه ال يت�ضمن عقوبات
تتناول الأفعال املجرمة .ف�إن كان الفعل ال ي�ستوجب عقاب ًا ف�إن القرار الق�ضائي يكون بعدم امل�س�ؤولية.
6.6عدم وجود ن�ص يوجب تويل الهيئة تنفيذ ا�سرتاجتية مكافحة الف�ساد يف �إطار عمل ال�سلطة التنفيذية مما
يجعل من الأمر جمرد ترتيبات عامة تخلو من الفعالية� ،إذ اقت�صر الأمر على تقدمي تقارير �إلى جمل�س
االمة و�إلى جمل�س الوزراء.
7.7رغم �أن الن�صو�ص الت�شريعية املقررة يف قانون العقوبات والقوانني اخلا�صة كافية للإملام مبختلف اجلرائم
املتعلقة بالف�ساد� ،إال �أن مفهوم الف�ساد ال يزال غائبا يف القانون مما يرتك جما ًال للإجتهاد.
8.8عدم وجود ن�ص �صريح على ارتباط العقوبة ب�أمر م�صادرة العائدات والأموال دون امل�سا�س بحقوق الغري
ح�سن النية.
9.9على الرغم من وجود قانون �صيانة �أموال الدولة ل�سنة � ،1966إال �أن قانون هئية مكافحة الف�ساد مل
يت�ضمن �صراحة احلكم برد الأموال املختل�سة �أو املنافع ،وامتداد هذا احلكم �إلى الأ�صول والفروع والأخوة
والزوج والأ�صهار� ،سوا ًء بطبيعتها �أو بال�شكل الذي حتولت له.
1010مل يت�ضمن القانون اعتبار ال�شروع يف جميع اجلرائم التي ت�شكل ف�ساد ًا كالفعل التام.
1111عدم ت�ضمني م�س�ؤولية ال�شخ�ص االعتباري بل تركت للقواعد العامة يف قانون العقوبات.
1212عدم ت�ضمني تدابري ترمي �إلى منع �ضلوع القطاع اخلا�ص يف الف�ساد .و�إن كانت املادة /2ب  1/من قانون
اجلرائم االقت�صادية قد اعتربت كل مال يكون مملوك ًا �أو خا�ضع ًا لإداره البنوك وال�شركات امل�ساهمة
العامة وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة �أموا ًال عامة لأغرا�ض هذا القانون وقرر لها مبقت�ضى �أحكام
املواد  6و  7و  8منه و�سائل التحقيق واملدد الواجب مراعاتها يف التحقيق والإحالة و�إ�صدار الأحكام� ،إال �أن
هذه الن�صو�ص قا�صرة عن الإحاطة بجميع عنا�صر الف�ساد املرتكب يف القطاع اخلا�ص.
1313عدم ذكر ن�ص يتعلق بتجرمي بع�ض الأفعال ب�شكل وا�ضح كاالمتيازات غري املربرة يف جمال ال�صفقات
العامة ،ور�شوة املوظفني الأجانب وموظفي املنظمات الدولية.
1414مل يت�ضمن القانون �إمكانية اللجوء �إلى �أ�ساليب التحري اخلا�صة مثل الر�صد االلكرتوين واالخرتاق ،بل
ترك ذلك للأ�صول العامة يف قوانني الإجراءات اجلزائية.
1515عدم ت�ضمني تدابري تعالج الت�سليم املراقب الوارد يف االتفاقية وهو ال�سماح ل�شحنات غري م�شروعة �أو
م�شبوهة باخلروج من �إقليم الدولة �أو �أكرث �أو املرور عربه �أو دخوله بعلم من �سلطاتها املعنية وحتت
مراقبتها ،بغية التحري عن جرم ما وك�شف هوية الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف ارتكابه.
1616مل يت�ضمن القانون �إمكانية امل�ساهمة يف �إن�شاء ال�سجل اجلنائي للقيود اجلرمية املرتبطة بالف�ساد �سوا ًء
على امل�ستوى الوطني �أو على امل�ستوى الدويل� .إن وجود �سجل جنائي دويل ومرتبط بني الدول ي�سهم يف
معرفة ال�شخ�ص الأجنبي و�سجله اجلنائي والأحكام ال�صادرة �ضده ونوعها ومن املمكن تطبيقه بالتن�سيق
مع الدول �أو بالتعاون الثنائي يف ذلك ال�صدد.
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خرج من قانون العقوبات والقوانني اخلا�صة جميع اجلرائم التي ت�شكل ف�ساد ًا
1717نتمنى على امل�شرع �أن ُي ِ
ليكون قانون مكافحة الف�ساد وحدة متكاملة ال حتتمل الت�أويل �أو املغالطة ويت�ضمن القانون قواعد �إجرائية
وا�ضحة وحمددة لتجرمي الأفعال اواردة �أدناه ،بالإ�ضافة �إلى امل�سائل التي ت�ضمن الن�ص عليها يف قانون
العقوبات وقانون اجلرائم االقت�صادية وغريها من القوانني اخلا�صة:
 -الر�شوة بجميع �أنواعها. -اختال�س املمتلكات من قبل املوظف العمومي �أو ا�ستعمالها على نحو غري �شرعي. -الإعفاء والتخفي�ض غري القانوين يف ال�ضريبة والر�سوم. �-سوء الإدارة والإهمال بواجبات الوظيفة. -ا�ستغالل النفوذ. �-إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة وتعار�ض امل�صالح. �-أخذ فوائد ب�صفة غري قانونية. -عدم الت�صريح �أو الت�صريح الكاذب باملمتلكات. -الإثراء غري امل�شروع. -الوا�سطة واملح�سوبية. -تلقي الهدايا. -التمويل اخلفي للأحزاب ال�سيا�سية. -الر�شوة يف القطاع اخلا�ص. -اختال�س املمتلكات يف القطاع اخلا�ص. -تبيي�ض العائدات اجلرمية. -الإخفاء. �-إعاقة ال�سري احل�سن للعدالة. -امل�سا�س بال�شهود واخلرباء واملبلغني وال�ضحايا. -عدم الإبالغ عن اجلرائم بحكم الوظيفة.اخلال�صة
اعتبار �إعادة هيكلة هيئة مكافحة الف�ساد وتعديل قانونها �ضرورة وطنية ت�سهم يف تعزيز حركة اال�صالح
الق�ضائي يف اململكة.
التو�صيات
نقرتح �إعادة هيكلة هيئة مكافحة الف�ساد وتعديل قانونها مبا ي�ضمن �إن�شاء الهيئة الوطنية للنزاهة وال�شفافية
والتي �سوف تلعب دور ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية الفعلية فيما يخ�ص مكافحة الف�ساد �إلى جانب
التوعية والدرا�سة والبحث والتوا�صل مع الأجهزة املختلفة املنخرطة يف املنظومة الوطنية ملحاربة الف�ساد وذلك
بهدف دعم اجلهد الوطني ملحاربة الف�ساد مبختلف �أ�شكاله ودعم مبادئ النزاهة وال�شفافية وامل�سائلة يف
الأعمال احلكومية ،و�أن يكون عمل الهيئة وقائي ًا بالدرجة الأولى.
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�إ�صالح النيابة العامة ومنحها الوالية العامة يف مالحقة والتحقيق يف ق�ضايا الف�ساد وبدون �أي تفرقة بني
املواطنني ورفدها بجميع �أ�سباب وعنا�صر جناحها .وي�ستتبع وجوب �إن�شاء النيابة االقت�صادية ومباحث الأموال
و�إ�صالح وتطوير النيابة الإدارية .وي�ستتبع منح النيابة العامة ح�صر ًا بعد تطويرها اتخاذ الإجراءات العالجية
يف �إطار مالحقة وحتقيق جرائم الف�ساد.
اعتبار جميع العنا�صر ال�سلبية يف قانون الهيئة واملدونة �أعاله جز ًء من االعتبارات الالزمة لإعادة الهيكلة.
املحور اخلام�س :اخلال�صة والتو�صيات العامة لإ�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد وتعزيز ال�شفافية
والإ�صالح
اعتمدت هيئة مكافحة الف�ساد ا�سرتاتيجيات ملكافحة الف�ساد� ،إال �أن املتتبع لأعمال الهيئة ال يجد تطبيق ًا فاع ًال
للعديد من هذه اال�سرتاتيجيات .ونعتقد �أن من �أبرز �آليات مكافحة الف�ساد على ال�صعيد الوطني �أن تعتمد
احلقائق والعنا�صر التالية عند مراجعة ما حتقق وما يجب �أن يتحقق بهدف الق�ضاء على الف�ساد �أو احلد منه.
ومن �أهم االعتبارات واحلقائق التي ينبغي �أن يتم �أخذها يف االعتبار �سوا ًء على �صعيد الق�ضاء على و�/أو احلد
من ظواهر الف�ساد ما يلي:
البعد اال�سرتاتيجي
1.1االعرتاف بوجوده وحتديد جماالته و�أنواعة ومواطنه والأ�شخا�ص املتورطني به� .أن ت�ستند ا�سرتتيجة
الق�ضاء على الف�ساد على ر�ؤية وا�ضحة وفهم �شامل لظاهرة الف�ساد ومدى تغلغلها يف الدولة واملجتمع
وي�شمل ذلك حتديد ًا وا�ضح ًا للم�سببات واملقدمات والنتائج عرب الزمن.
2.2التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات الدولية التي تعني مبكافحة الف�ساد وتعزيز ال�شفافية والتن�سيق معها مبا ي�ؤدي
�إلى امل�ساهمة يف الن�شاط الدويل املعني مبكافحة الف�ساد وتعزيز ال�شفافية من جهة ،واال�ستعانة بهيئة
 UNCACالتابعة للأمم املتحدة ملا لها من خربة فى جمال مكافحة الف�ساد من ناحية �أخرى.
3.3تعزيز دور هيئات الرقابة العامة مثل الرقابة املالية والإدارية ،التي تتابع حاالت �سوء الإدارة يف امل�ؤ�س�سات
العامة والتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة ،وعدم االلتزام املايل والإداري ،وغياب ال�شفافية يف الإجراءات
املتعلقة مبمار�سة الوظيفة العامة.
4.4تر�سيخ مبد�أ حتمل امل�س�ؤولية الفردية واجلماعية من قبل الهيئات القائمة على حماربة الف�ساد ،كل من
املوقع الذي يتواجد فيه ،وبالقدر الذي تتطلبه املرحلة ،و�أن تلتزم العدل يف احلكم على الق�ضايا التي
تت�صدى لها ،و�أن تكون املواقف التي تتخذها قائمة على حتليل �سليم ومو�ضوعي ومهني وفق معايري بحثية
دقيقة ودون االنت�صار للذات ،و�أن يكون هدفها الأ�سمى هو حت�سني �أو�ضاع الوطن واملواطن والإ�سهام يف
حتقيق التنمية ولي�س جمرد حت�سني ال�صورة الكلية حملي ًا ودولي ًا .و�أخري ًا ف�إن على هذه الهيئات �أن تن�شر
القيم الفا�ضلة يف املجتمع والتي تدعو �إلى الإ�صالح وحتارب الف�ساد يف جميع املجاالت ،وتنمي ثقافة
املجتمع يف جمال الإ�صالح و�إيجاد جمتمع خال من جميع �أ�شكال الف�ساد.
5.5تنمية دور املجتمع املدين يف مكافحة الف�ساد وا�شراكه يف حماربته من خالل ت�شجيعه يف الك�شف عن
مظاهر ومواطن الف�ساد باملجتمع وت�سليط ال�ضوء عليها والبحث عن الأ�سباب واقرتاح �سبل مواجهتها
والت�صدي لها .وي�ستتبع تلك اجلهود تعزير التعاون بني اجلميع لبناء اجلبهة الوطنية ملكافحة الف�ساد ،و�أن
تعمل الدولة على حتقيق قدر عال من الت�ضامن والتحالف بني املخل�صني وامل�صلحني .لذا ،على الدولة �أن
تتبنى مبادئ ال�شفافية كاملة و�أول تلك املبادىء �إعطاء كل من له م�صلحة م�شروعه احلق يف معرفة ما
يحتاجه من معلومات حتى يت�سنى للجميع حماربة الف�ساد عن وعي وفهم ودون ت�ضليل.
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6.6تو�سيع رقعة الدميقراطية وال�شفافية وامل�ساءلة والتناف�سية واحلاكمية الر�شيدة .فالق�ضاء على الف�ساد
يوجب تبني نظام دميقراطي فعال و�إ�صالحات حقيقية تتناول ال�سلطة ال�سيا�سية وتوزيع االخت�صا�صات
وفق �أحكام القانون وخ�ضوع اجلميع للرقابة و�صو ًال �إلى �ضمان تعزيز مبادئ الدميقراطية ومبادئ احلكم
الر�شيد و�صو ًال �إلى حتقيق اال�ستقرار االقت�صادى وال�سيا�سى والإجتماعي.
البعد االعالمي والتوعوي
1.1توعية الر�أي العام مبخاطر الف�ساد ال�سيا�سية واالقت�صادية والإجتماعية و�إ�شراك الر�أي العام يف �صنع
القرار ودعمه من باب ف�سح املجال للم�شاركة يف الك�شف عن الف�ساد واملف�سدين( .ولعله من �ضرورة تفعيل
برامج توعيه كافية عن الف�ساد �ضمن املناهج املدر�سيه واجلامعية).
2.2تعزيز �أدوات التعبري عن الر�أى مثل منظمات املجتمع املدنى كالأحزاب واالحتادات والنقابات وو�سائل
الإعالم وحتقيق الإ�صالحات الإعالمية وحترير و�سائل الإعالم من القيود التى ت�ؤثر على ا�ستقالليتها
وحيادتها وحريتها و�إطالق حرية تداول املعلومات وحق املواطنني فى الو�صول �إليها و�إلغاء جميع القوانني
املقيدة حلرية التعبري و�إطالق حرية ال�صحافة دون متييز وحماية الإعالم من مركز الت�أثري ال�سيا�سى
والتجارى والدينى ومنح احل�صانة لل�صحفيني للقيام بدورهم يف ن�شر املعلومات و�إجراء التحقيقات التي
تك�شف عن ق�ضايا الف�ساد ومرتكبيها وتعميق الوعي بدور الهيئات املعنية يف مكافحة الف�ساد والعمل على
�إبراز م�ساهمتها يف حتقيق جهود مكافحة الف�ساد وحماية املال العام و�صو ًال �إلى حتقيق التنمية الب�شرية
للوطن واملواطن من خالل و�سائل وبرامج �إعالمية خمططة على جميع امل�ستويات والعمل مع االعالم عن
كثب من �أجل تعزيز ال�شفافية والنزاهة وامل�ساءلة وت�شجيع امل�ؤ�س�سات الإعالمية على �إعداد حتقيقات
�صحفية لك�شف احلقائق املتعلقة بالف�ساد.
3.3الرتكيز على البعد الديني والأخالقي يف حماربة الف�ساد لدى قطاعات العمل العام واخلا�ص من خالل
توجيه اخلطاب الديني نحو القيم العليا وقواعد ال�شرف والإخال�ص يف �أداء الأعمال وحترمي الف�ساد
وبيان عواقبه و�إر�ساء مفاهيم التكامل والف�ضيلة ومبادئ الأخالق حيث �أن معظم حاالت الف�ساد تتم
ب�سرية وبطرق مهارية عالية يكون من ال�صعب و�ضع ت�شريعات وقوانني تق�ضي على �أمناط الف�ساد ب�صورة
تامة يف ظل ال�سرية وا�ستغالل التقدم التقني والإملام القانوين يف تغطية الف�ساد �أن جوهر القيم يقوم
على فر�ض رقابة ذاتية من قبل الفرد على جميع �أعماله ،ويف حال التزام كل فرد بهذا النمط من الرقابة
الذاتية والتي تقوم على اخلوف من اهلل �سبحانه وتع�إلى ،ف�إن ذلك اال�سلوب �سيكون مبثابة الأ�سلوب الأمثل
ملنع حدوث الف�ساد بكافة �أ�شكاله و�أنواعه.
البعد الق�ضائي
1.1بناء جهاز ق�ضائي م�ستقل وقوي ونزيه ومتحرر ،وااللتزام من قبل ال�سلطة التنفيذية على احرتام ا�ستقالله
ما ي�ساهم يف تعزيز حق املواطن مبحاكمة عادلة ونزيهة ،و�ضرورة الت�أهيل والتدريب امل�ستمرين لر�أ�س
املال الب�شري ،وتب�سيط واخت�صار �إجراءات التقا�ضى.
�2.2إجناز �سريع لقانون املحاكم الإدارية التي �ستكون جنب ًا �إلى جنب مع املحاكم النظامية.
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3.3ربط رئي�س و�أع�ضاء هيئة مكافحة الف�ساد ب�صفتهم من ال�ضابطة العدلية بجهاز النيابة العامة� .إن وجود
نيابة عامة �إدارية واقت�صادية قوية وفاعلة وم�ؤثرة يجعل هذا اجلهاز  -مبا يتمتع به من ا�ستقالل ق�ضائي
بحكم ارتباطه بال�سلطة الق�ضائية  -لي�س رهن ًا للقرار ال�سيا�سي يف جماالت التحقيق ومالحقة مرتكبي
الف�ساد وتقدميهم للمحاكمة ،فال تخ�ضع مكافحة الف�ساد وتقدمي الفا�سدين واملف�سدين للق�ضاء �إلى
اعتبارات املوائمة واملزاجية.
البعد الت�شريعي
�إعمال وتفعيل القوانني املتعلقة مبكافحة الف�ساد على جميع امل�ستويات مثل قانون الت�صريح باملمتلكات ،ا�شهار
الذمة جلميع املخاطبني ب�أحكامه ،جترمي الك�سب غري امل�شروع� ،ضرورة �إن�شاء جهاز خا�ص للك�سب غري
امل�شروع ،قانون حرية الو�صول �إلى املعلومات ،وت�شديد الأحكام املتعلقة مبكافحة الر�شوة واملح�سوبية وا�ستغالل
الوظيفة العامة يف قانون العقوبات ف�ضال عن تفعيل حماية املبلغني عن الف�ساد وال�شهود وجميع اال�شخا�ص
العاملني يف اطار مالحقته والت�صدي له.
�إ�صدار قانون خا�ص للعطاءات واملزايدات يكر�س �إر�ساء قواعد ال�شفافية يف اتفاقات املنح و�إبرام ال�صفقات
الوطنية والدولية ،وتكري�س معايري عالنية املعلومات والإعداد امل�سبق لل�شروط ،وممار�سة طرق التظلم والطعن.
تطوير دور الرقابة وامل�ساءلة للهيئات الت�شريعية من خالل توافر قوانني انتخاب ت�ضمن للمجتمع و�صول من
ي�ستحق �أن يجل�س يف الربملان ملراقبة عمل احلكومة وحما�سبتها ف�ض ًال عن دوره يف �سن القوانني .و�ضمن هذا
االجتاه ،من امل�ؤمل �أن تكون الهيئة امل�ستقلة للإ�شراف على االنتخابات حتت �إ�شراف الق�ضاء ولي�س حتت مظلة
احلكومة التي تتولى تعيني رئي�س واع�ضاء اللجنة.
تعزيز مبد�أ ال�شفافية ،وال�سعي �إلى تفعيل كافة القوانني والت�شريعات والقرارات الداعمة لها يف كافة القطاعات
احلكومية والأهلية ،و�صياغة �أو تعديل الت�شريعات املتعلقة بال�شفافية وامل�ساءلة ،ومكافحة الف�ساد وتفعيل العمل
يف بنود اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
البعد التنظيمي
1.1احلد من تعدد وجود الهيئات املعنية مبالحقة الف�ساد والتحقيق به وتوحيد جهودها حتت �إ�شراف اجلهاز
الق�ضائي والنيابة العامة ملا تتمتع به من ا�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية� .إن تعدد �إن�شاء الهيئات وت�شعبها
ي�ؤدي �إلى تواجد �أدوات للمالحقة والتحقيق تعمل على �إ�ضعاف جهاز النيابة العامة وجعله �أداة يف يدها.
فقرار املالحقة والتحقيق يف �إطار عمل هيئة مكافحة الف�ساد خا�ضع للت�صويت واكتمال الن�صاب وما دام
الرئي�س والأع�ضاء معينون من قبل رئي�س الوزراء ،ف�إن ا�ستقالل هذه الهيئة يبقى مو�ضع �س�ؤال وال يتفق مع
�أحكام الد�ستور الذي �أناط بال�سلطة الق�ضائية التحقيق واملحاكمة وفق �أحكام القانون .كما جتدر اال�شارة
�إلى وجود هيئات �أخرى �إ�ضافة �إلى هيئة مكافحة الف�ساد ،مثل دائرة املخابرات العامة ،جمل�س النواب،
وحدة غي�سل االموال واالرهاب ،ديوان املحا�سبة ،ديوان املظامل ...الخ وما يالحظ على الكثري من هذه
االجهزة افتقارها �إلى اال�ستقاللية لكونها من �أجهزة الرقابة الر�أ�سية وتقوم احلكومة ب�إدارتها ملراقبة
�أعمالها الأخرى وحتدد ميزانياتها و�صالحياتها وبالتايل فهي تخ�ضع العتبارات وتدخالت �سيا�سية ،الأمر
الذي يتوجب توحيد اعمالها وتفعيل دور النيابة العامة يف اعمالها.
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�2.2إعادة هيكلة هيئة مكافحة الف�ساد ،فتعيني رئي�سها و�أع�ضائها ال ينم عن ا�ستقالل وال عن �أ�س�س مو�ضوعية
وا�ضحة وربطه برئي�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) يبقى حمل �س�ؤال .من ال�ضروري �أن يتم اعتماد
معايري النزاهة والإ�ستقامة وال�شجاعة يف اختيار الأ�شخا�ص الذين يتولون تنفيذ برامج الهيئة حتى يكون
م�ؤثر ًا ،ولعل ربط عمل الهيئة يف �إطار الك�شف عن اجلرائم والتحقيق باجلهاز الق�ضائي �أو وزارة العدل
ي�شكل خمرج ًا ل�ضمان ا�ستقاللها.
�3.3إعادة تقييم دور الهيئة �أو الهيئات املعنية يف مكافحة الف�ساد واتباع ثقافة النتائج ولي�س البطوالت التي
مل يلم�س املواطن نتائجها على �أر�ض الواقع� .إن املتتبع لعمل الهيئة يجد �أنها ا�ستنفذت ج ّل وقتها يف اتباع
الأ�ساليب العالجية دون الوقائية بالرغم من �أن دورها الأ�سا�سي يقع يف جمال تنفيذ ا�سرتاتيجية مكافحة
الف�ساد واحلد منه� ،إال �أنها غفلت عن هذا الدور .ويف حال قيا�س الأمر بالنتائج ،ف�إن املواطن مل يلم�س
�أي من ا�سرتاجتياتها �سوى بع�ض الندوات وور�ش العمل وبع�ض ال�سفرات وبع�ض التعينات .فعلى ال�صعيد
الواقعي انغم�ست الهيئة يف مالحقة بع�ض الق�ضايا وهي عملي ًا وقانوني ًا من اخت�صا�ص املدعي العام الذي
يوفد من املجل�س الق�ضائي كونه املالك قانون ًا حلق املالحقة والتقدمي للمحاكمة �أو منع املحاكمة وفق ًا
لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ،فال ميلك رئي�س الهيئة وال �أع�ضا�ؤها �أي �صالحيات تلزم املدعي العام
الذي ال يتقيد بقرارتهم قبل �إحالة الدعوى �إليه ،فله احلق �أن يجري التحقيق واملالحقة حتى بدون علم
الهيئة �أو ا�ست�شارتها باعتباره الأمني على الدعوى العمومية وال �سلطان عليه �سوى القانون.
4.4تعديل قانون هيئة مكافحة الف�ساد �أو ا�ستبداله بقانون واحد يجمع كافة الن�صو�ص القانونية املتبعرثة
يف قانون العقوبات والقوانني اخلا�صة وقانون �أ�صول املحاكمات �ضمن منظومة ت�شريعية واحدة ت�أخذ يف
اعتبارها جترمي االفعال التالية:
 -الر�شوة بجميع انواعها. -جترمي بع�ض الأفعال ب�شكل وا�ضح كاالمتيازات غري املربرة يف جمال ال�صفقات العمومية ،ور�شوةاملوظفني الأجانب وموظفي املنظمات الدولية.
 -اختال�س املمتلكات من قبل املوظف �أو ا�ستعمالها على نحو غري �شرعي. -الإعفاء والتخفي�ض غري القانوين يف الر�سوم املتوجبة وال�ضرائب امل�ستحقة. -ا�ستغالل النفوذ. -الوا�سطة واملح�سوبية. �-سوء الإدارة واالهمال بواجبات الوظيفة. �-إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة وتعار�ض امل�صالح. -اال�ستفادة من فوائد �أو مزايا ب�صفة غري قانونية. -عدم الت�صريح و� /أو الت�صريح الكاذب باملمتلكات. -الإثراء غري امل�شروع.  -تلقي الهدايا. -التمويل اخلفي للأحزاب ال�سيا�سية. -الر�شوة يف القطاع اخلا�ص. -اختال�س املمتلكات يف القطاع اخلا�ص. -تبيي�ض العائدات اجلرمية. -اخفاء و�/أو احتكار البيانات واملعلومات. �-إعاقة ال�سري احل�سن للعدالة. -حتديد اجلزاءات التي تعاقب امل�سا�س بال�شهود واخلرباء واملبلغني وال�ضحايا. -عدم الإبالغ عن اجلرائم بحكم الوظيفة.epdforum.org
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�5.5إ�صالح ديوان اخلدمة املدنية والإ�سراع بتنفيذ برنامج تطوير اخلدمة املدنية فيما يخت�ص بتحديث
طريقة التوظيف واتباع املعايري املعتمدة دولي ًا يف اختيار املوظف ،و�ضمان عدالة �أجره ،و�إدخال نظام
�إدارة املوارد الب�شرية ،وتعديل نظام التوظيف والتدرج لتحقيق الر�ضى النف�سي للموظفني وتعديل جداول
الرواتب والأجور وتطوير تقدمي برامج رعاية املوظفني ،وجعل القواعد الأخالقية واملهنية جز ًء مهم ًا يف
تدريب املوظفني والت�أكيد على منظومة ن�شر املعلومات والقواعد والإجراءات يف جميع �أجهزة الدولة.
ي�ضاف �إلى ذلك تطوير الرقابة الإدارية والبحث يف �إمكانية جعل ديوان اخلدمة املدنية ي�ضطلع بدور
جوهري يف الرقابة الإدارية بد ًال من اقت�صار دوره على التعيني يف الو�ضائف احلكومية.
6.6احلد من تعدد م�صادر القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي يف الدولة واقت�صاره على من يجب �أن يتولى �إدارة
الدولة وفق �أحكام الد�ستور و�أحكام القانون.
البعد االجرائي
تعزيز تدابري ال�شفافية وامل�س�ؤولية يف ت�سيري الأموال العامة ال�سيما �إعداد املوازنة وكذلك تفعيل الت�صريح
باملمتلكات.
�إر�ساء الف�صل بني مقدم اخلدمة وطالب اخلدمة وتب�سيط الإجراءات من خالل الربط بني اجلهات احلكومية
�إلكرتوني ًا من �أجل تبادل البيانات واالطالع عليها مبا يوفر جهد طالب اخلدمة يف احل�صول على الوثائق
املطلوبة.
البعد البحثي
العمل على و�ضع الدرا�سات لإيجاد التوفيق بني القوانني والأنظمة املزدوجة واملتداخلة بحيث مينع من �إعطاء
املوظف احلكومي �سلطة تقديرية وت�ضييق اخلناق عليه من ممار�سة التحيز يف �أداء عمله و�إلزامه العمل وفق
�سيادة القانون.
وجوب �أن ي�ستند الق�ضاء على الف�ساد �إلى ا�سرتاتيجية قائمة على �أ�س�س علمية تعتمد على الدرا�سات الإح�صائية
حول ق�ضايا الف�ساد والإجراءات امل�ضادة له ،وحتديد املجاالت التي يتوغل فيها الف�ساد الإداري ،ودرا�سة �آليات
مكافحته والعمل على تطبيقها بالتن�سيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى و�إ�شراك خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين و�أع�ضاء املجال�س النيابية وال�شخ�صيات العامة والدينية و�صناع القرار والوزراء ملناق�شة ا�سرتاتيجيات
العمل والت�أكيد على تبنيها �ضمن �أجنداتهم للعمل عليها يف امل�ستقبل.
الك�شف عن قيمة الأموال املنهوبة وامل�سروقة واملهربة �إلى اخلارج ب�صفة غري �شرعية من قبل ال�ضالعني يف
عمليات الف�ساد و�إجراء عملية جتميدها وا�سرتجاعها والعمل على �إ�صدار م�ؤ�شر وطني حول مدركات الف�ساد
يف الأردن بالتعاون مع املرا�صد االقت�صادية يف الأردن ،وت�شجيع �إجراء البحوث والدرا�سات املوجهة نحو تطوير
جهود مكافحة الف�ساد وحماية املال العام ب�شتى الو�سائل امل�شروعة والقانونية ،والتعرف على امل�شكالت التي
تعيق البحث والدرا�سة ،والعمل على تقييم وتوجيه �سيا�سات �إ�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد.
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الطاقة  :التحديات واملقرتحات

“�إن الأمن االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي
للوطن �سيكون رهنا مبعاجلة مو�ضوع الطاقة”

�أعدت هذه الورقة من قبل فريق عمل الطاقة:
•معايل ال�سيد �سليمان احلافظ  :م�ست�شار عام املنتدى.
•معايل ال�سيد �سمري مراد  :رئي�س جلنة التحديات الهامة.
•املهند�س حممد �سعيد عرفه  :ع�ضو فريق عمل الطاقة.
•الدكتور �أحمد حيا�صات  :ع�ضو فريق عمل الطاقة.
•ال�سيد ح�سن �أبونعمه  :م�ست�شار �إعالمي للمنتدى.
•ال�سيد نبيل التلهوين  :م�ست�شار تنمية للمنتدى.
•املهند�س و�سام قاقي�ش  :ع�ضو فريق عمل الطاقة.
•ال�سيد حنا زغلول  :ع�ضو فريق عمل الطاقة.
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�أو ًال :مقدمة:
تلعب الطاقة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف البنية االقت�صادية باعتبارها ركنا �أ�سا�سيا وحمركا رئي�سيا للقطاعات االقت�صادية
واحلياتية املختلفة.
وقد �أ�صبح �ضروري ًا التوجه نحو احللول املجدية واملنا�سبة من النواحي املختلفة �سواء اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو
متعلقة ب�أمن الطاقة وا�ستمرارها لتلبية الطلب املتزايد على الطاقة املرتافق مع النمو ال�سكاين املطرد حيث
�أننا نفتقر حتى الآن الى وجود م�صادر للطاقة التقليدية ( الوقود االحفوري) بالكميات املجدية جتاري َا اعتماد ًا
على ال�سعر احلايل للنفط والغاز .وهذا بدوره يزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرار على م�ستوى �صانعيه يف
امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤوله عن قطاعات الطاقة ،مبا يدفع ب�ضرورة معاجلة هذا املو�ضوع بطريقة �سريعة وغري تقليدية
ت�أخذ باالعتبار �ضخامة الكلفة كلما ت�أخر اتخاذ القرارات.
وفيما يلي �أهم ال�صعوبات التي نعاين منها الآن ،وهي لي�ست خافيه على �أ�صحاب القرار:
1.1االرتفاع العاملي لأ�سعار البرتول وم�شتقاته والتي جتاوزت التقديرات التي و�ضعت يف احل�سبان عند و�ضع
�إ�سرتاتيجية الطاقة عام .2007
2.2االفتقار للإرادة لدى احلكومات املتعاقبة لتوفري م�صادر طاقة خمتلفة �سواء حملية �أو خارجية وب�شكل
جدي مما �أدى الى االعتماد على توريد الغاز من م�صر ح�صري ًا بكميات حمدودة.
3.3جاءت التفجريات املتكررة لأنبوب الغاز الذي يو�صل الغاز للأردن مما زاد من ظهور امل�شكلة ب�شكل وا�ضح
 ،دون ان يكون البديل متوفر ًا.
4.4مل يكن الأ�سلوب الذي اتخذته احلكومات املتعاقبة يف �إدارة وت�شغيل املرافق املختلفة املتعلقة بتوفري
م�صادر الطاقة �أو ب�إدارة ت�شغيلها و�صيانتها وتر�شيد ا�ستعماالت الطاقة بامل�ستوى اجلدي املطلوب .ففي
فرتة الـ ـ � 26سنة ( منذ �إن�شاء وزارة الطاقة والرثوة املعدنية وحتى الآن) تعاقب على الوزارة  19وزير ًا ،
مما �أدى الى ارتباك عمل الوزارة وجنبها ال�سري قدم ًا مبا تقت�ضيه معاجلة هذا الأمر ب�شكل احرتازي .
ثاني ًا:لغايات تقدمي امل�شكلة ب�شكل رقمي فال بد من ا�ستعرا�ض بع�ض الأرقام وامل�ؤ�شرات املتعلقة
بعن�صر الطاقة ،فيما يلي بع�ض الأرقام التقديرية حول الطاقة يف الأردن لعام :2011
•يتم ا�سترياد حوايل ( )%96من احتياجات اململكة من الطاقة من اخلارج بينما ال تكفي امل�صادر املحلية
لأكرث من( )%4فقط و�أهمها ما ي�ستخرج من �آبار الري�شة من غاز.
•بلغت كلفة الطاقة امل�ستوردة حوايل ( )3.7مليار دينار وهذا يوازي حوايل ( )%18من الناجت املحلي
الإجمايل.
•يذهب حوايل ( )%40من قيمة �صادرات الأردن لتغطية فاتورة ا�سترياد الطاقة.
•ي�شكل ا�سترياد الطاقة حوايل ( )%28من قيمة م�ستوردات اململكة.
•تقدر الزيادة ال�سنوية يف الطلب على الكهرباء يف اململكة خالل ال�سنوات الع�شرة القادمة حوايل (� )%7سنوي ًا.
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•حوايل ( )%40من جممل الكهرباء املتوفرة تذهب للقطاع املنزيل وحوايل ( )%25للقطاع ال�صناعي
وحوايل ( )%17للقطاع التجاري.
•يبلغ جمموع ا�ستهالك الأردن من الطاقة بجميع �أ�شكالها ما يزيد على ( )8.5مليون طن نفط مكافئ (
نفط خام ،م�شتقات نفطية ،الغاز امل�ستورد واملحلي ،الطاقة املتجددة ،الكهرباء امل�ستوردة).
•ا�شتملت الإ�سرتاتيجية الوطنية للطاقة على �إن�شاء حمطات توليد كهربائية خالل الفرتة ()2030-2007
بقدرة �إجمالية حوايل ( )6000م .واط بكلفة �إجمالية ترتاوح بني ( )9مليار دوالر الى ( )15مليار دوالر.
وجتدر الإ�شارة هنا �أن عدد القوى العاملة يف قطاع الكهرباء لوحده يبلغ ( )8000م�ستخدم.
ثالث ًا :لغايات تنويع م�صادر الطاقة لتخفيف العبء املايل على االقت�صاد الوطني ف�إنه ال بد
من تطوير م�صادر الطاقة املحلية و�أهمها :
 )1الطاقة املتجددة :
•تكثيف وت�سريع اجلهود لتطوير م�صادر الطاقة املتجددة ببناء حمطات توليد الكهرباء با�ستخدام طاقة
الرياح والطاقة ال�شم�سية �سواء بتكنولوجيا اخلاليا الكهرو�ضوئية �أو الطاقة ال�شم�سية املركزة (تتوفر
يف الأردن طاقة �شم�سية ب�شكل كبري وخا�صة يف اجلنوب حيث تقع هذه املنطقة �ضمن احلزام ال�شم�سي
العاملي) وقد �صدر قانون الطاقة املتجددة كقانون دائم مما يوجب ا�ستكمال و�إ�صدار الأنظمة والتعليمات
والإجراءات اخلا�صة بذلك بال�سرعة املمكنة بالت�شاور مع جميع الأطراف املخت�صة للت�سهيل على
امل�ستثمرين الدخول يف هذا امل�ضمار.
•مت الإعالن على �أنه يوجد لدى وزارة الطاقة والرثوة املعدنية حالي ًا ( )64طلب اهتمام حتتوي على طلبات
اهتمام من �شركات عاملية وحملية لبناء حمطات توليد الكهرباء بالطاقة املتجددة وال تزال الوزارة
وم�ست�شاروها يدر�سون هذه الطلبات منذ حوايل (� )8شهور  ،وهنا ال بد من الت�أكيد بوجوب جتاوز الأمور
البريوقراطية بجر�أة لو�ضع مثل هذه امل�شاريع مو�ضع التنفيذ.
 )2النفط املحلي والغاز الطبيعي:
•ينبغي �أن تقوم �شركة البرتول الوطنية مب�ضاعفة جهودها �سواء بجهازها الفني �أو مع ال�شركات الأجنبية
التي ح�صلت على امتياز التنقيب عن الغاز والنفط يف خمتلف �أنحاء اململكة وخا�صة لتطوير حقل الري�شة.
•كذلك بحث �إمكانية م�شاركة الأردن مع اجلانب العراقي وب�أ�سرع وقت ممكن يف تطوير م�صادر الغاز
الطبيعي يف منطقة احلدود والتي تعترب امتدادات حلقل الري�شة وو�ضع الأ�س�س لذلك.
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 )3ال�صخر الزيتي :
•ينبغي حث جميع اجلهات التي منحت حق تعدين وا�ستعمال ال�صخر الزيتي يف توليد الكهرباء �أو تقطريه
ال�ستخراج النفط على م�ضاعفة جهودها يف هذا ال�صدد وان تقوم الأجهزة املعنية املحلية بامل�ساهمة يف
هذه اجلهود.
•يف�ضل بناء خمترب حملي يف �أحد املواقع املتواجد بها ال�صخر الزيتي ورفده بالكفاءات املحلية من
مهند�سني وفنيني و�إجراء التجارب على ال�صخر الزيتي بهذا املخترب.
•اال�ستعجال يف البت يف مو�ضوع �إن�شاء حمطة توليد كهرباء با�ستعمال ال�صخر الزيتي  ،ال �سيما انه يوجد
لدى �شركة الكهرباء الوطنية عر�ض من ال�شركة اال�ستونية ملثل هذه املحطة بقدرة قد ت�صل الى  700ميجا
واط.
•اال�ستعجال يف و�ضع برنامج زمني للتو�سع يف �إن�شاء حمطات توليد تعمل على ال�صخر الزيتي من �أجل
�إدخال هذا الربنامج �ضمن تطبيقات �إ�سرتاتيجية الطاقة.
 )4الطاقة النووية :
عدم البدء باخلطوات العملية لبناء حمطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية الى حني التثبت من وجود خام
اليورانيوم ب�شكل كاف وبنوعية عاليه بالإ�ضافة الى درا�سة مدى توفر املياه ب�شكل كاف وكذلك مدى الآثار
البيئية عند الت�شغيل وعند التخل�ص من النفايات �سواء امل�ستعملة يف الت�شغيل �أو عند التخل�ص من املعدات
وكذلك الأخذ باالعتبار اال�ستثمار املرتفع يف بناء مثل هذه املحطات وعدم حتميل اخلزينة مديونية زائدة
وتفادي تكرار الو�ضع احلايل من جهة االعتماد على ا�سترياد الوقود النووي من اخلارج يف حالة عدم توفر
املوافقات لتخ�صيب اليورانيوم لغايات اال�ستعمال ال�سلمي ب�شكل كاف حملي ًا.
 )5الطاقة اجلوفية:
ثبت من التجارب العملية �أن مناطق عديدة يف الأردن ميكن �أن ت�ساعد باال�ستفادة من هذه الطاقة التي يجب
التو�سع يف ا�ستغاللها ومثال ذلك ما قامت به اجلامعة الأمريكية يف م�أدبا بهذا اخل�صو�ص  ،حيث �أنهت م�شروع ًا
جيد ًا يف هذا املجال وميكن االقتداء به يف �أماكن �أخرى ال �سيما يف اجلامعات وامل�ست�شفيات واملع�سكرات.
رابع ًا :امل�صادر اخلارجية للطاقة ( النفط وم�شتقاته  ،الغاز الطبيعي  ،الفحم احلجري ،
الطاقة الكهربائية):
•�ضرورة تنويع م�صادر ا�سترياد النفط اخلام وم�شتقاته وكذلك الغاز الطبيعي بحيث نتمكن من ا�سترياد
هذا الوقود من �أكرث من م�صدر خارجي واحد.
•رفع القدرة التخزينية للنفط وم�شتقاته يف الأردن بحيث تكفي هذه القدرة التخزينية لفرتة حوايل (-4
� )6شهور  .وهنا ينبغي على �شركات التوليد �سواء العائدة للحكومة �أو للقطاع اخلا�ص وكذلك �شركة
م�صفاة البرتول اتخاذ لإجراءات العملية لذلك وتو�سيع قدرات التخزين لديهم مع �إعطاء هذا املو�ضوع
بالغ الأهمية واال�ستعجال.
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•�إن رفع القدرات التخزينية يف اململكة �سيكون مفيد ًا لي�س فقط لتوفري خمزون كاف لتغطية االحتياجات
املحلية ولكن �أي�ض ًا ميكن �أن ينعك�س على كلفة الوقود �إذا ما ارتفعت الأ�سعار عاملي ًا.
•�أن تنويع م�صادر ا�سترياد الغاز من اخلارج ي�ستوجب بناء حمطة دائمة ال�ستقبال وتخزين الغاز يف العقبة
يتم �ضخه الى حمطات التوليد من خالل اخلط العربي لنقل الغاز والتي قد ت�أخذ وقت ًا للتنفيذ ما بني 24
�شهر ًا الى � 30شهر ًا.
•�أن يتم ا�ستئجار باخرة وفور ًا لتقوم ب�شكل م�ؤقت مقام حمطة ا�ستقبال وتخزين الغاز حلني ا�ستكمال
بناء املحطة الدائمة امل�شار اليها �أعاله وذلك لتفادي االنتظار الطويل لالنتهاء من �إن�شاء املحطة الدائمة
وتقدر مدة التنفيذ ما بني � 8 -6أ�شهر �إذا ما مت جتاوز الروتني والبريوقراطية ملا فيه م�صلحة البلد.
•�إجراء درا�سة للجدوى الفنية واالقت�صادية ال�ستعمال الفحم كوقود ملحطات توليد الكهرباء �سواء احلالية
( بعد �إجراء تعديل عليها لتتمكن من ا�ستعمال الفحم) واال�ستفادة من جتارب الكثري من الدول التي ال
تزال تعتمد على الفحم ب�شكل رئي�سي يف توليد الطاقة الكهربائية مع الأخذ باالعتبار امل�ؤثرات البيئية.
•اعتماد مبد�أ �أن يكون التو�سع يف حمطات التوليد احلالية على �أ�سا�س الدورة املركبة ملا يف ذلك من توفري
قدرات توليد �إ�ضافية وبكلف ت�شغيلية �ضئيلة جد ًا حيث �إنها تعتمد يف التوليد على احلرارة الزائدة من
حرق الغاز يف الطوربينات الغاز  ،وبهذا املجال فانه ينبغي البدء فور ًا يف حتويل حمطة ال�سمرا الى الدورة
املركبة حيث �أن ذلك ي�ضيف حوايل ( )140م .واط من القدرة الإ�ضافية وبدون احلاجة الى �أي كلفة
�إ�ضافية للوقود لت�شغيلها.
خام�س ًا� :أمن توفر الطاقة:
يت�ضح مما �سبق انه يجب الرتكيز على �أمن توفر الطاقة للأردن من ناحيتني :
1.1االطمئنان الى تدفق م�صادر الطاقة ب�شكل م�ستمر ومتنا�سق حتا�شي ًا ملا قد يحدث من انقطاعات خارجة
عن �إرادتنا.
2.2تخفي�ض ال�ضغط على امليزان التجاري وميزان املدفوعات باعتماد �أكرث على امل�صادر املحلية و�أهمها :
الطاقة املتجددة ،وال�صخر الزيتي  ،وغاز الري�شه.
هذا الأمر يتطلب بذل املزيد من اجلهد واملتابعة يف هذين االجتاهني حتى ال يبقى االقت�صاد الوطني رهن
امل�ؤثرات اخلارجية التي تقع على ا�سترياد الأردن ل ـ ـ ـ  %96من احتياجاته من الطاقة.
�ساد�س ًا :النقل:
�إجراء درا�سة معمقة من قبل اجلهات املعنية بالنقل يف اململكة لو�ضع �إ�سرتاتيجية عامة للنقل �شاملة الإجراءات
التي ميكن �أن ت�ؤدي الى تر�شيد ا�ستهالك الوقود يف ال�سيارات بجميع �أنواعها وتبني �أية �إجراءات ت�ؤدي الى
التقليل من اال�ستعمال لل�سيارات مقابل االعتماد على و�سائل نقل عامة يعتمد عليها وذات كفاءة عالية.
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�سابع ًا  :الت�شغيل والرت�شيد مل�صادر الطاقة وحت�سني �إدارة م�ؤ�س�ساتها:
ان جميع اخلطوات املبينة �سابق ًا تعتمد على ح�سن �إدارة هذا القطاع من قبل اجلهات املعنية  ،من هنا ف�إنه ال
بد من الأخذ بالتو�صيات التالية :
•�ضرورة �إن�شاء جمل�س �أعلى للطاقة ي�ضم خرباء من تخ�ص�صات خمتلفة لو�ضع ومراجعة ومتابعة
الإ�سرتاتيجية الوطنية للطاقة.
•حتديث الإ�سرتاتيجية لو�ضع �إ�سرتاتيجية جديدة على �ضوء املتغريات منذ عام  2007حتى الآن.
•عدم امل�سا�س بهذه الإ�سرتاتيجية اال من خالل حتديثها من اللجنة العليا التي �ست�ضعها مع ال�سيا�سات
والإجراءات للوزارة واجلهات املعنية.
•التزام اجلهات املعنية وامل�سئولة عن ذلك وحتديدها بالتف�صيل.
•و�ضع �أ�س�س للم�سائلة بعد حتديد هذه اجلهات والربامج الزمنية للتنفيذ.
•تعزيز الكادر الفني والإداري للوزارة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتتمكن من القيام بتنفيذ الإ�سرتاتيجية
بكفاءة و�سرعة.
•�أن ال تقت�صر درا�سة اجلدوى مل�شاريع التوليد اجلديدة على الناحية املالية فقط ،و�إمنا �أخذ النواحي االقت�صادية
وال�سيا�سية و�أخذ حاجة اململكة بعني االعتبار خا�صة عند درا�سة بدائل طاقة م�ستوردة من اخلارج.
•�أن ت�شمل درا�سة اجلدوى ال�ستغالل امل�صادر املحلية الكربى ( ال�صخر الزيتي  ،النووية) على حتلية املياه
بحيث تكون امل�شاريع لإنتاج الكهرباء ولتحلية املياه مما يرفع من جدوى هذه امل�شاريع.
•اعتبار قطاع الطاقة يف اململكة جز ًء �أ�سا�سي ًا من الأولوية واالهتمام الوطني ال�شامل للمملكة يف جميع
مناحي احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية.
• �إعادة درا�سة هيكلية جديدة للتعرفة الكهربائية على كل امل�ستويات يراعى فيها كلفة الإنتاج والت�شغيل
والتوزيع ودعم الفئات ذات الدخل املتدين مع االنتباه �إلى التعرفة للم�ؤ�س�سات امل�صدرة للمنتجات املحلية
للخارج وال�صناعة والزراعة.
•تفعيل الو�سائل والأ�ساليب الالزمة لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة وو�ضع الأ�ساليب الفعالة على م�ستوى الوطن
لتنفيذ ذلك بعيد ًا عن �أ�سلوب الوعظ والإر�شاد الذي مل ي�ؤثر يف هذا املجال وتفعيل دور وواجبات مراكز
خدمات اجلمهور ذات العالقة بالطاقة واملتاحة لدى م�ؤ�س�سات الدولة لتقوم بالدور املنا�سب لتقدمي
امل�شورة للمواطنني يف �أمور ا�ستهالك الطاقة الكهربائية كما كان منذ ع�شر �سنوات.
•الطلب الى جميع اجلهات املعنية بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء يف اململكة لتح�سني �أدائها وفق برامج زمنية
حمددة لتقليل الفاقد على الأجهزة وال�شبكات التابعة لها  ،على �أن تكون هذه الإجراءات حتت متابعة هيئة
تنظيم القطاع ب�شكل م�ستمر وان تكون اجلهات امل�شار اليها م�س�ؤولة عن تنفيذ هذه الربامج  ،مع الطلب
الى احلكومة مب�ساعدة �شركات التوزيع بتح�صيل قيمة فواتريها يف بع�ض املناطق التي متثل عقبات كبرية
لأجهزة هذه ال�شركات يف حت�صيل الفواتري.
•الطلب الى امل�ؤ�س�سات ال�صناعية والتجارية الكربى اتخاذ الإجراءات الالزمة لتح�سني معامل القدرة يف
من�ش�آتها بحيث يتم متابعة ذلك ور�صد الإجراءات والنتائج من قبل هيئة تنظيم القطاع وكذلك �أن تقوم
هذه امل�ؤ�س�سات برت�شيد اال�ستهالك يف م�ؤ�س�ساتها � ،ضمن برامج معتمدة وقابلة للقيا�س من حيث التنفيذ
واال�ستمرارية و�أن ال تكون �إجراءات مو�سمية.
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•تخفي�ض �أو �إلغاء الر�سوم اجلمركية و�ضريبة املبيعات اخلا�صة على جميع املعدات والأجهزة امل�ستعملة يف
الطاقة املتجددة وتر�شيد اال�ستهالك وتقليل الفاقد الكهربائي يف املنازل وغريها.
•ت�شجيع التو�سع يف ا�ستعمال ال�سخانات ال�شم�سية يف املنازل واملن�ش�آت التجارية وال�صناعية لت�سخني املياه
يف الفرتات امل�شم�سه و�إيجاد معادلة لت�شجيع تركيب هذه ال�سخانات بتق�سيط �أثمانها لفرتات معقولة
ت�سدد مع فاتورة الكهرباء �شهري ًا باالتفاق مع �شركات التوزيع.
•اعتماد كودات املباين اخل�ضراء عند طلب ترخي�ص �إقامة �أية من�ش�أة كانت.
•رفع كفاءة العاملني يف القطاع ب�إجراء املزيد من التدريب وااللتزام ب�أن يكون تعيني املوظفني اجلدد على
�أ�س�س احلاجة لهم والكفاءة واخلربة.
•�إدخال برامج تعليمية يف املدار�س حول مو�ضوع الطاقة وتر�شيد ا�ستهالكها وكذلك تركيز االعالم االيجابي
على ذلك.
•م�شاركة م�ؤ�س�سات الكهرباء مع القطاع اخلا�ص يف بناء م�صانع حملية لإنتاج معدات الطاقة املتجددة
بالتن�سيق والتعاون مع ال�شركات ال�صانعة الأجنبية � ،إن اخلامات الالزمة لبع�ض هذه ال�صناعات متوفرة
حملي ًا ولدينا الأجهزة املعنية الكف�ؤة والقادرة على ذلك �إذا ما توفرت الإرادة والت�شجيع الالزم من ناحية
 ،كما ت�ؤدي الى توطني هذه ال�صناعة خلدمة املنطقة وخلق فر�ص عمل للأردنيني وتخفيف الطلب على
العملة ال�صعبة من ناحية �أخرى.
•�أن يتم و�ضع برامج خا�صة لتوفري ا�ستهالك الطاقة لتطبق من قبل امل�صانع الكبرية واملتو�سطة لتقليل
اال�ستهالك يف فرتات الذروة �ضمن ت�سعرية ت�شجيعية عند تركيز اال�ستهالك بنقله من فرتة الذروة الى
فرتة اال�ستهالك العادي.
التمويل :
عملية متويل امل�شاريع من خالل :
1.1م�شاريع يقوم بتمويلها القطاع اخلا�ص م�ستق ًال �أو بال�شراكة مع القطاع العام.
2.2م�شاريع متول من قبل املنظمات الدولية واملانحة لكل م�شروع على حده.
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تقرير فريق عمل الغالء املعي�شي

�أع�ضاء فريق عمل الغالء املعي�شي
•معايل الدكتور حممد ال�صقور
•�سعادة الدكتور حممد عبيدات
•عطوفة اال�ستاذ بهاء الدين العرموطي
•ال�سيد عبد احلفيظ �أبو قاعود
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 -1املقدمة:
لقد كان ملوجات الرتاجع يف قيمة الدوالر مقابل اليورو والعمالت الرئي�سية االخرى �أالثر االكربا على االقت�صاد
املحلي  ،بحيث جاء تراجع قيمة الدوالر يف �صلب اال�سباب والعوامل امل�ساعدة الرتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
عاملي ًا وحمليا .والن �أالردن كمعظم دول العامل يرتبط بعالقات �إقت�صادية مبا�شرة مع الواليات املتحدة واالحتاد
االوروبي ودو ًال �أخرى .كما �أدى �إرتفاع �أ�سعار الغذاء عاملي ًا الى زيادة فاتورة �إ�سترياد املواد الغذائية لل�سوق
االردنية  ،وبعد ذلك جاءت «العوملة» ب�أبعادها املختلفة لتزيد من حدة الأزمة وت�س ّريع انت�شارها عاملي ًا وحمليا
ب�سبب �سرعة انت�شار املعلومات والتوقعات االقت�صادية وال�سيا�سية بني الدول ،وت�شابك امل�صالح فيما بينها.
�إن االردن كم�ستورد �صايف للغذاء ،يف ظل �إ�ستمرار الرتاجع يف م�ساحات االرا�ضي املخ�ص�صة للزراعة باال�ضافة
الى م�شكلة �شح املياة� ،أدى وي�ؤدي الى �ضعف االنتاجية الزراعية  ،باال�ضافة الى غياب �سيا�سات زراعية ،و�سوء
�أ�ستخدام وادارة املوارد الطبيعية وخا�صة امل�صادرد املائية .كل هذا �أدى وي�ؤدي الى تداعيات خطرية على
�إ�ستدامة النمط املعي�شي لل�سكان ،وعلى قدرات االغلبية على ت�أمني العي�ش الكرمي الغلبية �أملواطنني خا�صة من
ذوي القدرات املتو�سطة والدنيا.
كما كان لتخفي�ض االحتياطي الفيدرايل للفوائد �أثر مبا�شر على ال�سيا�سة النقدية املحلية التي تربط عملتها
بالدوالر .ويف الوقت الذي ما تزال ال�سوق املحلية تعي�ش على هام�ش التطورات االقت�صادية العاملية ب�سبب
�ضعفها البنيوي ،كان لأزمة الغالء العاملية تداعيات اقت�صادية واجتماعية �شديدة ومبا�شرة على ال�سوق
املحلية� ،أدت الى �ضغوطات على ا�ستمرار �أمناط العي�ش فيها ،وعلى ا�ستقرارها ال�سيا�سي والأمني .باال�ضافة
الى زيادة وترية النمو ال�سكاين واثاره ال�سلبية على ارتفاع ا�سعار املواد اال�سا�سيةب�سبب زيادة الطلب عليها
مقابل عر�ض متناق�ص.
كما كان لالرتفاع الكبري يف الطلب على املواد اال�ستهالكية الأ�سا�سية والغذائية من ال�صني �أثار ًا كبرية ،زادت
من حدة هذه الأزمة ،حيث قللت زيادة الطلب ال�صيني على ال�سلع الغذائية املعرو�ض منها يف اال�سواق املحلية
لبلدان عديدة وخا�صة البلدان النامية االمر الذي �شجع على زيادة ج�شع التجار وتنامي الزيادات الع�شوائية
يف الأ�سعار مع ت�سارع ملمو�س يف ممار�سات االحتكار املوجودة يف معظم ا�سعار ال�سلع اال�سا�سية الى ارتفاع
تكاليف املعي�شة يف االردن.
 -2واقع تكاليف املعي�شةانعكا�ساتها على االقت�صاد الوطني وامل�ستهلك-:
لقد �أدت تقلبات وتطورات الأ�سعار جلميع املواد خا�صة تلك املدرجة يف البور�صات العاملية .ب�سبب الطلب
املتزايد عليها عاملي ًا  ،وارتفاع �أ�سعار النفط والغاز الطبيعي ب�سبب زيادة الطلب عليها عاملي ًا ب�شكل كبري ،كما
كان للتغيريات املناخية مثل موجات ال�صقيع يف ال�صني ،وامل�ضاربات يف بور�صات النفط العاملية باال�ضافة
الى �أ�سباب جيو � -سيا�سية �أخرى  ،و �آثار العوملة يف ن�شر املعلومات والتكهنات عرب العامل ب�شكل �سريع جد ًا ،
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كل هذا �أدى الى زيادة معدل الت�ضخم ب�شكل غري م�سبوق يف تكاليف املعي�شة يف االردن وبلدان �أخرى نامية
نتيجة الرتفاع ا�سعار املواد عامليا ،مع ا�ستغالل وبرجمة وا�ضحة من قبل التجار املحتكرين لرفع �أ�سعارها حمليا
وبرعاية حكومية يف معظم الأحيان.
وعلى الرغم من �أن ظاهرة الت�ضخم /غالء املعي�شة  ، /كونها بد�أت تت�شكل منذ عام  1993الغاية عام
 ، 2004والتي ترافقت مع تطبيق قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات ومع بداية الفورة النفطية واالجتاهات
الت�صاعدية لليورو،التي بدات تت�شكل منذ عامي  ، 2004 -2003غري �أن ال�شعوب مل تالحظ مدى خطورتها
� ،إال حني بد�أت �أ�سعار الغذاء وال�سلع اال�ستهالكية الأ�سا�سية باالرتفاع امللحوظ  ،حيث ارتفعت �أ�سعار الغذاء
نتيجة عوامل عدة �أ�شرنا اليها �آنف ًا ،ومنها امل�ضاربات يف �أ�سواق وبور�صات هذه ال�سلع  ،مع تراجع وا�ضح يف
املعرو�ض من ال�سلع يف بع�ض الدول املتقدمة ولأ�سباب �سيا�سية كل هذا �أثر يف تعميق هذه امل�شكلة .كما كان
ل�سيا�سات بع�ض الدول املتقدمة يف حتويل الزراعات من زراعات لال�ستهالك الغذائي الب�شري الى ا�ستخدامها
يف انتاج الطاقة البيولوجية البديلة للطاقة النفطية امللوثة ،نتائج وا�ستحقاقات كثرية ادت الى مزيد من
ال�ضغوط باجتاه االرتفاع يف �أ�سعار هذه ال�سلع واملواد مما ادى االى تفاقمت تكاليف املعي�شة يف االردن  .بحيث
ا�صبح الغالء املعي�شي يف االردن من االعلى يف االقليم والثالث عامليا ،كونه ظاهرة مرعبة تهدد ال�سلم االهلي .
كما بات وا�ضحا ان هذه الظاهرة التي تدق ابواب االغلبية ال�ساحقة من الأ�سر الأردنية كانت وما زالت مدخ ًال
لزيادة ن�سبة الفقر.
� - 3أ�سباب الغالء املعي�شي يف االردن اخلارجية واملحلية.
�إن من �أبرز الأ�سباب الرتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات يف ال�سوق االردنية تعود الى مايلي :
1.1االنفتاح االقت�صادي الوا�سع وغري املدرو�س احيانا  ،الذي �شهدته وت�شهده ال�سوق االردنية على �أ�سواق
العامل اخلارجي ،خا�صة على �صعيد التكتالت التجارية ،وال�شركات العابرة للقارات ومتعددة اجلن�سيات
وب�شكل �أدى الى انقالب ملمو�س �أو م�ؤثر يف �أ�سعار املواد التي حتتاجه �شرائح املجتمع املختلفة.
2.2تغيري م�سار االقت�صاد املوجه الى الليربالية اجلديدة /الفو�ضوي ،/ودومنا اي �ضوابط �إجتماعية
،واالن�ضمام ال�سريع الى منظمة التجارة العاملية  ،باال�ضافة الى ال�شراكات التجارية غري املتكافئة مع
بلدان منطقة اليورو ومع الواليات املتحدة وبلدان عربية جماورة ،واالنفتاح نحو ال�شرق الأق�صى خا�صة
نحو الهند وال�صني.
3.3وكما هو معروف كان لطبيعة ال�سوق االردنية التي ت�ستورد معظم احتياجاتها من �أ�سواق االحتاد االوروبي
والواليات املتحدة واليابان  ،وال تنتج �إال القدر الي�سري من االحتياجات اال�ستهالكية  ،جعله لأن يكون عر�ضة
للت�أثر ال�شديد بتداعيات الغالء العاملي الذي �أدى الى ارتفاع ا�سعار املواد اال�سا�سية وال�سلع املرتبطة بها .
4.4كما كان لغالء �أ�سعار ال�سلع واخلدمات عاملي ًا �أ�سبابا داخلية ارتبطت بال�سيا�سات االقت�صادية واملالية
والنقدية املحلية والتي كانت عباره عن ردود �أفعال �أو �ضغوط كبرية ملا يجري من حولنا من �أحداث �أدت
و ت�ؤدي الى ارتفاع الأ�سعار ب�شكل م�ستمر  ،واحيانا مربجم ًا من قبل فئة املحتكرين يف حني كانت الفر�صة
م�ؤاتية للتحكم اجلزئي به مبا يجري من ارتفاعات يف بع�ض االحيان لو كان لدى احلكومات �سيا�سات
وبرامج اجتماعية متوازنة ومدرو�سة.
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 5.5كما �أثرت عوامل ومعطيات �أخرى على االقت�صاد املحلي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر نتيجة للعوملة
االقت�صادية واملعرفية واملعلوماتية .كل هذه اال�سباب والعوامل� ،أدت وت�ؤدي الى انفتاح الدول والأقاليم
على بع�ضها البع�ض .و�ضمن تكتالت جغرافية �أو اقت�صادية ،وباال�ضافة الى زيادة الدور املناط بالقطاع
اخلا�ص لقيادة قاطرة النمو االقت�صادي وخا�صة يف الدول النا�شئة ،وهو ما مل يكن متاح ًا �أو من�سق ًا حملي ًا
وخارجي ًا.
6.6كما كان الرتفاع ارتفاع �أ�سعار املواد اال�سا�سية عاملي ًا بن�سبة ما بني  ، %40- %20ب�سبب العوامل املناخية
ال�سيئة خا�صة يف ال�صني والواليات املتحدة  ،وما رافق ذلك من توقعات برتاجع حجم املخزون .حيث يعود
�سبب ارتفاع �أ�سعار هذه املواد اال�سا�سية الى املخاوف من تراجع حجم العر�ض العاملي وكما حدث فع ًال
خا�صة يف ال�سنوات الأخرية.
7.7كما كان للتقلبات يف قوى العر�ض والطلب يف ال�سوق العاملي �أثرا ملحوظا على �أ�سعار معظم ال�سلع يف
الأ�سواق  ،ب�سبب زيادة الطلب من دولة كبرية كال�صني مع امل�ضاربات التي كانت حتدث يف الأ�سواق العاملية.
8.8كما كان لرتاجع االنتاج الغذائي ب�سبب �سوء الأحوال املناخية من جهة وارتفاع حجم الطلب على املواد
اال�سا�سية يف خمتلف مناطق العامل وحتديد ًا يف الأ�سواق الوا�سعة �أو الكبرية من جهة �أخرى �أثار ًا مبا�شرة
على ارتفاع تكاليف املعي�شة يف بلدان عديدة ومنها الأردن.
9.9كما كان للم�ضاربات يف �أ�سعار النفط ت�أثري ًا وا�ضح ًا على �أ�سعار ال�سلع الزراعية  ،ب�سبب ارتفاع كلف
الزراعة واالعالف واال�سمدة .
1010كل ذلك حدث ب�سبب االرتباط االيجابي ( )positive correlationبني �أ�سعار الغذاء و�أ�سعار النفط اخلام.
لكن هذا االرتباط االيجابي قد ال يكون نتيجة عالقة مبا�شرة بني �أ�سعار هاتني ال�سلعتني  ،و�إمنا قد تدخل
عوامل �أخرى م�ؤثرة يف هذه العالقة مثل ال�ضغوط ال�سيا�سية �أو العوامل املناخية �أو ت�أثري ال�سلع الو�سيطة
وارتفاع �أ�سعارها يف هذا االرتباط امل�شار اليه �آنف ًا.
1111كما كان لقوى العر�ض والطلب االثر امللمو�س يف زيادة الأ�سعار ،باال�ضافة الى وجود دوافع �سيا�سية من
بع�ض الدول الكربى  ،كل ذلك �أدى الى زيادة الأ�سعار وخا�صة �أ�سعار املواد الغذائية الرئي�سية  ،حيث
ا�ستخدمت تلك القوى ك�أدوات �ضغط لت�أمني م�صالح الدول ال�صناعية االقت�صادية يف الدول النامية
املنتجة ملواد �أولية حيوية.
1212كما �أثرت ال�سيا�سات املالية التي �إنتهجتها احلكومات املتعاقية  ،على حجم االرتفاع يف �أ�سعار ال�سلع
واخلدمات يف االقت�صاد املحلي  ،من خالل رعايتها �أو �سكوتها عن االرتفاعات يف �أ�سعار ال�سلع يف الأ�سواق
املحلية.
1313وكما كان ل�سيا�سة ربط الدينار بالدوالر  ،الذي تدهورت قيمته � ،أثرا �سلبيا � ،ضاعف من حدة الت�ضخم يف
الأ�سعار .حيث ف�شلت احلكومات ب�ضبط م�ستويات الت�ضخم ال�سنوية ب�صورة كلية او جزئية
1414ومن املعروف �أن ال�سيا�سة النقدية ت�ؤثر على الأ�سعار من خالل عملية حتديد �سعر ال�صرف والتحكم
ب�أ�سعار الفائدة .ونظر ًا لتثبيت �سعر �صرف الدينار بالدوالر ب�شكل قاطع  ،ف�إن �أية �سيا�سة نقدية تتبعها
احلكومات يف ما يتعلق بتغيري �أ�سعار الفوائد املحلية  ،قد ال تكون فعالة يف مكافحة الت�ضخم يف الأ�سعار ،
خا�صة مع غياب ا�ستقاللية البنوك املركزية ،وغياب دور �أ�سواق املال يف تثبيت اال�ستقرار الذي كان �سائدا
يف املا�ضي .
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�1515أما ابالن�سبة لل�سيا�سة ال�صناعية ؛ ف�إنها اي�ضا ت�ؤثر على الأ�سعار من خالل ممار�سات احلماية اجلمركية
و�سيا�سة دعم ال�صناعة الوطنية  ،التي اربكت اال�سواق وزادت من �أ�سعار منتجاتها املطروحة يف ال�سوق
الداخلي .حيث مل ت�ستفد ال�صناعات املحلية من فرتة احلماية الكاملة او اجلزئية لها لتطوير نوعيات ما
تقدمه من منتجات لال�سواق .
1616كما كان لل�سيا�سة التجارية ت�أثري ًا وا�ضح ًا �أي�ض ًا على م�ستويات الأ�سعار حيث �أن ال�سماح ملمار�سات
احتكارية  ،ووجود الوكاالت احل�صرية � ،أدى وت�ؤدي الى زيادة الأ�سعار يف ال�سوق الداخلي على عك�س
�إطالق املناف�سة التي ت�سهم يف تخفي�ض �أو تثبيت الأ�سعار.والى جانب �أن عوامل م�ساعدة �أخرى ،دفعت
نحو زيادة الأ�سعار كما اثرت االزمات يف زيادة تكاليف النقل والتوزيع �سواء يف املوانئ والطرق �أو يف
املعلومات �أو يف �شبكات التوزيع.
 - 4االجراءات احلكومية املتخذة للحد من الغالء .
احلقيقة �أن هناك جمموعة من االجراءات احلكومية  ،التي اتخذت للحد من الغالء وارتفاع تكاليف املعي�شة
 ،لكنها جميعها مل تعالج ظاهرة الغالء ب�شكل كاف ،ومل حتد من ظاهرة ارتفاع تكاليف املعي�شة وذلك الكرث
من �سبب �أهمها ؛
�1.1أنه لي�س لدى احلكومة �أية درا�سات مو�ضوعية وعلمية حول اثر الغالء يف رفع تكاليف املعي�شة لي�صار
بعدها الى و�ضع خارطة طريق ملعاجلة الغالء اخلارجي والداخلي وتاثريه على ا�ستقرار تكاليف املعي�شة
للمواطن االردين.
2.2كما �أنه مل ت�أخذ معاجلة ظاهرة ارتفاع تكاليف املعي�شة من قبل اجلهات املخت�صة ا�سلوب التدرج يف
مواجهة التحديات وال�صعوبات التي تواجه االقت�صاد املحلي واملتطلبات امل�شروعة والواقعية املمكن
اتباعها من قبل االغلبية ال�ساحقة من املواطنيني يف حت�سني م�ستوى معي�شتهم .
3.3منذ عام  1993حينما فر�ضت �ضريبة القيمة امل�ضافة� /ضريبة املبيعات� /أخذت ظاهرة الغالء تغزو
اال�سواق املحلية  ،وبد�أت تكاليف املعي�شة باالرتفاع دون �سيطرة وحتكم تذكر .ي�ضاف الى ذلك ت�أثري
ما�سمي « بربامج اال�صالح االقت�صادي»  ،التي �أدخلت االردن حتت �سيطرة �صندوق النقد الدويل ،والتي
على اثرها الغيت وزارة التموين يف العام  ، 1997بدون �إيجاد �أي �سيا�سة متوينية للمملكة  ،يف حني
انح�صر دور وزارة ال�صناعة والتجارة مبراقبة اال�سواق التي اثبتت التجربة خالل العقدين املا�ضيني ف�شل
الوزارة بعمل اي �شيء ايجابي للم�ستهلك !!!!!.
4.4كما مت تغيري النهج االقت�صادي املوجه للدوله والذي كان مطبق ًا ل�سنوات عديدة الى �صيغة االقت�صاد
احلر والذي ات�سم بالفو�ضى وعرب تطبيق برامج �سميت باال�صالح االقت�صادي ،حيث كانت النتيجة التيجة
دخول الغالبية العظمى من املواطنيني الى دوائر الفقر وجيو�ش البطالة ب�إعداد كبرية ب�سبب االرتفاعات
الهائلة يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات.
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 -5متطلبات التعامل مع ارتفاع تكاليف املعي�شة.
�1.1ضرورة ايجاد الت�شريعات املطلوبة لتعديل النهج االقت�صادي الفو�صوي احلايل الى نهج اقت�صادي حر
ببعده االجتماعي  .ذلك �أن االردن بحاجة الى نهج اقت�صادي ي�شجع فع ًال على املناف�سة ويعتمد االولويات
املمكنة مع اال�ستخدام االمثل للموارد املتاحة او التي ميكن اتاحتها مع مراعاة تامة للبعد االجتماعي
لفل�سفة اقت�صاد ال�سوق بعيدا عن تو�صيفات او ت�صنيفات لي�س لها اي فائدة من وجهة نظر املواطنيني .
2.2اعتماد ا�سلوب التخطيط العلمي ال�سليم القائم على اال�ستناد للمعلومات والبيانات التي يجب �أن يتم
جمعها نتيجة الدرا�سات والبحوث العلمية.
3.3احلقيقة �أن اعتماد ا�سلوب التخطيط ال�سليم  ،هو الذي �سيمكننا من و�ضع خطط �أو ا�سرتاتيجيات واقعية
تت�ضمن �أولويات الوطن ووفق امكاناته وموارد وموارده الب�شرية واملالية مع و�ضع خطط حلفز وزيادة
االنتاجية لكافة القطاعات االنتاجية مبا ي�ؤدي الى حتقيق ن�سبة منو معقولة  ،والى منافع وفوائد ت�ؤدي
الى حت�سني الظروف املعي�شية لكافة االطراف او الطبقات االجتماعية مع و�ضع ت�صورات وا�ضحة لتوزيع
املكا�سب الع�ضاء الطبقة املنتجة – الطبقتني الو�سطى والدنيا –  ،وهو االمر  ،الذي �ستكون نتيجته
التخفيف من االثار ال�سلبية الرتفاع تكاليف املعي�شة ب�شكل متدرج  ،والذي �سي�صب يف النهاية الى املجتمع
بكافة طبقاته وافراده.
�4.4إن تطبيق فل�سفة االقت�صاد االجتماعي تعني فيما تعنيه االخذ بركائز ثالثة وكما يلي:
* حتديد الأولويات االقت�صادية ب�شكل وا�ضح وبناء على مواردنا الذاتية الب�شرية منها واملادية �سواء
ب�سواء.
* اال�ستخدام االمثل للموارد املتاحة لتحديد االولويات امل�شار اليها يف �أعاله .
* حفز انتاجية كافة القطاعات االقت�صادية ب�شكل عادل ومتوازن ومبا ي�ؤدي الى التوزيع العادل ملكا�سب
التنمية.
 -6دور احلكومة والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين.
يتحدد دور دور احلكومة بالن�سبة ل�ضبط االرتفاع املتوا�صل لتكاليف املعي�شة من خالل �إجاد مرجعية حكومية
حلماية امل�ستهلك ا�سوة مبرجعيات التجار وال�صناع والزراع � ،شريطة ان تعمل وتن�سق هذه املرجعية احلكومية
املقرتحة مع اجلمعية الوطنية حلماية امل�ستهلك  ،ومع باقي منظمات املجتمع املدين وذلك بهدف و�ضع �سيا�سة
متوينية متوازنة لالردن ال تاخذ ب�سيا�سة حتديد ا�سعار ال�سلع واخلدمات وامنا بو�ضع حدود ق�صوى ال�سعارها .
وهذه النقطة حتتم على احلكومة االنتقال من مرحلة الكالم عن ال�شراكة بني القطاعني واخلا�ص الى مفهوم
ال�شراكة بني القطاعات الثالثة احلكومة والقطاع اخلا�ص والقطاع الأهلي.
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 -7امل�سارات املطلوبة ملواجهة طاهرة ارتفاع تكاليف املعي�شة يف االردن.
1.1ان عدم فاعلية الت�شريعات االقت�صادية احلالية يف احلد من املناف�سة �أدى الى تغول االحتكارات التي
�شجعت على ارتفاع اال�سعار وب�شكل مربمج يف اال�سواق املحلية ،مبا فيها من م�ستهلكني لديهم قدرات
�شرائية تتناق�ص با�ستمرار الأمر الذي يحتم الى و�ضع ت�شريعات اقت�صادية متوازنة.
2.2كما �أن التغييب املق�صود الي مرجعية حكومية ل�صيانة حقوق امل�ستهلك  ،و�ضع حقوق امل�ستهلك رهينة
لرغبات التجار املحتكرين الأمر الذي كان له �أثار ًا �سلبية مبا�شرة وغري عادلة هدفها �إ�ضعاف دور
منظمات املجتمع املدين وحماية امل�ستهلك للم�شاركة باي قرارات تهم امل�ستهلك عمال بال�شعار املرفوع االن
مببد�أ ال�شراكة بني القطاعيني احلكومي واخلا�ص واهمال تام لل�شريك الثالث املتلقي النتائج ال�سيا�سات
والقرارات املتخذة من قبل ال�شريكني االخرين �أال وهو منظمات املجتمع املدين هذا االمر يقت�ضي من
اجلهات ذات العالقة الى و�ضع ت�شريع ع�صري حلماية امل�ستهلك �أ�سوة بت�شريعات باقي �أطراف العملية
التبادلية مع ادخال ال�شريك الثالث �أال وهو منظمات املجتمع املدين يف �أي قانون لل�شراكة يف الأردن.
� 3.3إن تغييب حماية امل�ستهلك املركزية عن دائرة الن�صح واالر�شاد الفعلية �أدى وي�ؤدي باحلكومة الن تقع
فري�سة ل�ضغوطات كبرية من قبل ا�صحاب امل�صالح املنت�شرين يف كافة دوائرالدولة وحتت م�سميات عديدة
وهو الأمر الذي ي�ستوجب تويل اجلهة املركزية احلكومية لتو�ضيح الأدوار املنوطة بكل طرف من �أطراف
العملية التبادلية .كما ت�شهد اال�سواق املحلية ت�أثريات �أهمها حتكم �أ�صحاب امل�صالح معطيات �أدت الى
موجات الغالء املتتابعة يف الأ�سعار ومنها على �سبيل املثال الفورة يف �أ�سعار الأرا�ضي والعقارات ال�سكنية
والأعمال .كما �أن هذه الفورة يف امل�شاريع العقارية ال�ضخمة التي ت�ستهدف الأثرياء وهذا الأمر زاد وفاقم
النق�ص وبالتايل يزيد من ارتفاع �أ�سعارها حيث �أن حجم الطلب �أكرب من العر�ض يف هذا القطاع.
4.4ارتفاع معدل النمو ال�سكاين يف االردن الطبيعي �سواء للمواطنني �أو �أملقيمني املغرتبني والعمالة الوافدة
والهجرات الق�سرية املتوالية � ،أدى و ي�ؤدي الى زيادة الطلب على خدمات املرافق واملن�ش�آت العامة ،
وخا�صة خدمات �شبكات الطرق والتعليم والرعاية ال�صحية  ،كل هذا دفع ب�أ�سعار هذه اخلدمات الى
مزيد من االرتفاع.
كما �أن انتقال اعداد كبرية من العراقيني لالردن يف ال�سنوات ال�سبعة الأخرية .زاد الطلب على ال�سلع والعقارات
واخلدمات ب�شكل كبري مما ادى الى ارتفاع ا�سعارها  ،ذلك �أن �أغلبية العراقيني كانوا ومازالوا ميلكون قدرات
�شرائية ال تتوافر لالغلبية ال�ساحقة من االردنييني .
و كما �أن ارتفاع معدالت النمو االقت�صادي والتح�سن يف امل�ستوى املعي�شي للبع�ض القليل من املواطنني �شجعهم
على اال�ستهالك باال�ضافة الى �أن الزيادة يف اال�ستثمارات املمولة حملي ًا  ،والتدفقات اال�ستثمارية اخلارجية
�أدى الى مزيد من ال�ضغوطات باجتاه االرتفاع يف الأ�سعار.
كما �إن تطور القطاع ال�سياحي وبالتايل ارتفاع تدفق عدد ال�سياح من الدول العربية  ،من دول جمل�س التعاون
اخلليجي على �سبيل املثال ال احل�صر  ،زاد من حجم الطلب على ال�سلع واخلدمات مما �أدى الى زيادة يف
الأ�سعارلل�سلع اال�سا�سية ذات اال�سعار املرتفعة �أ�صال .
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 - 8غياب �سيا�سة عامة وعادلة للأجور.
1.1نظرا لغياب وجود �سيا�سة عامة وعادلة لالجور ،بالرغم من قيام احلكومات بخطوة بني احلني واالخر،
ترتبط باتخاذ قرارات العطاء زيادات مقطوعة على رواتب موظفي القطاع العام العاملني واملتقاعدين
للحفاظ على وترية القدرة ال�شرائية للمواطنني �أو حت�سينهاعلى م�ستوى معني !!!! .الأمر الذي �أدى الى
تداعيات �سلبية ب�صورة زيادة �أ�سعار املواد الأ�سا�سية وغريها من ال�سلع بعد كل زيادة.
2.2وعلى الرغم من �أن االقت�صاد االردين ما يزال يعي�ش على هام�ش التطورات العاملية ب�سبب �ض�آلة م�ساهمته
فيه  ،ف�إن وجود ثغرات �إنتاجية كبرية يف ال�سوق املحلية � ،أدت الى االعتماد ب�شكل كبري على اال�سترياد
من اال�سواق اخلارجية .حيث �ساهم هذا الو�ضع يف ا�سترياد بع�ض الت�ضخم من اخلارج /الغالء، /
كون ال�سوق االردنية ت�ستورد معظم �إحتياجاتها من ال�سلع اال�ستهالكية واملدخالت ال�صناعية والتقنية
والتكنولوجية واخلدماتية  ،باال�ضافة الى كونها م�ستورد ًا �صافي ًا للغذاء.
3.3وكما هو معروف ف�إن ارتفاع �أ�سعار النفط عاملي ًا �أدي وي�ؤدي الى �إرتفاع �أ�سعار خدمات ال�شحن البحري
واجلوي وخدمات الت�أمني ب�أنواعه  ،مما انعك�س �أو ينعك�س �سلب ًا على �أ�سعار ال�سلع يف ال�سوق املحلية.
كما �أدى وي�ؤدي ارتفاع �أ�سعار النفط عاملي ًا الى ارتفاع تكاليف الت�شغيل املرتبطة بالوقود والطاقة واملدخالت
من املواد الأولية وال�شحن وغريها.

وملعاجلة هذه امل�ؤ�شرات والأثار ف�إننا نقرتح مايلي -:
�1.1إجراء درا�سه متخ�ص�صة للت�صنيف الطبقي يف االردن تهدف الى مايلي -:
-

 توفري قاعدة بيانات عن االمناط املعي�شية لكل طبقة وتكاليف املعي�شة املرتبطة بكل طبقة و�شريحةاقت�صادية .
التعرف على ارقام البطالة والفقر الفعلية  ،والذي ميكن �أن يتم من خالل �إجراء درا�سات علميةمتخ�ص�صة.
التعرف على كميات اال�ستهالك واال�ستخدام الفعلي لل�سلع واخلدمات لال�سر االردنية و�صوال الى التعرفالفعلي على ارقام العجز املوجودة لدى الطبقتني الو�سطى والدنيا على خلفية الكميات اال�ستهالكية
واال�ستخدامية الفعلية.
بيان �أوجه الهدر يف �إدارة املوارد املتاحة لال�سر االردنية الغنية واملتو�سطة �إن وجدت.م�ساعدة كافة االطراف املعنية بعمليات التخطيط على و�ضع خطط وا�سرتاتيحيات وبرامج واقعية تن�سجممع االمكانيات املتاحة واملوارد املتاحة.

2.2تخفي�ض ن�سبة ال�ضريبة العامة على املبعات الى  %10بهدف تخفي�ض كلفة املعي�شة .

3.3الغاء ال�ضريبة العامة على كافة ال�سلع اال�سا�سية  /االغذية واالدوية  /واخلدمات التعليمية وال�صحية .
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4.4ربط الأجور مع تكاليف املعي�شة ب�شكل تدريجي ،خا�صة فيما يتعلق باالرتفاعات التي حتدث على �أ�سعار
ال�سلع الغذائية والدوائية وما يجري من ارتفاعات �سنوية على �أ�سعار امل�شتقات النفطية؟
5.5اعتماد �سيا�سة عامة لالجور عادلة ومتوازنة تقوم على االنتاجية الفعلية يف كل قطاع اقت�صادي.
�6.6إجراء حوار بني جمموعات من اخلرباء الإقت�صاديني واملاليني حول جناعة �سيا�سة ربط الدينار بالدوالر
او ب�سلة عمالت رئي�سية �أخرى.
7.7اعتماد �سيا�سة وا�ضحة لالمن الغذائي مع تنفيذ خطة واقعية ال�ست�صالح الأرا�ضي القابلة للزراعة
باعتبارهما من االولويات اال�سرتاتيجية لأي جمتمع .
8.8تعديل م�سار االقت�صاد الريعي – اال�ستهالكي وفق منهاج اقت�صادي جديد ببعد اجتماعي وا�ضح يحافظ
على االولويات واملوارد املتاحة وي�صون ال�سلم الأهلي.
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نتائج تقرير فريق عمل املياه والطاقة والبيئة

�أع�ضاء فريق عمل املياه والطاقة والبيئة
•�سعادة املهند�س ه�شام قطان
•املهند�س �أنور عليان
•اال�ستاذة �سهى بطار�سة
•ال�سيد حمد �شقري
•املهند�س خالد الزعبي
•املهند�س و�سام قاقي�ش
•الدكتور منى البنا
•الدكتور هاين �أبو قدي�س
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املقدمة
قال اهلل تعالى« :وجعلنا من املاء كل �شيء حي» �صدق اهلل العظيم

ان املاء هو ا�صل احلياة فال جدال يف اهمية املاء لإ�ستمرار احلياة و�أ ّما الطاقة فهي ا�صل احلركة وهي تتبادل
املواقع مع املياه ،فاملياه هي مولد الطاقة  ،والطاقة هي املعني على احلركة ال�ستمرار احلياه.
من هنا جند ان احلياه ال ت�ستمر يف اي مكان يف هذا اخللق دون مياه وطاقة  .واما ا�ستمرار حياه االن�سان الذي
�سخراهلل له املاء والطاقة فهي الغذاء الذي يقوم اجل�سم ب�إ�ستخال�ص املواد الغذائية التي تعينة على توليد
الطاقة الذاتية التي تعينة على احلركة العمار الأر�ض والأ�ستفادة من الطاقة اخلارجية واملياة لإمتام العمارة
على هذة الأر�ض وهذا والكون .
�أ ّما البيئة فهي جمموع الظروف والعوامل اخلارجية التي تعي�ش فيها الكائنات احلية وت�ؤثر يف العمليات
احليوية التي تقوم بها ،ويق�صد بالنظام البيئي �أية م�ساحة من الطبيعة وما حتويه من كائنات حية ومواد
حية يف تفاعلها مع بع�ضها البع�ض ومع الظروف البيئية وما تولده من تبادل بني الأجزاء احلية وغري احلية،
ومن �أمثلة النظم البيئية الغابة والنهر والبحرية والبحر ،ووا�ضح من هذا التعريف �أنه ي�أخذ يف االعتبار كل
الكائنات احلية التي يتكون منها املجتمع البيئي وكذلك كل عنا�صر البيئة غري احلية (تركيب الرتبة ،الرياح،
طول النهار ،الرطوبة ،التلوث...الخ) وي�أخذ الإن�سان – ك�أحد كائنات النظام البيئي – مكانة خا�صة نظر ًا
لتطوره الفكري والنف�سي ،فهو امل�سيطر� -إلى حد ملمو�س – على النظام البيئي وعلى ح�سن ت�صرفه تتوقف
املحافظة على النظام البيئي وعدم ا�ستنزافه.
لقد تد ّرجت التطورات التي مرت على هذة الكرة الأر�ضية بالن�سبة للإن�سان من حياة البداوة املعتمدة على
ال�صيد والعي�ش يف كهوف ،ثم انتقل الى احلياة الزراعية التي ا�ستخرج من باطن االر�ض اخلريات التي انعم
اهلل عليه بها الى حياة املدينة بعد تع ّرفة على م�صادر الطاقة والإ�ستفادة منها عن طريق �أ�شعة ال�شم�س
وم�صادر النريان وتطوراتها التي ادخلت العامل الى ع�صر ال�صناعه اعتماد ًا على م�صادر الطاقة الأ�سا�سية ،
وذلك عن طريق حرقها وحتويلها الى طاقة حركية  ،عن طريق �إ�ستخدام الطاقة واملياه لتكوين البخار الذي
نقله �إلى حركه ميكانيكيه �أعانت الإن�سان على تغيري الوجه احل�ضاري للب�شريه  ،و�ساعدته على اال�ستغالل
الأمثل لتطوير منط حياتة وم�شاركتة التفاعلية يف هذا الكون .
و�ضع الطاقة واملياه والبيئة يف الأردن
1.1املياه :ميثل م�ستوى هطول الأمطار على الأردن مب�ستوى يرتاوح ما بني دون  50ملم يف املناطق ال�صحراويه
والتي مت ّثل �أكرث من ن�صف م�ساحة اململكه �إلى  600ملم يف املناطق اجلبليه العاليه يف مناطق عجلون.
وهي متثل امل�صدر الرئي�سي للمياه ال�سطحيه واجلوفيه التي ي�ستعني بها ال�سكان على �إ�ستمرار حياتهم ،
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ت�صب يف �شاطئ بحري داخل اململكه ،حيث ان املنطقة الوحيدة لالردن
كما و�أنه ال يوجد �أنهار نافذة او ّ
املطلة على البحر يف منطقة العقبه هي م�سافة ال تزيد عن  27كلم كما ال توجد منابع مياه مثل ثلوج
اجلبال العالية  ،كما ويعترب االردن من الدول الع�شر االولى الأفقر بالن�سبة ملعدل الفرد والتي التزيد عن
 500م� ³سنوي ًا للفرد  ،ويعترب قيا�س 1000م� ³سنوي ًا للفرد هو حد الفقر املائي .
2.2الطاقة :ال يتوفر لالردن موارد الطاقة الطبيعية كالغاز والنفط ويعتمد االردن على ا�سترياد اكرث من 96
من الطاقة املطلوبة من خارج احلدود  .تتوفر بع�ض م�صادر الطاقة مثل ال�صخر الزيتي والغاز وبع�ض
مناطق النفط ولكن كلفة ا�ستخراج هذة املوارد تزيد عن كلفة ا�ستريادها  ،ويعتمد ذلك على م�ستوى �سعر
النفط العاملي .
3.3البيئة  :الإن�سان �أحد الكائنات احلية التي تعي�ش على الأر�ض ،وهو يحتاج �إلى �أك�سجني لتنف�سه للقيام
بعملياته احليوية ،وكما يحتاج �إلى مورد م�ستمر من الطاقة التي ي�ستخل�صها من غذائه الع�ضوي الذي ال
ي�ستطيع احل�صول عليه �إال من كائنات حية �أخرى نباتية وحيوانية ،ويحتاج �أي�ض ًا �إلى املاء ال�صالح لل�شرب
جلزء هام ميكنه من اال�ستمرار يف احلياة .وتعتمد ا�ستمرارية حياته ب�صورة وا�ضحة على �إيجاد حلول
عاجلة للعديد من امل�شكالت البيئية الرئي�سية باململكة الأردنية الها�شمية والتي من �أبرزها م�شكالت ثالث
ميكن تلخي�صها فيما يلي-:
•كيفية الو�صول �إلى م�صادر كافية للغذاء لتوفري الطاقة لأعداده املتزايدة.
•كيفية التخل�ص من حجم ف�ضالته املتزايدة وحت�سني الو�سائل التي يجب التو�صل �إليها للتخل�ص من
نفاياته املتعددة ،وخا�صة النفايات غري القابلة للتحلل.
•كيفية التو�صل �إلى املعدل املنا�سب للنمو ال�سكاين ،حتى يكون هناك توازن بني عدد ال�سكان والو�سط
البيئي.
من هنا بد�أ التوجه احلكومي لدرا�سة امل�صادر الأخرى لتغطية احتياجات االردن من الطاقة واملياه وللحفاظ
على البيئة  ،فتم و�ضع اخلطط لال�ستفادة من طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية وكذلك الطاقة النووية  ،وللحفاظ
على امل�صادر املائية والبحث عن م�صادر جديدة باال�ضافة الى تفاعل امل�ؤ�س�سات الر�سمية مع الق�ضايا البيئية
بو�صفها �أمر ًا بالغ ًا بالأهمية .
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التحديات التي تواجه اململكة حالي ًا وم�ستقبلي ًا
 -1املياه – حيث تتمثل هذة التحديات يف :

1.1الزيادة ال�سكانية والتي تعترب من اعلى املعدالت يف الزياده ال�سكانيه عاملي ًا.
2.2عدم ترتيب الأولويات يف ا�ستخدام و�إعادة ا�ستخدام املياه  ،حيث ال توجد �سيا�سة وا�ضحة تنظم
هذة الأولويات  ،و�إن وجدت ف�إن تطبيقاتها التتنا�سب وحجم التحدي يف هذا املجال ،تعترب وك�أنها
غري موجوده �أو �أكرث �ضرر ًا من عدم وجودها.
3.3اعتبار بع�ض العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستهالكات املياه من املقد�سات الغري م�سموح للتحدث بها  ،مثل
�إ�ستغالل املياه يف بع�ض الزراعات املرويه ذات العائد املنخف�ض  ،وال ت�ؤخذ بالإعتبار يف احل�سابات
وذلك من �أجل و�ضع اخلطط ال�سليمه للإ�ستفاده املثلى من م�صادر املياه.
4.4عدم التن�سيق بني مواقع جتمعات امل�ستهلكني لهذة املياه وم�صادر هذه املياه.
5.5عدم الإ�ستفاده من نظريات نقل املياه بوا�سطة اجلاذبيه ودون ا�ستهالك طاقة كهربائيه لنقلها
حيث يوجد �إمكانيه لذلك يف بع�ض املناطق  ،وال يتم الإ�ستفاده من هذه التطبيقات بالقدر املوازي
للتحدي يف هذا املجال .كذلك اال�ستفادة من توليد الطاقة الكهربائية اثناء جريانها بني اجلبال
�إلى الوديان والأغوار وعدم تنفيذ ال�سدود الكافيه للم�ساعدة يف توليد الطاقة الكهربائية.
6.6رفع كفائة �شبكات املياه والتقليل من الهدر الناجت عن ت�سرب هذة املياه و�ضياعها او عن طريق
التعدي على هذة ال�شبكات لإغرا�ض �شخ�صية خارج ما ي�سمح به القانون.
7.7الهجرات الق�سرية التي ت�شهدها اململكة بني احلني والآخر  ،نظر ًا حلالة عدم الإ�ستقرار الذي
يحيط باملنطقه منذ قرن من الزمان.

 -2الطاقة :ـ تتمثل هذه التحديات يف-:

1.1عدم �إيالء الأهميه املطلوبه مل�صادر الطاقه املتجدده بالقدر الكايف ،مع توفرها ووجود م�ستثمرين
قادرين على تنفيذ م�شاريع يف هذا املجال.
2.2زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية مع زيادة النمو ال�سكاين وكذلك م�ستوى احلياه .
3.3عدم وجود �شبكات نقل عامه ت�ساعد على تقليل فاتورة النفط عن طريق ا�ستخدام و�سائط النقل
العام عن ا�ستخدام و�سائط النقل اخلا�ص يف تنقالت املواطنني .
�4.4سهولة التعدي على �شبكات الكهرباء ورفع الفاقد من ال�شبكة.
5.5عدم وجود توازن �سعري بني النفط وم�شتقاته والكهرباء مما ي�ساعد على تكثيف ا�ستخدام
الكهرباء.
6.6عدم وجود ت�شجيع على ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية لت�سخني املياه لال�ستخدامات املنزلية
وال�صناعية  .ت�شري الإح�صاءات على تراجع ن�سبة م�ستخدمي ال�سخانات ال�شم�سيه املنزليه حالي ًا
عن م�ستوياتها يف الثمانينيات من القرن املا�ضي.
�7.7ضعف الرقابة الهند�سية على التمديدات الكهربائية للمنازل وامل�صانع مما ي�ضاعف يف زيادة
الفاقد دون اال�ستفادة املثلى من الطاقة امل�ستخدمة .
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 -3البيئة :ـ تتمثل هذه التحديات يف-:

1.1التغيرّ املناخي  :والذي بدوره ي�شكل خطر ًا يتم ّثل يف عدم كفاي ــة االمط ــار لال�ستهالك ال�سنوي
املحلي املطلوب ال�ستعمال املواطنني وللزراعة  ،ا�ضافة الى �ضياع ن�سبة كبرية من مياه االمطار
بالتبخر نتيجة تغيرّ منط هطول االمطار وارتفاع درجات احلرارة بني موا�سم املطر الكثيف خالل
مدة زمنية ق�صرية.
2.2اجلفاف  :حيث تت�أثر معادلة اجلفاف �سلب ًا يف حالة زيادة اال�ستهالك مقارنة بااملتو ّفر من املياه
وخا�صة بالأردن  ،وذلك لق ّلة املياه اجلوفية وعدم تو ّفر املياه ال�سطح ّية .
3.3تل ّوث م�صادر املياه  :حيث �أن الأمرا�ض التي تنتقل باملياه املل ّوثة تعترب �أكرث الأمرا�ض خطورة
ب�سبب �أثرها املعدي واملت�سارع .

من هنا جند ان هذه التحديات التي تواجهنا يف �شح املوارد الطبيعية ي�ضعنا امام م�أزق حقيقي عنوانه:
(البقاء �أو الفناء)
نعم هي احلقيقة ال�ص ّماء كما هي بدون رتو�ش وال مونتاج ف�إذا اردنا ان نتطلع الى حلول عملية يجب ان تتظافر
اجلهود للخروج بحلول ابداعية ي�شرتك فيها اجلميع ف�إننا امام التحدي هذا هو ا�شبه بركاب ال�سفينة التي
تواجه حالة نق�ص يف الوقود �أو تعطل بع�ض �أجهزتها املالحيه وعدم قدرتها على الإت�صال طلب ًا للنجاه  ،هنالك
ي�صبح اجلميع امام قدر واحد  ،ال احد ي�ستطيع ان ي�شرتي حياته مباليني الدنانري ثمن اجلواهر التي ميتلكها
�أو ماميلك من ثروات ،والكل يريد ان ينجو بحياته �إن قدر له ذلك  ،وما تايتنك عنا ببعيد .
ان االن�سان ي�ستطيع ان يتنازل عن كثري من حقوقه ولكن عندما ي�صبح ال�شعار “البقاء�أو الفناء” �ستتغري
قواعد اللعبة وي�صبح �شعارها (انا وبعدي الطوفان عند البع�ض �أو املوت مع اجلماعه رحمه)  ،ولكننا النريد
�أن نكون كذلك.
هذا يقودنا الى امر هام جدا وبالغ الأثر وهو ما يلي :ـ
ان اتخاذ قرار على هذا امل�ستوى ال يحتمل التجربة وال ميتلك �شرف ان يكون �صاحب القرار هو �صاحب الر�أي
ال�سديد  ،و�إن مل تكن كذلك فنلقيها على الأقدار التي وقفت �ضد جناحه ،و�إعتباره �إجتهاد مل ي�صب فله �أجر
واحد هو �أجر الإجتهاد .
هذا يجربنا على مراجعة اليات اتخاذ القرار يف املوا�ضيع املهمة اال�سا�سية وهي” املياه والطاقة “  .و�أن تكون
القرارت امل�صرييه هذه مدرو�سة من قبل كافة �أ�صحاب اخلربة والر�أي حتى تكون الأقرب لل�صواب.
من هنا وجب علينا احل�صول على اح�صاءات دقيقة حول هذين املو�ضوعني ودرا�ستهما بعناية فائقة للخروج
بقرارات يقر بها اجلميع  .و�أن نرتك كافة النقا�شات التي تعتمد فر�ض ر�أي من ميلك ال�سلطه على الآخرين
ممن الميلكوها  ،وبتفرد �أنني �أمتلك املعلومات واملعارف التي ت�ؤهلني لإتخاذ القرار.
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نحن امام ارقام مذهلة خميفة عن زيادة الطلب وانخفا�ض العر�ض من كال ا�سا�سيات ا�ستمرار احلياة وهما
املياه والطاقه والتدهور الوا�ضح يف امل�ؤ�شرات البيئية .
ونتيجة لذلك نقرتح ثالثة م�سارات للعمل من خاللها ملواجهة ما نحن مقبلني عليه وهي:ـ

 -1خطة انقاذ �سريعة تعتمد على :ـ

1.1تر�شيد الإنفاق احلا�صل �سواء يف الطاقة او املياه
2.2العمل على تقليل او وقف االعتداءات واال�ستخدامات الغري قانونية �سواء للمياه �أو الكهرباء ( كما
جاء يف املرفق رقم .1
3.3ايجاد و�سائل �ضغط مبا�شرة للم�ساعدة يف الإجبارعلى الرت�شيد يف الإ�ستهالك (رفع ال�شرائح
ت�صاعدي ًا مع اال�ستهالك.
4.4و�ضع �أ�سرتتيجيات لتحفيز كافة فئات املجتمع لبناء �أبار تخزين مياه االمطار
5.5حتديد كوته ثابته لل�صانع �أو الزراعي اليتم جتاوزها وبحزم.
�6.6إ�ستخدام و�سائل التكنولوجيا ل�ضبط �آليات ال�سيطره على كميات املياه املوزعه � ،أو املعتدى عليها.
7.7تفعيل القوانني اخلا�صة بهدر املياه

 -2خطة متو�سطة املدى تعتمد على :ـ

1.1التحول الى الإعتماد الذاتي على كافة امل�صادر املحلية لتقليل االعتماد على اال�سترياد اخلارجي
ولو بن�سب ب�سيطة
2.2و�ضع �سيا�سات نقل ت�ساعد على تخفيف حجم الآنتقال وكذلك اال�ستفادة املثلى لو�سائل النقل
3.3اعادة ترتيب الأولويات يف ا�ستخدامات املياه والطاقة
4.4امل�شاركة مع املجتمع الدويل يف اخلطط العاملية ملواجهة التحدي العاملي لهذا اخلطر
5.5و�ضع خطــة ملواجهة التحديات البيئية اجلديدة مثل العوا�صف الرملية والتلوث
6.6و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة ملواجهة تغيري منط االمط ــار
7.7و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لتحديد الطلب على املياه وتوزيعها العادل.
8.8و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة العادة تدوير املياه ،وتفعيل قوانني الت�شجيع لهذه امل�شاريع
9.9و�ضع �أ�سرتاتيجية �شاملة لت�شجيع م�شاريع تنقية املياه و�أعادة تدويره ــا
1010تفعيل القوانني اخل ــا�صة بخ�صو�ص رمي االنقا�ض وخا�صة ال�صناعية منها
1111و�ضع خطط وطنية لتوعية املواطنني بخ�صو�ص املياه وحتدياتها ،وت�شمل هذه اخلطط طالب
املدار�س يف املراحل املختلفة ،املواطنني مبحتلف مواقعهم

 -3خطة بعيدة املدى تعتمد على :ـ

1.1النظرة اال�سرتاتيجية مل�صادر املياه والطاقة وامكان ا�ستخدامها بتقليل كلف النقل والتوزيع .
2.2و�ضع �سيا�سة وا�ضحة م�ستقبلية لإعتماد اولويات �صارمة ال تهاون فيها تبنى عل ى درا�سات وا�ضحة
ملزمة للجميع  ,ال تعتمد الأهواء وامل�صالح ال�شخ�صية .
3.3و�ضع �أ�سرتاتيجيات لزيادة الغطاء النباتي املحيط باملدن
4.4و�ضع خطة وطنية ملكافحة الت�صحــر
5.5و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لت�شجيع التنوع يف املزروعات
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هذا تلخي�ص لو�ضع قائم ور�ؤيا حتتاج الى االرقام التي تدعمها يف و�ضع اخلطط التف�صيلية لذلك .
املرفق رقم ( : )1مقال بجريدة �سرايا االلكرتونية
�سرايا  -ك�شفت درا�سات وزارة املياه والري عن �أن حجم �سرقات املياه للآبار املخالفة ،يف كافة مناطق اململكة،
يقدر بنحو  70مليون مرت مكعب �سنويا ،وهو ما يعادل حجم املياه التي �سيوفرها م�شروع الدي�سي عند االنتهاء
من تنفيذه بعد �سنوات.
وحذرت �أمني عام الوزارة مي�سون الزعبي ،يف ت�صريحات �صحفية على هام�ش االجتماع ال�سابع ملنتدى مياه
املناطق املرتفعة �أم�س ،من ظاهرة �سرقة املياه وت�أثريها على تفاقم العجز املائي.
و�أ�شارت ،خالل رعايتها االجتماع الذي جاء بعنوان “رفع كفاءة ا�ستخدام املياه على م�ستوى املزرعة يف حو�ض
الأزرق اجلويف”� ،إلى تركيز زياراتها امليدانية على خطورة مو�ضوع “ال�سرقات” ،وت�أثريها الذي ميتد على
االقت�صاد الوطني والأمن الغذائي.
و�أكدت �سعي وزارتها للح�صول على دعم من جهات دولية مانحة ،للم�ساهمة يف تطوير ا�ستخدامات املياه يف
حو�ض الأزرق اجلويف الذي يعاين من ال�ضخ مبا ن�سبته  % 215من كميات املياه املغذية للحو�ض ،ما ا�ستلزم
ر�صد ومناق�شة احللول املمكنة للأنظمة الزراعية املختلفة ال�سائدة يف املناطق املرتفعة وبخا�صة يف منطقة
الأزرق.
و�ست�ساهم خطة عمل املنتدى يف تخفي�ض ال�ضخ اجلائر للمياه اجلوفية يف تلك املناطق متا�شيا واال�سرتاتيجية
الوطنية للمياه املعدة من الوزارة للأعوام  ،2022 -2008بح�سبها.
و�أ�سفر ال�ضخ اجلائر من حو�ض الأزرق عن انخفا�ض يف من�سوب املياه اجلوفية وتدهور نوعية املياه (تزايد
امللوحة) وبالتايل �ضعف فر�ص توفري املياه للأجيال امل�ستقبلية.
و�أ�ضافت الزعبي �أن بع�ض املزارعني مثلوا منوذجا يقتدى به يف ممار�سات متعلقة با�ستخدامات املياه والزراعة
يف منطقة احلو�ض ،م�شرية �إلى �أنهم متكنوا من تخفي�ض م�صاريف املياه والكهرباء �إلى ما ن�سبته  % 50مع
املحافظة على ا�ستثماراتهم الزراعية.
ولفتت �إلى �ضرورة خروج تلك االجتماعات ب�أفكار وحلول من �ش�أنها املحافظة على الزراعات والتنمية يف
املنطقة ،بدون �إحلاق �أي �ضرر مب�صاحلهم �أو �ش�ؤونهم.
وبينت �أن االجتماع احلايل الذي ح�ضره عدد من �أع�ضاء املجتمع املحلي واملزارعني يف منطقة حو�ض الأزرق
اجلويف ،انعقد عقب �إجراء زيارة ملزارع الأزرق واالطالع على واقعها ،حيث مت ر�صد زراعات ما تزال ت�ستخدم
طريقة الري ال�سطحية يف وقت تركت فيه مزارع �أخرى لطريق اجلفاف� ،أو ت�ستمر بعملية الري عرب الر�شا�ش.
epdforum.org

78

وبينت الدرا�سة التي مت �إعدادها يف منطقة حو�ض الأزرق نهاية العام  2010بتمويل من الوكالة الأملانية للتعاون
الدويل (� )GTZأن املناطق الزراعية يف احلو�ض تق�سم �إلى منطقتني رئي�سيتني من حيث الأنظمة الزراعية
ال�سائدة.
واملنطقتان هما منطقة الأزرق وما حول الواحة من ناحية وتغطي م�ساحة � 88ألف دومن تقريبا ،والبادية
ال�شمالية واجليزة من ناحية ثانية ،حيث تغطيان م�ساحة  9300دومن.
وتتميز كل منطقة مبجموعة فريدة من الأنظمة الزراعية ،وفق الدرا�سة التي عزت االختالفات الرئي�سية بني
هذه الأنظمة الزراعية الى عوامل متعددة ،وهي معدل ا�ستهالك املياه ،والربحية ،ونوعية اال�ستثمار ،ونوعية
املحا�صيل وال�صفة القانونية للأر�ض والبئر امل�ستخدم.
ومت تنظيم زيارة ميدانية لأع�ضاء املنتدى قبل انعقاد االجتماع يف التا�سع ع�شر من �شهر ت�شرين الأول (اكتوبر)
احلايل ،بهدف االطالع على الأنظمة الزراعية املختلفة يف منطقة الأزرق ،و�أتيحت لهم الفر�صة التي �شملت
عمان والبادية ال�شمالية واجليزة لتبادل اخلربات حول املمار�سات الزراعية املختلفة وتقنيات الري املتبعة
وتقنيات �إدارة املياه من خالل اجلوالت اال�ستطالعية عرب املزارع واملناق�شات املثمرة حول الأن�شطة الزراعية
ال�سائدة هناك.
وكانت جل�سات املنتدى ناق�شت عدة �أمور خالل العام املا�ضي ،منها الت�شريعات والقوانني املتعلقة با�ستخدام
املياه اجلوفية ،و�صياغة تو�صيات املنتدى بهذا ال�ش�أن على هيئة ورقة تو�صيات رفعت �إلى اجلهات الر�سمية
املعنية.
وتتم مناق�شة �إمكانات التخفيف واحلد من اال�ستنزاف احلا�صل بفعل تردي كفاءة الري على م�ستوى املزرعة
واملمار�سات الزراعية الدارجة ،حيث متت مناق�شة هذا املو�ضوع و�صوال لتحديد املمار�سات الإ�صالحية لرتدي
كفاءة الري خالل االجتماع ال�سابع.
ي�شار �إلى �أن منتدى مياه املناطق املرتفعة هو مبادرة م�شرتكة بني وزارة املياه والري والـ( ،)GTZومت
الإعالن عنه برعاية الأمري في�صل بن احل�سني يف �أيار (مايو) العام املا�ضي.
وارت�أت الأطراف املعنية ا�ستخدام منهجية النقا�ش واحلوار لتطوير خطة عمل هادفة لتخفي�ض ال�ضخ اجلائر
للمياه اجلوفية يف املناطق املرتفعة.
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�أولويات فرق عمل املنتدى ( ( 2012-2013
�أو ًال  :قطاع التعليم العايل والبحث العلمي
املو�ضوع (�أولوية
الرتتيب بالأهمية)

�سبب اعتباره مهما

�سبب اعتباره خطراً

البيانات املطلوبة

الت�شريعات:
القوانني
والأنظمة
والتعليمات
التي حتكم
التعليم العايل

•لتحقيق ا�ستقاللية اجلامعات اكادمييا
و�إداريا وماليا.
•لآنها حتكم عمل اجلامعات الر�سمية
واخلا�صة.
•حتدد معايري االعتماد واجلودة.
•حتدد متطلبات االلتحاق ومتطلبات
التخرج.
•حتدد �أدوار كل فئة من فئات جمتمع
اجلامعة.
•تنظم العمل مع امل�ؤ�س�سات غري الأردنية.
•ل�ضرورة ح�صر دور جمل�س التعليم
العايل وهيئة االعتماد وبال�سيا�سات و
مراقبة االداء.

•�ضعف دور جمال�س الأمناء
يف احلاكمية.
•غياب ال�شفافية وامل�ؤ�س�سية
يف تعيني القيادات اجلامعية
ومن ميثل املجتمع املحلي يف
املجال�س املختلفة.
•غياب ال�شفافية يف اختيار
�أع�ضاء جمل�س التعليم
العايل وجمال�س الأمناء.
•تعديل الت�شريعات ب�شكل
دائم.

•�إجراء درا�سة متكاملة ت�شرتك
فيها كل اجلهات املعنية بقطاع
التعليم العايل لتطور ت�شريعات
ح�سب �أف�صل املمار�سات.
•�أن تقدم كل جامعة درا�سة
ملجل�س �أمنائها وجمل�س التعليم
حتدد اجلوانب التي تمُ يزها عن
غريها.
•الت�شريعات النافذة يف عدد من
الدول املتقدمة يف جمال التعليم
العايل.

�أ�س�س القبول

•ت�ؤ�س�س ملدخالت اجلامعة.
•ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على نوعية
اخلريجني.
•�ضرورة تخفي�ض الق�سط عن اجلامعات
الر�سمية.
•ازدادت �أعداد الطلبة يف اجلامعات الإ
�أن هذا التو�سع مل يواكبه متيز وتناف�س
على م�ستوى اجلامعة الواحدة من ناحية
وبني اجلامعات من ناحية �أخرى.
•زيادة �أعداد القبول عن الطاقة
اال�ستيعابية للجامعة.
•زيادة �أعداد البطالة بني اجلامعني.
•عدم ر�ضا من قبل املجتمع.
•الأ�س�س ال حتقق عدالة جمتمعية.

•تدين نوعية خمرجات
التعليم العايل.
•زيادة �أعداد البطالة.
•�آثار جمتمعية ونف�سية نتيجة
عدم القبول �أو القبول يف
تخ�ص�ص غري التخ�ص�ص
الذي يرغب به.
•زيادة �أعداد الطلبة يف
التخ�ص�صات الراكدة
�أدت �إلى ظاهرة العنف
اجلامعي.

•�إعداد درا�سات عن �أ�س�س القبول
لتطوير معايري حتقق تكاف�ؤ
الفر�ص.
•�إعداد درا�سات على م�ستوى كل
جامعة حتدد الطاقة اال�ستيعابية
لكل تخ�ص�ص.
•�إعداد درا�سة تبني �أثر
اال�ستثناءات على نوعية اخلريج
من ناحية وعلى البيئة اجلامعية
من ناحية �أخرى.
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التمويــل

•تفاقم مديونية اجلامعات وعجزها عن
تنفيذ براجمها
•�ضروري حتى ت�ستطيع اجلامعة مبهامها
ح�سب املعايري.
•عدم ا�ستقرار الدعم احلكومي
•�ضرورة توفري خم�ص�صات للتطوير
والبحث العلمي.
•�ضرورة تنويع م�صادر التمويل.
•�ضروري للحفاظ على اخلربات
الأكادميية.
•�ضرورة توفري دعم للطلبة غري القادرين
على تغطية تكلفة درا�ستهم.
•حمدودية م�ساهمة القطاع اخلا�ص .
•ثبات الر�سوم اجلامعية.

•حمدودية م�صادر التمويل
لدى اجلامعات الر�سمية.
•�صعوبة و�ضع اخلطط
واملوازنات.
•�ضعف التمويل �أدى �إلى
تدين املخرجات.
•الر�سوم اجلامعية ال تتالءم
مع التكلفة احلقيقية.
•تفاوت الدعم من �سنة �إلى
�أخرى.
•تركيز الديون على
اجلامعات نتيجة ق�صور
متويل البنية التحتية لها.
•تدين رواتب �أع�ضاء هيئة
التدري�س مما قد ي�ؤدي �إلى
هجرتهم.

•بيان م�ساهمة احلكومة يف
قطاعي التعليم والتعليم العايل
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
•�إجراء درا�سة لتحويل الدعم
للطلبة ولي�س للجامعة.
•بيانات عن الكلفة احلقيقية لكل
تخ�ص�ص.
•بيانات مقارنة رواتب �أع�ضاء
هيئة التدري�س مع �أقارنهم يف
عدد من الدول.
•بيان االنفاق من �صندوق الطالب
موزع على ال�سنوات اخلم�س
االخرية.
•تطور مديونية اجلامعات خالل
ال�سنوات اخلم�س االخرية.

املوارد الب�شرية

•حاجة املوارد الب�شرية الى التنمية
والتطوير ب�شكل داعم وم�ستمر
العب
• �شكوى �أع�ضاء هيئة التدري�س من ْ
التدري�سي.
• الكوادر الب�شرية يف اجلامعة هي
امل�س�ؤولة يف الدرجة االولى عن تنفيذ
مهام اجلامعة الرئي�سية :التعليم
والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
•�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزون يعطون
�سمعة للجامعة.
•لهم دور رئي�سي يف احل�صول على الدعم
املايل لدعم االبحاث العلمية.

•عدم انتظام هرم الرتب
االكادميية.
•النق�ص يف اع�ضاء هيئة
التدري�س.
•هناك تراجع يف م�ستوى
اع�ضاء هيئة التدري�س.
•هجرة اع�ضاء هيئة
التدري�س املتميزون ل�ضعف
التمويل
•تراجع القدرة على
ا�ستقطاب اع�ضاء هيئة
تدري�س من ا�صحاب اخلربة
وال�سمعة املتميزة.

•اح�صائيات تطور �أعداد اع�ضاء
هيئة التدري�س ح�سب اجلامعة
والتخ�ص�ص والرتبة.
•اح�صائيات تطور اعداد اع�ضاء
هئية التدري�س غري االردنيني
ح�سب اجلن�سية و التخ�ص�ص
والرتبة.
•بيان بربامج الت�أهيل الع�ضاء
هيئة التدري�س ح�سب اجلامعة
والتخ�ص�ص.
•مقارنة �سلم الرواتب الع�ضاء
هيئة التدري�س مع نظراتهم يف
اجلامعات االخرى.
العب التدري�سي الع�ضاء
•مقارنة ْ
هيئة التدري�س يف اجلامعات
االردنية مع نظراتهم يف
اجلامعات االخرى.
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البحث العلمي

•تدين ما ينفق على البحث العلمي ن�سبة
الى الناجت املحلي قيا�س ًا ملا يخ�ص�ص يف
دول العامل الثاين والثالث.
•تدين ما حت�ص�صه اجلامعات من
موازاناتها وبخا�صة اجلامعات اخلا�صة.
•عدد االبحاث التي تن�شر قيا�س ًا
باملتو�سط العلمي.
•الرتكيز على االبحاث النظرية على
ح�ساب االبحاث التطبيقية املرتبطه
بخطط التنمية.
•�ضعف االمكانيات البحثية.
•حمدودية ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
•�ضعف االهتمام مب�ساعدي البحث

•�أن تتحول اجلامعات الى
حامعات تعليمية.
•تراجع الدرا�سات العليا.
•�ضعف القدرة على بناء جيل
من الباحثني.
•عدم وجود تن�سيق بني
اجلامعات .
•تراجع مكانة االردن العلمية
اقليمي ًا ودولي ًا
•تراجع القدرة على
حت�صيل الدعم املايل من
امل�صادر الوطنية واالقليمية
والدولية.
• -تراجع دور اجلامعات
يف امل�شاركة يف بناء وخلق
املعرفه.

•تطور حجم االنفاق على البحث
العلمي خالل الع�شر �سنوات
املا�ضية.
•تطور حجم االنفاق املحدد يف
موازنات اجلامعات للبحث
العلمي خالل الع�شر �سنوات
املا�ضية.
•تطور حجم االنفاق الوطني
على البحث العلمي كن�سبة من
 GNP&GDPومقارنتها
مع الدول االخرى .
•تطور اعداد الباحثني لكل 1000
مواطن خالل اخلم�س �سنوات
االخريه.
•تطور اعداد االبحاث لكل باحث
خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
•املجاالت التي ترتكز فيها
البحوث.

مواءمة
خمرجات
التعليم العايل
و �ضمان جودته

•هناك فجوة ما بني خمرجات اجلامعات
و�سوق العمل.
•�ضعف مهارات اخلريجني.
•التحاق الطلبة بتخ�ص�صات ال تتنا�سب
مع درا�ستهم يف الثانوية العامه.
•�ضرورة االلتزام مبعايري االعتماد
و�ضمان اجلودة.
•دعوة اجلامعات الى احل�صول على
االعتماد من م�ؤ�س�سات دولية.
•�ضرورة جتميد الربامج الراكدة.
•احداث تخ�ص�صات جديدة بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية.
•�ضرورة امل�شاركة بني القطاعيني العام
واخلا�ص يف املجال�س املختلفة.

•زيادة ن�سب البطالة.
•عدم القدرة على االلتحاق
بال�شركات متعددة
اجلن�سيات وامل�ؤ�س�سات
الدولية داخل وخارج
االردن.
•عدم قدرة اجلامعات على
املناف�سة وبخا�صة �أن االردن
قد وقع على اتفاقية اجلات.
•تراجع الدافعية عند الطلبة
واع�ضاء هيئة التدري�س على
حد �سواء
•حتول دور اجلامعات
التطبيقية الى جامعات
تقليدية.
•اعتبار االنفاق على التعليم
العايل هدر ًا وان هذه
امل�ؤ�س�سات تفاقم �أزمة
البطاله بد ًال من يجاد
احللول لها.
•حتول دور كليات املجتمع .
•تو�سع عملية التج�سري الى
التخ�ص�صات النظريه.

•املهارات وال�سمات التي يطلبها
�سوق العمل من اخلريج.
•التخ�ص�صات التي يحتاجها �سوق
العمل.
•التخ�ص�صات الواجب ايقاف
القبول فيها.
•البيانات ال�سنوية للجامعات.
•عالقة اجلامعات مع املتخرجني

Alumni
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البيئه
اجلامعيه

•لها دور فاعل يف تطوير �شخ�صية
الطالب .
•تنمي قدرات الطالب االكادميية
والريا�ضية والثقافية واالجتماعية.
•ت�شكل مرحلة و�سطية ما بني املدر�سة
وبني العمل.
•تنمي االعتماد على النف�س.
•البيئة االيجابية تعزز مفاهيم املواطنه
والوالء واالنتماء ونر�سخ قيم احرتام
الر�أي و الر�أي االخر والعمل �ضمن
فريق وادارة الوقت والتفكري الناقد
البناء.
•البيئة االيجابية لها دور فاعل يف
التفكري الدميوقراطي .
•البيئة التفاعلية تغزز تفاعل الطالب
مع املجتمع

•تفاقم ظاهرة العنف يف
اجلامعات.
•عدم التوا�صل بني اع�ضاء
هيئة التدري�س واالدارة
والطلبه.
•الرتكيز على اجلوانب
االكادميية واهمال اجلوانب
االخرى املرتبطة.
•عدم وجود برامج
وا�سرتاتيجيات يف
اجلامعات لتطوير البيئة
اجلامعية.
•عدم االهتمام باحتياجات
الطلبة وطلباتهم.
•البيئة احلالية غري حمفزه
لالبداع والتميز.
•ال�شعور بعدم توفر العداله
داخل احلرم اجلامعي.

كليات املجتمع

•تقدم انواع متعددة من الربامج من
حيث امل�ستوى وفرتة الدرا�سة.
•اخلريجون ميثلون �صلة الو�صل بني
العمال املهره واالخت�صا�صني من
خريجي اجلامعات.
•اثار التج�سري نحو التعليم اجلامعي.
•�ضرورة تطوير التعليم العايل التطبيقي.
•تخلي اجلامعات التطبيقية عن دورها
اال�سا�سي مثل جامعة البلقاء التطبيقية.

•�ضعف االقبال على االلتحاق
بربامج الكليات مما يهدد
بزاوالها.
•�ضعف الكوادر الب�شرية
العاملة يف هذه الكليات
وعدم القدرة على اجتذاب
املتميزين.
•تقادم البنية التحتية
والتجهيزات ان وجدت.
•الثقافة املجتمعية ال�سلبية.

•برامج تطوير البيئة اجلامعية.
•املخ�ص�صات يف موازانات
اجلامعات لتطوير البيئة
اجلامعية .
•ن�شاطات جمل�س الطلبه.
• -برامج ت�شغيل الطلبه

واالعمال التطوعيه.

•العاطلني عن العمل من خريجي
كليات املجتمع.
•حاجة قطاعات االنتاج من
التخ�ص�صات والربامج
واالعداد.
•مدى اال�ستفادة من امل�ؤ�س�سات
الدولية .
•دور جامعة البلقاء.
•احلمالت االعالمية للتوعية
والتوجيه والتعريف بر�سالة
واهداف الكليات وادوارها
النتمويه.
•مقدار الدعم الذي ح�صل عليه
طلبة كليات املجتمع من �صندوق
الطالب.
•تطور اعداد املبعوثني للدرا�سة يف
كليات املجتمع.
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ثاني ًا  :النزاهة و ال�شفافية و امل�سائلة
الرقم

1

2

3

4

5

املو�ضوع

�سبب اعتباره مهما

�إنفاذ القانون و�سيادته
على اجلميع

لأن القانون هو ال�ضابط
الرئي�س واملرجعية املتفق
عليها لكافة املواطنني

تعزيز مبادئ النزاهة
وت�أمني امل�ساواة والعدالة
االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص
للجميع

حلماية املواطنني وتكري�س
مفهوم العدالة

التو�صيات

�سبب اعتباره خطرا

تطبيق الت�شريعات على
عدم تطبيق القانون
ي�ؤدي �إلى خلل اجتماعي املواطنني كافة وتعزيز
الرقابة على تطبيق تلك
ي�ساهم يف انت�شار
الت�شريعات
الف�ساد يف املجتمع
زيادة انت�شار اجلرمية
وق�ضايا الف�ساد

�إدراج قيم ومبادئ
مبادئ النزاهة وت�أمني
امل�ساواة والعدالة من
خالل الربامج التعليمية
على
كافة امل�ستويات
الدرا�سية

مكافحة الف�ساد الإداري
(يف جميع القطاعات
احلكومية واخلا�صة)

زيادة قدرة القطاع العام
واخلا�ص على القيام
بوظائفه ب�شكل �أكرث كفاءة
وفاعلية

خلق حالة من الإحباط
لدى الكفاءات
املوجودة يف القطاع
العام واخلا�ص وتعقيد
�إجراءات العمل وترهل
اجل�سم الإداري

التقيد ب�أ�ساليب الإدارة
ال�صحيحة وااللتزام
بالقوانني والأنظمة

تعزيز تن�سيق اجلهود بني
كافة �أجهزة الرقابة يف
الدولة ملكافحة الف�ساد

ملنع ازدواجية وتكرار
العملية الرقابية على
امل�ؤ�س�سات العامة

ت�شتيت جهود الأجهزة
الرقابية وازدواجية
الإجراءات

ت�شكيل قاعدة بيانات
م�شرتكة لتلك الأجهزة
الرقابية لتبادل
املعلومات ومعاجلة
املو�ضوع مع
اجلهات املعنية

تطبيق الإ�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الف�ساد

مكافحة الف�ساد تتطلب
وجود خطة عمل ومبادئ
را�سخة ملحاربة هذه
الظاهرة ول�ضمان حتقيق
الأهداف املرجوة

عدم وجود �إطار
ا�سرتاتيجي يحدد
الأهداف واملهمات
خالل مدة زمنية
حمددة ي�ؤدي لعدم
�ضمانة جودة املخرجات

�إعداد خطو تنفيذية
لغاية تطبيق
الإ�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد
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ثالث ًا  :الطاقة واملياه والبيئة
الرقم

1

1.1

2.1

املو�ضوع ( �أولوية الرتتيبب
الأهمية)
قـطاــع املـيــاه

�سبب �إعتباره مهماً

�سبب �إعتباره خطراً

التو�صيات

الو�ضع املرتدّي ل�شبكات
املياه و�شبكات ال�صرف
ال�صحي

-خطر �صحي وبيئي-املقادير الكبريللفاقد من املياه

و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة
لتحقيق �أعلى كفاءة
ممكنة لنقل املاء واعادة
ت�أهيل �شبكات املياه لتقليل
الفاقد وللحفاظ على جودة
قيا�سية ملياه ال�شرب

املقادير الكبرية
الطاقة الكهربائية
ال�ستهالك الطاقة
امل�ستهلكة ملحطات رفع
الكهربائية من حمطات
املياه والتي قد ال تكون
مربرة يف كثري من الأحيان (م�ضخات) رفع املياه

الفاتورة ال�شهرية
الكبرية (للطاقة
الكهربائية) ب�سبب
ت�شغيل حمطات رفع
املياه

اعادة تقييم مواقع بناء
حمطات رفع املياه ودرا�سة
امكانية اعادة توزيع
حمطات الرفع يف اململكة
للتقليل من ا�ستهالك
الطاقة الكهربائية اثناء
ّ
امل�ضخات وذلك
ت�شغيل
عن طريق االعتماد على
االن�سياب اجلغرايف
الطبيعي للمناطق املختلفة
 ،وكذلك �إ�ستخدام
م�ضخات ذات كفائه �أعلى ،
و�إ�ستهالك للكهرباء �أقل.

فقد املياه وتل ّوثها نتيجة
اهرتاء �شبكات املياه
ال�صحي
و�شبكات ال�صرف
ّ
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2

قطــاع الطــاقــة

ابتعاد امل�ستهلك عن
ا�ستخدام ّ
ال�سخانات
ال�شم�سية  ،واالجتاه
نحو ا�ستخدام الطاقة
الكهربائية �أو الغاز �أو
الديزل لت�سخني املياه
1.2

العبث  /ال�سرقة من
�شبكات توزيع الطاقة
الكهربائية
2.2

ن�سبة الطاقة الكهربائية
امل�ستهلكة لت�سخني املياه
هي ن�سبة كبرية جد ًا
وباالمكان توفريها اذا
ما ّمت تعميم ا�ستخدام
ال�سخان ال�شم�سي

و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية
هناك انخفا�ض
لزيادة ا�ستخدام ال�سخانات
ملمو�س يف عدد
ال�شم�سية  ،وتطبيق بع�ض
امل�ستهلكني الذين
االجراءات التي حت ّفز
ي�ستخدمون ال�سخان
ال�شم�سي  ،نظرا
امل�ستهلك على ا�ستخدام
لإنخفا�ض كلفة ت�سخني الطاقة ال�شم�سية يف ت�سخني
املياه بوا�سطة الكهرباء املياه.
عن �إ�ستخدام الطاقه
ال�شم�سيه نظرا لإرتفاع
ثمن ال�سخان ال�شم�سي
ومعقولية فاتورة
الكهرباء  ،و�أمور تتعلق
بال�صيانه وفاقد املياه
للح�صول على املياه
ال�ساخنه.

-ن�سبة العابثني بتزايد --ارتفاع الفاتورةم�ستمر
ال�شهرية على
املواطنني بفعل
-مقدار التوفري يفاحت�ساب ن�سبة
الطاقة الكهربائية اذا
العبث بالفوترة على
ما ّمت �ضبط �أمور العبث
ح�ساب الدافعني
لهذه الفاتوره.
-انخفا�ض اعتماديةالنظام الكهربائي ؟

-عدم تفعيل املوادابتعاد امل�ستهلكني ال�صغار كميات الوفر الكبرية
القانونية اخلا�صة
بالطاقة والتي ميكن
واملتو�سطني والكبار عن
ب�شراء الطاقة
حت�صيلها من ج ّراء
توفري مولدات طاقة
املنتجة من م�صادر
كهربائية با�ستخدام الطاقة تفعيل مواد القانون
الطاقة املتجددة
وعدم و�ضع احلوافز
املتجددة (�شم�س ورياح) وتعميم فكرة ا�ستخدام
ملن ي�ستخدم الطاقة
الطاقة املتجددة من قبل
امل�ستهلك من خالل تطوير املتجددة (على
3.2
م�ستوى االحمال
اتفاقيات �شراء الطاقة
ال�صغرية �أو الكبرية
لت�سمح ب�شراء الطاقة من
) �سي�ؤدي الى
عزوف امل�شرتكني
امل�ستهلك
عن ا�ستخدام
الطاقة الناجتة من
امل�صادر املتجددة

تفعيل مواد قانون الكهرباء
ملعاقبة العابثني بالكهرباء

تفعيل املواد اخلا�صه ب�شراء
الطاقه املنتجه من م�صادر
الطاقه املتجدده
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افتقار امل�شاريع الكربى
بالطاقة واملياه الى و�سائل
ال�شفافية وامل�شاركة ال
�شعبية (عن طريق جمل�س
الأمة)

عدم وجود �آلية وا�ضحة
و�شفافة يف اتخاذ
القرارات امل�صريية
والهامة

4.2

3

قـطـاع البيئـة

التغيرّ املناخي

1.3

ما يرتتب على عدم
وجود االلية الوا�ضحة
التخاذ القرارات
 ،وتغييب امل�شاركة
ال�شعبية (جمتمع مدين
 ،نقابات  ،م�ؤ�س�سات
الدولة ،وزارة الطاقة
� ،شركات الكهرباء
....الخ) من غياب
للم�س�ؤولية االدارية
واملالية  ،وهدر للمال
العام  ،ا�ضافة الى
التخ ّبط امل�ستمر نتيجة
التف ّرد بالقرار وعدم
ا�ستناده الى ر�ؤية
�شمولية

امل�شاركه يف �آلية �إتخاذ
القرار  ،الطاقه النوويه
منوذج ًا.

ت�أثري التغيرّ املناخي
على معدل ومنط هطول
االمطار

-خطر �صحـي وبيئي-عدم كفايـة االمطارلال�ستهالك ال�سنوي
املحلي املطلوب
ال�ستعمال املواطنني
وللزراعة
�-ضياع ن�سبة كبريةمن مياه االمطار
بالتبخر نتيجة تغيرّ
منط هطول االمطار
وارتفاع درجات
احلرارة بني موا�سم
املطر الكثيف خالل
مدة زمنية ق�صرية

-و�ضع �أ�سرتاتيجية �شاملةملواجهة تغيري منط
االمطار
-امل�شاركة مع املجتمعالدويل يف اخلطط
العاملية ملواجهة التحدي
العاملي لهذا اخلطر
-و�ضع �أ�سرتاتيجياتلزيادة الغطاء النباتي
املحيط باملدن
-و�ضع خطــة ملواجهةالتحديات البيئية
اجلديدة مثل العوا�صف
الرملية والتلوث
-و�ضع �أ�سرتتيجياتلتحفيز كافة فئات
املجتمع لبناء �أبار
--تخزين مياه االمطار
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اجلفاف

قل ــة كمي ــات املطــر وعدم --ت�أثر معادلة اجلفاف و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية
�سلبا يف حالة زيادة لتحديد الطلب على املياه
كفاية االمطار ال�سنوية
اال�ستهالك مقارنة وتوزيعها العادل.
حلاجات املواطنني من
باملتوفر من املياه ،و�ضع �أ�سرتاتيجية �شاملة
اال�ستهالك املنزيل
وخا�صة يف االردن ،العادة تدوير املياه ،وتفعيل
والزراعة
قوانني الت�شجيع لهذه
وذلك لقلة املياه
اجلوفية ،وعدم توفر امل�شاريع
و�ضع خطة وطنية ملكافحة
املياه ال�سطحي ــة.
-ت�أثري اجلفاف على الت�صحــراملزروعات الوطنية و�ضع �أ�سرتاتيجية
وطنية لت�شجيع التنوع يف
االردنية
-خطر �صحي وبيئي املزروعاتو�ضع �أ�سرتتيجيات لتحفيز
-الت�صحر وخ�سارةاالرا�ضي الزراعية كافة فئات املجتمع لبناء
�أبار تخزين مياه االمطار
تدريجيا

تل ّوث م�صادر املياه

تفعيل القوانني اخل ــا�صة
 -تت�أت ــر �صح ــيقلة كمية املياه املتوفرة
بخ�صو�ص رمي االنقا�ض
�شــامل  ،حيث �أن
للمواطنني ،وخا�صة ب�سبب
االمرا�ض التي تنتقل وخا�صة ال�صناعية منها
و�ضع االردن املائي احلرج
باملياه امللوثة تعترب و�ضع �أ�ستاراتيجية �شاملة
لت�شجيع م�شاريع تنقية املياه
�أكرث االمرا�ض
و�أعادة تدويره ــا
خطورة ب�سبب
�أثرها املعــدي
وب�شكل مت�سارع
exponential

2.3

3.3

ايجاد ّ
خطة �شاملة
للتوعية

4.3

-ا�ستهالك املاء غرياملنتظم لالعمال
املنزلية واملدنية.
-اال�ستهالك املجحفللمياه من قبل
ال�صناعيني ،وجتاهل
تكنولوجيا �أعادة
�أ�ستخدام وتدوير املياه

-قل ــة تــوفر امليـ ــاهاملتوفرة يف االردن.
-تراجع االردن الىم�ستويات متدنية
بالن�سبة لكميات
املياه املتوفرة للفرد
يف ال�سنة
-زيادة كلفة تنقية،نقل و�ضخ املي ــاه

 -حتديد كوته ثابته لل�صانع�أو الزراعي اليتم جتاوزها
وبحزم.
 �-إ�ستخدام و�سائلالتكنولوجيا ل�ضبط �آليات
ال�سيطره على كميات
املياه املوزعه�،أو املعتدى
عليها.
 -و�ضع خطط وطنية لتوعيةاملواطنني بخ�صو�ص املياه
وحتدياتها ،وت�شمل هذه
اخلطط طالب املدار�س
يف املراحل املختلفة،
املواطنني مبحتلف
مواقعهم.
 -تفعيل القوانني اخلا�صةبهدر املياه
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رابع ًا  :الغالء املعي�شي
املو�ضوع (�أولوية الرتتيب
بالأهميه)

�سبب اعتباره مهما

�سبب اعتباره خطرا

البيانات املطلوبه

عدم الت�ضيق على
الغاء ال�ضريبة العامة على
املواطنيني يف عي�شهم
كافة ال�سلع اال�سا�سية /
االغذية واالدوية  /واخلدمات  ،والبعد االجتماعي
واالقت�صادي لل�ضريبة على
التعليمية وال�صحية .
ارتفاع تكاليف املعي�شة .

من اال�سباب الرئي�سية
والعوامل امل�ساعدة للغالء ،
وارتفاع تكاليف املعي�شة .

ح�صر ال�سلع اال�سا�سية
امل�ستهدفة يف االلغاء

تخفي�ض الن�سبة العامة
لل�ضريبة العامة على املبيعات
الى . %10

تخفي�ض كلفة املعي�شة على
امل�ستهلك  ،واعادة بناء
الطبقى الو�سطى  ،جتفيف
منابت الفقر والبطالة.

النه ؛ ي�شكل عامال مهما
يف غالء املعي�شة ،وارتفاع
تكاليف املعي�شة يف االردن .

 ح�صر الن�صو�ص لواردةيف قانون ال�ضريبة العامة
للمبيعات لتعديلها
 الدرا�سات حول االثارال�سلبية لل�ضريبة
 جدول بح�صيلة ال�ضريبةمنذ افرارها وبنود انفاقها .

ربط االجورمع تكاليف
املعي�شة ب�شكل تدريجي .

لل�سيطرة والتحكم يف
م�ؤ�شرات الغالء،ومعاجلة
الغالء.

تطبيق املعايري الدولية
على املحا�سبة احلكومية ،
غياب التوازن يف االجور يف
القطاعني العام واخلا�ص.

نظام اخلدمة املدنية  ،قانون
العمل  ،قانون ال�شركات ،
نظام غالء املعي�شة  ،اتفاقية
م�ساواة االجور لعام 1966

�إعتماد �سيا�سة عامة لالجور
عادلة ومتوازنة.

�إحداث التوازن بني االجور غياب �سيا�سة �أجور عادلة
والرواتب يف القطاعني العام ومتوازنة يف القطاعني
العام واخلا�ص .
واخلا�ص .

�سيا�سات االجور يف لبنان
 ،ودرا�سات عن �سيا�سات
االجور.

ربط الدينار بالدوالر.

الت�أثري ال�سلبي لرتاجع الوالر تقلبات قيمة الدوالر يف
ال�سوق العاملية واثرها على
مام العمالت الرئي�سية
قيمة حجم امل�ستوردات .
االخرى.

الدرا�سات عن فك ارتباط
الدينار او �سلة عمالت
اخرى .

الت�شريعات املطلوبة للتعديل
امل�ساراالقت�صادي الفو�ضوي
الى منهاج �إقت�صادي حر
مب�ضمون �إجتماعي .

ت�صحيح امل�سار االقت�صادي
وفق منهاج اقت�صاد ال�سوق
االجتماعي .

عدم االن�سجام يف
ال�سيا�سات املالية والنقدية
واالقت�صادية .

وثاثق انظمام االردن
لقوانني منظمة التجارة
الدولية ،ال�شريعات املطلوبة
للت�صحيح .
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املرجعية احلكومية حلماية
امل�ستهلك .

حماية امل�ستهلك ركن ا�سا�س تف�شي االحتكارات املربجمة القرار ال�سلطاين بتا�سي�س
من اركان فل�سفة اقت�صاد وعدم وجود �سيا�سة متوينية مرجعية حلماية امل�ستهلك يف
عمان  ،درا�سات عن جتارب
ال�سوق احلر ,وغياب هيئة  ،واالختالل يف متثيل
حماية امل�ستهلك يف دول
حكومية حلماية امل�ستهلك االطراف التبادلية .
بعد الغاء وزارة التموين .
اقت�صاد ال�سوق.

االنتاجية الزراعية واالمن
الغذائي

النها من االولويات
العجز غي امليزلت التجاري
اال�سرتاتيجية الي جمتمع
 ،وميزان املدفوعات ،
،و�ضعف االنتاجية الزراعية وارتفاع فاتورة اال�سترياد
وخا�ضة يف جمال زراعة
من اخلارج .
احلبوب

ح�صر االرا�ضي القابلة
لال�ست�صالح لزراعة احلبوب
 ،وثائق م�شروع ال�سودان

�إجراء درا�سة متخ�ص�صة
للت�صنيف الطبقي يف االردن.

توفري قاعدة بيانات عن
العجز املعي�شي يف املوجود
االمناط املعي�شية لكل طبقة يف الطبقتني الو�سطى
،وتكاليف املعي�شة املرتبطة والدنيا .
بكل طبقة  ،والتعرف
على ارقام البطالة
والفقر الفعلية .والتعرف
على كميات اال�ستهالك
واال�ستخدام الفعلي لل�سلع
واخلدمات لال�سر االردنية
 ،وبيان اوجه الهدر يف
ادارة املوارد املتاحة لال�سر
االردنية  ،وم�ساعدة كافة
االطراف املعنية بعمليات
التخطيط على و�ضع
خطط وا�سرتاتيحيات
وبرامج واقعية تن�سجم مع
االمكانيات املتاحة .

فريق عمل متخ�ص�ص
الجراء الدرا�سة وتوفري
التمويل الالزم لتنفيذها .
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خام�س ًا  :ال�صحة
املو�ضوع
( �أولوية الرتتيب
بالأهمية)

�سبب �إعتباره
مهم ًا

�سبب �إعتباره
خطر ًا

الكوادر
الب�شرية

ت�سرب الكفاءات
امل�ؤهلة واملدربة
تلبية الطلب
امل�ضطرد لل�سكان
داخلي وخارجي

ت�ساهم يف تدين
اخلدمات الطبية
زيادة حجم
التكاليف
زيادة املرا�ضة
زيادة عدد الوفيات

مراجعة الدرا�سات يف
هذا املجال مع اجراء
مزيد من الدرا�سات
للجوانب التي مل يتم
تغطيتها

عدم تطبيق
معايري اجلودة

لرفع م�ستوى وفعالية عدم ر�ضا املر�ضى
وتدين اخلدمات
وكفاءة اخلدمات
ال�صحية
املقدمة
وزيادة ر�ضا املر�ضى

املوارد املالية ااملتاحة
لتعزيز برامج اجلودة

�ضعف القدرة
الت�شغيلية

عدم تقدير الكلفة
للتخطيط ال�سليم
وملعرفة مدى حتقيق اخلا�صة بتقدمي
الفائدة املرجوة من اخلدمات الطبية
اخلدمة املقدمة

مراجعة اال�سرتاتيجيات التن�سيق والتعاون
ال�صحية والدرا�سات
بني القطاعات
اخلا�صة باحلو�سبة
ال�صحية يف املراكز
والكلفة الت�شغيلية للقطاع وامل�ست�شفيات
لتقدمي اخلدمة
ال�صحي ب�شكل عام
مبا يحقق ر�ضا
املواطنني
اجراء نقا�شات
العادة النظر يف
امل�ؤ�س�سة الطبية
العالجية

البيانات املطلوبة

احللول املقرتحة
 تعديل الأنظمة املالية والإداريةوايجاد نظام للحوافز ل�ضمان
�إ�ستقطـاب الكفاءات الفنيـة
واحلفـاظ عليهـا
 م�أ�س�سـة عمليـة التعليم امل�ستمرلي�صبح �إلزاميـ ًا ومعتمد ًا لغايـات
الرتفيـع والت�صنيف والتحفيـز
جلميـع فئـات املوظفيـن يف
امل�ؤ�سـ�سات ال�صحيـة ومراجعة
قوانني اخلدمة املدنية
 العمل على ايجاد عالوات خا�صةللمناطق النائية ورفدها بالكفاءات
الفنية املطلوبة
تطبيق مهارات ومبادىء اجلودة
ال�شاملة مبا ينعك�س �إيجابا على �أداء
ور�ضا مقدمي ومتلقي اخلدمة.
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ل�شمول الرعاية
تو�سيع مظلة
الت�أمني ال�صحي ال�صحية لكافة
املواطنني

للحد من زيادة
املرا�ضة والوفيات
ولتخفيف النفقات
على املواطنني

درا�سـات الإقت�صاديـة
والأكــتواريـة

اخلدمات املقدمة ونوعية
نظرا خلطورة
حت�سني خدمات تخفي�ض من حدة
املر�ضى املراجعني
ارتفاع املر�ض وتقليل احلاالت التي
اال�سعاف
تراجع الطوارئ مثل للطوارئ
الوفيات
والطوارئ.
حوادث ال�سري

التدرج يف تطبيق النظام ال�صحي
ال�شامل وحتديد �أ�س�س امل�شاركة
يف تكاليـف اخلدمـة ومبـا ال يـزيد
من الأعبـاء املرتتبـة على موارد
اخلزينـة .وذلك لتحقيق املرجوة
من �شمولية

 حت�سني جودة اخلدمات املقدمةيف املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات
وال�سرعة يف نقل املر�ضى وحت�سني
و�سائل النقل
 توثيق التعاون بني امل�ست�شفياتواملراكز ال�صحية مع الدفاع املدين
يف نقل املر�ضى الى الطوارئ

مواكـبة املتغريات
تعزيز امناط
احلياة ال�صحية الدميغرافيـة
يف جمال الطب والوبائيـة ومواجهـة
املحددات املر�ضية
الوقائي
وعوامل االختطار
وارتفاع ن�سبة
االمرا�ض املزمنة
مثل ال�سكري وارتفاع
�ضغط الدم

مراجعة اال�سرتاتيجيات
زيادة حجم
والدرا�سات يف جمال
التكاليف على
الوقاية من هذه
اخلدمة الطبية
نتيجة هذه االمرا�ض االمرا�ض والربامج
الوقائية
وم�ضاعفاتها

البنية التحتية ان تكون متطلبـات
التحديث والتو�سعـة
مبا يتما�شـى مع
الإحتيـاجـات
الآنيـة وامل�ستقبليـة
ويتما�شى مع العملية
التعليمية للكوادر
ال�صحية املتزايدة

تقادم االجهزة
الطبية ت�ساهم يف
تدين اخلدمات
الطبية

امل�سائلة
القانونية

حماية الطبيب
واملري�ض

للحفاظ على حياة
املري�ض والطبيب

رفع م�ستوى ممار�سة �أمناط احلياة
ال�صحية.

 �إن�شـاء م�ست�شفيـات جديدةلتح�سيـن اخلدمة ال�صحيـة مبا
يتنا�سـب واملعاييـر احلديثة للخدمة
ال�صحيـة والنمـو ال�سكانـي وطلبة
الكليات ال�صحية يف اململكـة �ضمن
خطة متكاملة للكوادر الب�شرية

مراجعة الت�شريعات
والقوانني احلالية

و�ضع ت�شريعات خا�صة بهذا
اخل�صو�ص وتطبيقها
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�ساد�س ًا  :البطالة و الفقر
الرقم

1

2

3

4

5

6

7

املو�ضوع ( �أولوية
الرتتيب بالأهمية)

�سبب �إعتباره مهم ًا

�سبب �إعتباره خطر ًا

البيانات املطلوبة

تطبيق الإ�سرتاتيجية الوطنية اجلهود الكبرية املبذولة
اعتبار عدم تطبيقها والأخذ
للت�شغيل والربامج املنبثقة مب�شاركة خمتلف ال�شرائح بالربامج املنبثقة منها كحلول
عنها
يف �صياغتها كوثيقة وطنية مل�شاكل القطاع هدرا للجهود
�شاملة لكافة امل�شاكل واحللول الوطنية املبذولة والتكاليف.
املقرتحة يف قطاع الت�شغيل

	-اال�سرتاتيجية الوطنية
	-اخلطة التنفيذية
	-امل�شاريع التي انبثقت عن
اال�سرتاتيجية الوطنية

و�صول الدعم الى م�ستحقيه
حتمل املوازنة اعباء مالية كبرية
مراجعة نظام اخلدمة املدنية
وتخفيف العبء املايل على
تنعك�س اثارها ال�سلبية على
و�سيا�سات املعونة الوطنية
املوازنة العامة
االقت�صاد الوطني وبالتايل على
والتحول الى دعم م�ستحقني
الفقر
ولي�س دعم �سلع

	-ا�س�س القبول والتعيني لدى ديوان
اخلدمة املدنية.
	-نظام الرتفيعات والرتقية والعقوبات
لدى ديوان اخلدمة املدنية.
	-اال�س�س املتبعة يف تقدمي الدعم من
خالل �صندوق املعونة

تفعيل وتطبيق القوانني
لغاية حماية حقوق العماله
االردنية

الرتكيز على التدريب
املهني والتقني والعمل
على تطويره بهدف تو�سيع
الطبقة العاملة الو�سطى.

ت�ساهم يف زيادة ن�سب
ت�شغيل الأردنيني يف
القطاعات التي تعترب
فيها ن�سبة م�شاركة
الأردنيني متدنية مقارنة
بالعمالة الوافدة
ارتفاع الطلب يف �سوق
العمل على التخ�ص�صات
املهنية

ما زالت تكلفة العامل الوافد
احلقيقية �أقل من تكلفة العامل
الأردين على �صاحب العمل

النق�ص احلاد يف التخ�ص�صات
املهنية واالعتماد على العمالة
االجنبية يف غالبية املهن
املتخ�ص�صة.

	-ح�صر الن�صو�ص الواردة يف قانون
العمل االردين التي من �ش�أنها
توفري احلماية للعمالة الأردنية
واملعايري الدولية اخلا�صة بحقوق
العاملني.
	-ح�صر برامج التدريب املهني
والتقني يف الأردن.

اعداد برامج وطنية للم�شاريع املحافظات واملناطق النائية تركز غالبية امل�شاريع اخلدمية يف 	-درا�سات خا�صة باحتياجات
االنتاجية ال�صغرية واملتو�سطة تعاين من نق�ص حاد يف العا�صمة والتي تعترب م�صدرا مهما املحافظات من امل�شاريع.
يف جميع املحافظات مرتبطة توفر امل�شاريع وفر�ص العمل لفر�ص العمل
باحتياجاتها.
بح�سب تقرير التناف�سية
الرتكيز على حتفيز
العاملية يعترب ترتيب
م�شاركة املر�أة يف �سوق
الأردن  139عامليا
العمل
من خالل مواجهة الظروف بالن�سبة مل�شاركة املر�أة
االجتماعية وظروف العمل االقت�صادية يف �سوق
العمل
املحيطة باملر�أة
مواجهة ا�سباب و�أ�شكال الفقر تعدد �أ�سباب و�أ�شكال
الفقر والتباين يف
ت�صنيف م�ستوى الفقر
ومناطق توزعه يف الأردن

ن�سبة م�شاركة املراة االقت�صادية 	-ن�سبة البطالة لدى الن�ساء
يف �سوق العمل الأردين ما زالت
القادرات على العمل.
 %14.3حتى نهاية عام -	 ، 2010توزيع البطالة بح�سب امل�ستويات
وت�أثرياته ال�سلبية على االقت�صاد
التعلمية للن�ساء يف الأردن.
الوطني كون ما يقارب من ن�صف 	-التوزيع اجلغرايف لبطالة الن�ساء
القوة العاملة الن�سائية يف الأردن
يف الأردن.
ال تعمل
االثار ال�سلبية للفقر وانعكا�ساتها 	-اال�س�س املتبعة يف حتديد م�ستوى
الفقر.
على املجتمع
	-ح�صر اال�سباب امل�ؤدية للفقر
ودرا�ستها لغايات التحليل
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�أوراق العمل املنجزة
لـعـــام

2013
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نتائج تقرير فريق عمل
ال�سيا�سات املالية العامة
�أع�ضاء فريق جلنة ال�سيا�سات املالية العامة :
معايل الدكتور حممد �أبو حمور  :رئي�س الفريق
معايل الدكتور حممد احلاليقة  :ع�ضو
�سعادة النائب م .عبد الرحيم البقاعي :ع�ضو
الأ�ستاذ فهمي الكتوت  :ع�ضو
الدكتورة ر�شا الديات  :ع�ضو
اال�ستاذة �أروى النجداوي :ع�ضو
الأ�ستاذ حممد ال�صانع  :ع�ضو
الأ�ستاذ عامر �صالح العرموطي :ع�ضو
الأ�ستاذ حممد العجلوين  :ع�ضو
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الهدف العام لعمل الفريق:

ينبثق الهدف العام لعمل فريق �سيا�سات املالية العامة من الهدف العام لهيئة مر�صد امليثاق االقت�صادي
الأردين وهو حماولة تقييم الو�ضع االقت�صادي الراهن ب�شكل مهني وم�ستقل بعيد ًا عن �أي تدخالت  ،وذلك
�سعي ًا للو�صول �إلى حتديد مواطن ال�ضعف واخللل يف �سيا�سات املالية العامة واملخاطر املرتبطة بها واقرتاح
التو�صيات املالئمة والتي من �ش�أنها �أن ت�ضع خارطة طريق لإ�صالح املالية العامة لت�شكل عام ًال داعم ًا لإ�صالح
اقت�صادي من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �إيجابا على كافة فئات املجتمع  ،ويف هذا الإطار ال بد �أي�ض ًا من التنويه بجهود
و�أفكار الإ�صالح التي مت طرحها �أو تنفيذها خالل الفرتات الزمنية ال�سابقة ومالحظة النجاحات والإخفاقات
التي رافقتها  ،و ُي�شكل هذا اجلهد م�ساهمة متوا�ضعة من املجموعات التطوعية يف هيئة عمل املر�صد لتعزيز
اال�ستقرار االقت�صادي يف اململكة من خالل تقدمي التو�صيات والر�ؤى الإ�صالحية املتعلقة ب�سيا�سات املالية
العامة �إلى �أ�صحاب ال�ش�أن يف مواقع القرار.

ال�سيا�سة املالية يف الأردن – الهدف واخللفية التاريخية
اخللفية التاريخية:

من املعلوم �أن الأردن بلد �صغري ن�سبي ًا يف م�ساحته وموارده الطبيعية حمدودة  ،ويعاين الإقت�صاد الأردين
ب�شكل مزمن من فجوتني �أولهما خارجية تتمثل يف عجز امليزان التجاري والأُخرى داخلية تتمثل يف عجز
املوازنة العامة  ،ويف �أعقاب الأزمة احلادة التي �شهدها االقت�صاد الأردين �أواخر عقد الثمانينات من القرن
املا�ضي بد�أت اململكة يف تطبيق برنامج للإ�صالح والتكيف الهيكلي بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية وعلى ر�أ�سها
�صندوق النقد والبنك الدوليني  ،وا�ستمر تطبيق هذا الربنامج حتى �أوا�سط عام  – 2004حيث تخرج الأردن
يف ذلك احلني من برامج �صندوق النقد وبد�أ مرحلة كان ال بد فيها من االعتماد على اجلهود الذاتية والوطنية
للإ�صالح  ،وقد �أ�شادت خمتلف التقارير الإقت�صادية املحلية منها والدولية بالإجنازات التي حققها الأردن
�أثناء تطبيق برنامج الإ�صالح الذي �إ�ستمر حلوايل خم�سة ع�شر عام ًا  ،وعملي ًا فقد مت حتقيق �إجنازات الفتة
فمثال انخف�ض عجز املوازنة بعد امل�ساعدات �إلى حوايل ( )%2,8من الناجت املحلي االجمايل بعد �أن و�صل
�إلى ما يزيد عن ( )%20يف بداية تطبيق الربنامج  ،كما �إنخف�ضت ن�سبة الدين العام �إلى ما يقارب ()%90
من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مع ( )%220يف بداية الفرتة  ،وب�شكل عام فقد ا�ستعاد االقت�صاد الأردين
عافيته وبد�أ مرحلة جديدة من النمو امل�ضطرد الذي انعك�ست �أثاره على �سائر اجلوانب االقت�صادية وخالل
تلك الفرتة �إن�ضم الأردن �إلى العديد من اتفاقيات التجارة احلرة وقام بخ�صخ�صة العديد من امل�ؤ�س�سات
وال�شركات احلكومية وفتح املجال وا�سع ًا �أمام القطاع اخلا�ص ملمار�سة دور ريادي يف التنمية الإقت�صادية ،
ولكن يبدو �أن الركون �إلى الثقة املبالغ بها حول �أداء االقت�صاد الوطني دفع باجلهات امل�س�ؤولة �إلى الرتاخي يف
�ضبط �أمور املالية العامة  ،حيث �شهدت النفقات العامة �إبتدا ًء من عام  2005منو ًا مت�سارع ًا وخا�صة النفقات
اجلارية  ،دون �أن يرافق ذلك جهود فاعلة لت�أمني �إيرادات حملية تغطي ذلك النمو مما �أدى �إلى زيادة الدين
العام ب�شقيه الداخلي واخلارجي  ،ومما زاد الأمور �سو ًء �إندالع الأزمة املالية العاملية والتي كان لها انعكا�سات
وا�ضحة على خمتلف الدول  ،وبالتايل عاد الأردن جمدد ًا �إلى حظرية الربامج الإ�صالحية التي ُتنفذ بالتعاون
مع �صندوق النقد الدويل يف �صيف عام  2012بعد �أن تو�صل لإتفاق جديد مع ال�صندوق  ،وال �شك ب�أن الرتدي
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يف الأو�ضاع الإقت�صادية خالل ال�سنوات الأخرية يعود يف جزء كبري منه �إلى امل�ؤثرات اخلارجية �سوا ًء ما يتعلق
منها ب�إرتفاع �أ�سعار الطاقة واملواد الغذائية � ،أو �أحداث الربيع العربي ومن ثم �إنقطاع الغاز امل�صري و�أخري ًا
الأزمة ال�سورية التي �أدت �إلى توافد عدد كبري من الالجئني للمملكة  .ومن الإن�صاف القول �أن الأردن كان
دائم ًا ُعر�ضه للتطورات الإقليمية غري املالئمة �إ ّال �أنه حافظ على �إ�ستقراره ب�شكل ُيثري الإعجاب  ،وهذا يقودنا
�إلى حقيقة �أ�سا�سية وهي �أننا يف اململكة قد ال ن�ستطيع تغيري طبيعة الأحداث واملنطقة من حولنا �إ ّال �أننا يجب
�أن نكون قادرين على التعامل مع هذه الظروف بكفاءة وفاعلية وبحيث منتلك الأدوات الالزمة لتحويل هذه
التهديدات �إلى فر�ص �سانحة وهذه املهمة غري ال�سهلة ال تقع على كاهل احلكومة فقط و�إمنا يجب �أن تكون
بامل�شاركة مع كافة مكونات الدولة الأردنية.

جهود وبرامج الإ�صالح الوطني خالل الفرتة 2012 - 2005
يف �أعقاب الإنتهاء من برنامج الت�صحيح الهيكلي الذي مت تنفيذه بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل كان ال
بد من االلتزام ذاتي ًا بربامج وطنية ل�ضبط املالية العامة واحلفاظ على الإ�ستقرار الإقت�صادي وبحيث ال يتم
ال�سماح للم�صاعب املالية بالتفاقم والعودة جمدد ًا للخ�ضوع �إلى �إمالءات اجلهات الدولية  ،وقد كان من �أول
هذه الربامج الأجندة الوطنية التي كانت عبارة عن خطة وطنية ت�شمل خمتلف اجلوانب الإقت�صادية  ،وقد
ُاعــدت الأجندة الوطنيــة يف عام  2005وجرى �إقرارها ب�إعتبــارها متثـل نهجـ ًا �إقت�صـادي ًا لل�سن ـ ــوات 2006
 . 2015وفيما يتعلق باملالية العامة ميكن الإ�شارة �إلى ُبعدين وهما عجز املوازنة العامة الذي حددت الأجندةمنهجيه لتحويله من ( )%11.8كعجز بعد امل�ساعدات �سنة �إعداد الأجندة �إلى عجز بن�سبة ( )%3.6قبل
امل�ساعدات عام  2012و�إلى فائ�ض مايل قبل امل�ساعدات يبلغ ( )%1.8عام � ، 2017أما الدين العام فقد هدفت
الأجندة الوطنية �إلى تخفي�ضه من حوايل ( )%90كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل �إلى ( )%63عام 2012
و ( )%36عام  2017كما كانت امل�ؤ�شرات تقت�ضي �أن ترتفع ن�سبة تغطية الإيرادات املحلية للنفقات اجلارية
من (� )%85إلى ( )%140عام  2012و�إلى ( )%170عام  . 2017وكما هو ُمالحظ وبالرغم من مرور كل تلك
ال�سنوات على �إعداد الأجندة الوطنية و�إقرارها �إ ّال �أنه مل يتحقق �أي من الأهداف وامل�ؤ�شرات الواردة فيها ،
وهذا ي�شري بو�ضوح �إلى �إنحراف ال�سيا�سات املالية عن الأهداف التي و�ضعتها الأجندة وهذه املالحظة �صحيحة
�أي�ض ًا فيما يتعلق بالربامج والتو�صيات ذات ال�صبغة الوطنية والتي مت و�ضعها الحق ًا مما يعني �أن هناك حاجة
لإجراءات وقرارات حازمة لإلزام ال�سلطة التنفيذية بالإجراءات وامل�ؤ�شرات التي يتم التوافق عليها  ،ولكن
يبدو �أن التزام احلكومات بالإ�صالح و�إجراءاته يتحقق فقط يف حال كان ذلك ب�ضغوط من جهات خارجية.
ويف مرحلة الحقة عملت احلكومة على تبني الربنامج الوطني للإ�صالح املايل واالقت�صادي واالجتماعي
( )2013-2010الذي و�ضع جملة من الأهداف الأ�سا�سية من �أبرزها �إعادة التوازن للمالية العامة ،وذلك
بالعمل على تعزيز �أركان اال�ستقرار املايل والنقدي يف اململكة من خالل تخفي�ض عجز املوازنة العامة ون�سبة
الدين العام �إلى الناجت املحلي الإجمايل �إلى امل�ستويات الآمنة وتعزيز م�ستوى التن�سيق بني ال�سيا�ستني املالية
والنقدية .بالإ�ضافة �إلى تعزيز مبد�أ االعتماد على الذات يف متويل الإنفاق العام والعمل على �ضمان توزيع امثل
للموارد املالية املتاحة ووفق ًا للأولويات الوطنية.
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وبغية حتقيق �أهداف الربنامج املتعلقة باملالية العامة ،فقد مت و�ضع جمموعة من الإجراءات واملتطلبات
الواجب الأخذ بها لتخفي�ض عجز املوازنة ،وذلك بالعمل �سوية على تخفي�ض النفقات وزيادة الإيرادات ،كما
مت و�ضع جمموعة من امل�ؤ�شرات اخلا�صة بهذا الربنامج خالل املدى املتو�سط ( )2013-2009مو�ضحة يف
اجلدول �أدناه:
ابرز امل�ؤ�شرات االقت�صادية لربنامج الإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي خالل املدى املتو�سط 20131 – 2009
(ن�سب مئوية)%
البيــان

2009

2010

2011

2012

2013

معدل النمو احلقيقي

2.8

4.0

5.0

5.5

6.0

معدل النمو اال�سمي

8.0

8.9

10.0

10.0

10.0

معدل الت�ضخم

0.7-

5.0

4.0

3.5

3.0

عجز املوازنة بعد املنح كن�سبة من الناجت

8.9

6.0

5.0

4.0

3.0

�صايف الدين العام كن�سبة من الناجت

59.4

60.0

59.9

58.4

56.1

معدل النمو يف ال�صادرات ال�سلعية

19.4-

7.5

8.0

10.0

10.0

معدل النمو يف امل�ستوردات ال�سلعية

17.1-

6.3

7.0

8.5

8.5

عجز احل�ساب اجلاري كن�سبة من الناجت

8.0

7.6

7.4

6.9

6.9

وجاءت �أهداف هذا الربنامج لتتوافق مع اجلهود احلكومية احلثيثة لتنفيذ خطتها لعام  2010مبحاورها
ال�سبعة والتي عك�ست ترجمة �صادقة لكتاب التكليف ال�سامي لها وحازت على مباركة جاللة امللك املعظم.
كما ان �أهداف الربنامج ت�سعى يف النهاية لتنفيذ الر�ؤى امللكية التي ج�سدها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني يف الأجندة الوطنية ( ،)2015-2006حيث �أكدت وثيقة الأجندة الوطنية على ان اعادة هيكلة املوازنة
العامة يتطلب تنفيذ ا�صالحات جذرية لتح�سني �أداء املوازنة العامة وزيادة كفاءة الأداء احلكومي اللذين
يعتربان جوهر مبادرات الإ�صالح املايل وهدفها .ويعترب تنفيذ هذه املبادرات الركن الأ�سا�سي الالزم لتنفيذ
برامج التنمية االقت�صادية واالجتماعية املنبثقة عن الأجندة الوطنية.
�أهم الإجراءات املتعلقة مبعاجلة عجز املوازنة كما وردت يف الربنامج الوطني للإ�صالح املايل واالقت�صادي
واالجتماعي:
ترى احلكومة �أن �ضبط عجز املوازنة هو من �أهم �أولوياتها ،وذلك بالنظر �إلى ما يرتبه تفاقم العجز من �آثار
�سلبية على حجم الدين العام وعلى االقت�صاد الوطني ،وعلى معي�شة املواطن ونوعية اخلدمات املقدمة له.
ولدى درا�سة هذا امللف ،تو�صلت احلكومة �إلى ما يلي:
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•�ستبقى املوازنة العامة تعاين من عجز ل�سنوات طويلة .وال ترى احلكومة �ضري ًا يف ذلك ما دامت ن�سبة
العجز �إلى الناجت املحلي الإجمايل �ضمن حدود �آمنة ( �أي بحدود ن�سبة  %3من الناجت املحلي الإجمايل
تقريب ًا) ولكن �إذا ما ارتفع عجز املوازنة عن هذه احلدود الآمنة ،ومل تتم معاجلة العجز من خالل
�سيا�سة مالية ت�ضبط الإنفاق احلكومي ،فان النتائج ،على املدى املتو�سط،
�ستكون �سلبية للغاية بالن�سبة لالقت�صاد الوطني وم�ستوى معي�شة املواطن ،و�ستكون ،على مدى �أبعد،
باهظة الكلفة ،مما يتطلب احلزم مبعاجلة العجز و�ضبطه دون تقاع�س.
•�إن تخفي�ض العجز بالن�سبة للناجت املحلي الإجمايل ،هي عملية مزدوجة تتطلب تخفي�ض الإنفاق احلكومي
و� /أو زيادة الإيرادات املحلية من خالل زيادة الناجت املحلي يف �آن معا .لذلك فان احلكومة قامت بو�ضع
خطة ل�ضبط نفقاتها ،وخا�صة اجلارية منها ،بهدف الو�صول �إلى معادلة تفوق فيها الإيرادات املحلية
النفقات اجلارية ،والو�صول �إلى �إجناز هذا الهدف يتطلب جهود ًا حثيثة ومتوا�صلة ل�ضبط وتر�شيد الإنفاق.
وال يخفى على �أحد �أن �إمكانيات تخفي�ض النفقات احلكومية حمدودة جد ًا ،ب�سبب �أن معظم الإنفاق اجلاري
يذهب لتغطية الرواتب ورواتب التقاعد وخدمة الدين العام والرعاية االجتماعية وال�صحية .ولذلك ،تغدو
مهمة �صعبة للغاية� ،إجراءات مثل وقف الإنفاق املرتتب على الأبنية احلكومية ،و�سفر الوفود ،وا�ستخدام
ال�سيارات احلكومية ،وتخفي�ض عدد امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة ،ودجمها ،وتر�شيد نفقاتها.
�إال �أن �أي تخفي�ض يف النفقات العامة ،يجب �أن ال ي�ؤثر على العاملني يف �أجهزة احلكومة ،وال على �أمن املواطن
�أو الرعاية ال�صحية واالجتماعية املقدمة له .وكما هو حال الأجندة مل يتم التقيد بتنفيذ الربنامج ب�سبب
التغري املت�سارع يف الوزارات وعدم التزام من ي�أتي مبا مت �إقراره من قبل ،با�ستثناء عام  2010الذي مت خالله
حتقيق امل�ؤ�شرات املر�سومة يف الربنامج .
ومن �أهم ما ينبغي الإ�شارة له �أي�ضا هو ت�شكيل جلنة احلوار الوطني الإقت�صادي التي مثلت خمتلف �أطياف
املجتمع الأردين يف عام  ، 2010وجاءت التو�صيات التي متخ�ضت عن جلنة احلوار االقت�صادي يف جمال
ال�سيا�سة املالية ،على النحو الآتي:

�أو ًال :تو�صيات عامة

1.1الت�أكيد على االلتزام بقانون املوازنة العامة وعدم �إ�صدار مالحق ت�ؤدي �إلى زيادة العجز والت�أكيد على
توحيد جميع م�صادر الإنفاق والإيرادات مبا فيها املنح اخلارجية وموازنات امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة من خالل
موازنة الدولة وعدم وجود �أوجه �إنفاق �أو �إيراد خارج خزينة الدولة والذي بدوره يعزز الو�ضوح والقبول
العام باملوازنة.
2.2اتخاذ الإجراءات الالزمة وال�سريعة مبا ي�ضمن تعزيز الرقابة على املال العام من قبل اجلهات امل�ستقلة
واملتخ�ص�صة وذلك لكافة �أجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة.
3.3الت�أكيد على عدم التو�سع بالإنفاق العام و�ضرورة ربطه بالكفاءة وزيادة الإنتاجية وتوفري فر�ص عمل
للأردنيني من خالل الرتكيز على امل�شاريع الإنتاجية وبال�شراكة مع القطاع اخلا�ص� ،أو حتفيزه عليها.
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4.4متابعة الربنامج الوطني للإ�صالح املايل املعد من قبل احلكومة على و�ضع جدول حمدد لعملية التنفيذ و
تقارير ربعية للتقييم الذي يتطلب بدوره الإ�سراع بتنفيذ برامج الإ�صالح املايل املختلفة.
5.5الإ�سراع يف �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية.

ثاني ًا� :أهم التو�صيات ق�صرية املدى (خالل العام :)2011

�1.1أكدت اللجنة على �ضرورة املوازنة بني الو�ضع احلرج للموازنة العامة والبعدين االقت�صادي واالجتماعي
وعليه ف�إنها �أو�صت با�ستمرار دعم املواد الغذائية الرئي�سية وتثبيت �أ�سعار املحروقات للفرتة الراهنة.
2.2الإ�سراع يف دمج وهيكلة امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية امل�ستقلة وتوحيد املرجعيات يف �سبيل �ضبط
النفقات وزيادة الإنتاجية وحت�سني الكفاءة وت�شجيع اال�ستثمار و�إزالة الت�شوهات الناجمة عن تعددها.
3.3الإ�سراع يف العمل لإيجاد الأدوات والآليات الالزمة التي ت�ضمن �إي�صال الدعم مل�ستحقيه من املواطنني
الأردنيني ومبا يوفر على اخلزينة مبالغ الدعم التي ت�ستفيد منه فئات غري م�ستحقة له ،وميكن ا�ستخدام
الوفر يف متويل �صندوق امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة واملتناهية ال�صغر املوجه نحو املحافظات �أو �أي
م�شاريع �أخرى ت�ساهم يف تنمية املحافظات.
4.4مع الأخذ بعني االعتبار التو�صية رقم �، 1أو�صت اللجنة ب�إعادة النظر يف قرار احلكومة يف الت�سعري الدوري
للمحروقات كل ثالثة �شهور على �أن يعود الى الت�سعري ال�شهري ،حتى يتم ا�ستيعاب التذبذبات بالأ�سعار
بدون �آثار كبرية ترتتب على املواطنني.
�5.5إعادة النظر يف جلنة ت�سعري الطاقة على �أن ت�شمل ممثلني من القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
مبا ي�ؤكد ال�شفافية بعملية الت�سعري.

ثالث ًا� :أهم التو�صيات متو�سطة املدى (خالل الفرتة :)2013-2012

1.1الت�أكيد على رفع كفاءة التح�صيل ال�ضريبي.
2.2الت�أكيد على �أهمية ثبات وا�ستقرار القيادات الإدارية االقت�صادية يف القطاع العام مبا ي�ضمن ا�ستمرار
ال�سيا�سات االقت�صادية اال�سرتاتيجية وتنفيذها �ضمن خطة عمل وم�ؤ�شرات �أداء قابلة للقيا�س وفرتات
زمنية حمددة ومبا ميكن من حتقيق مبد�أ امل�ساءلة.
3.3الت�أكيد على �أهمية التوازن ما بني املوازنة والعجز املرتتب عليها من جهة وحتقيق النمو االقت�صادي من
جهة �أخرى لينعك�س مبا�شرة على خمتلف فئات املجتمع.
4.4تعديل قانون الدين العام بحيث ي�سمح للدولة االقرتا�ض من البنوك املحلية بالعملة املحلية و�أن ال تكون
حم�صورة بال�سندات.
�إ ّال �أن التو�صيات التي قدمتها جلنة احلوار االقت�صادي يف تقريرها ال�صادر يف �أيار  2011مل يتم تنفيذها ،كما
هي العادة فيما يتعلق باجلهود الوطنية للإ�صالح،وخا�صة مع �سرعة تغري احلكومات.
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برنامج الإ�صالح االقت�صادي املتفق عليه مع �صندوق النقد الدويل
ولتقييم مدى تقدم �أو تراجع �أداء ال�سيا�سة املالية يف الأردن ،ال بد هنا �أي�ض ًا من ا�ستعرا�ض ما ت�ضمنه تقرير
بعثة �صندوق النقد الدويل حول املراجعة الأولى لطلب الأردن واملقدم للح�صول على ترتيبات اال�ستعداد
االئتماين (.)Stand-By Arrangement
فقد �أظهر تقرير بعثة �صندوق النقد الدويل ال�صادر يف كانون الأول  ،2012ب�أن االقت�صاد الأردين قد حقق
�أدا ًء جيد ًا خالل عام  ،2012على الرغم من التحديات وال�صعوبات التي واجهها الأردن خالل العام املن�صرم
واملتمثلة بانقطاع تدفق الغاز الطبيعي ،وحالة ال�صراع امل�ستمرة يف �سوريا وا�ستمرار توافد الالجئني ال�سوريني
�إلى الأردن 2.وقد رافق هذه ال�صعوبات ارتفاع ملمو�س يف �أ�سعار النفط وال�سلع الغذائية ،وتراجع امل�ساعدات
املقدمة ،مما و�ضع االقت�صاد الأردين حتت �ضغوطات متزايدة .وعلى الرغم من ذلك ،توقعت بعثة �صندوق
النقد الدويل منو الناجت املحلي بن�سبة  %3مقارنة مبا ن�سبته  %2.6خالل عام  ،2011يف حني �أن ن�سبة الت�ضخم
�ستكون حوايل  %5لعام .2012و�أ�شار تقرير البعثة �إلى انه وبالرغم من ال�صعوبات التي واجهت االقت�صاد
الأردين ،فقد اتخذت اجلهات احلكومية جمموعة من ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية الناجعة هدفت �إلى
تخفي�ض عجز املوازنة احلكومية وعجز ميزان املدفوعات ب�أ�سلوب مقبول اجتماعي ًا .فقد عملت احلكومة
الأردنية بتاريخ  14ت�شرين الثاين  2012على رفع الدعم احلكومي عن جميع امل�شتقات النفطية كخطوة رئي�سية
نحو الت�صحيح وتخفي�ض التكاليف واملخاطر التي تتحملها املوازنة احلكومية نتيجة لتقلبات �أ�سعار النفط يف
الأ�سواق العاملية.
هذا ومن وجهة نظر بعثة �صندوق النقد الدويل فان ق�ضية العجز يف املوازنة العامة ال تزال م�شكلة كبرية،
فخالل العقود املا�ضية ،اعتمدت ال�سيا�سات املالية ب�شكل كبري على توفر التمويل اخلارجي .م�شريين �إلى �أن
ال�سيا�سات املالية التو�سعية خالل عامي  2008و 2009اعقبتها �سيا�سة انكما�شية يف عام � 2010أدت �إلى
تخفي�ض العجز املايل ب�صورة وا�ضحة .يف حني مت متويل املوازنة مبنح مالية �ضخمة خالل عام .2011
�أما بالن�سبة لأداء ال�سيا�سة املالية خالل عام  2012فقد �أو�ضح تقرير البعثة �أهم مالحمها وعلى النحو الآتي:

�أو ًال :زيادة العجز املايل يف املوازنة احلكومية نتيجة لل�ضغوطات املتزايدة على
االقت�صاد الأردين

ان موازنة عام  2012توقعت �إجراء تعديالت وحت�سينات كبرية باملقارنة مع موازنة � .2011إال انه مع منت�صف
العام ،مل يعد ذلك الأمر جمدي ًا نتيجة للزيادة غري متوقعة يف النفقات العامة بحوايل  %4من الناجت املحلي
الإجمايل ،والتي جاءت نتيجة لدعم املحروقات مبا ن�سبته  %2.5من الناجت املحلي الإجمايل وذلك جراء
االرتفاع الكبري يف �أ�سعار النفط العاملية يف بداية عام  ،2012وارتفاع فاتورة الرواتب احلكومية مبا ن�سبته
 %0.6من الناجت املحلي االجمايل نتيجة لإعادة هيكلة نظام اخلدمة املدنية ،وارتفاع نفقات التقاعد وال�صحة
 2قدر عدد الالجئني ال�سوريني املتواجدين يف الأردن بحوايل  448,000الجئ حتى تاريخ � 17آذار .2013
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بحوايل  %0.3من الناجت املحلي االجمايل ،بالإ�ضافة للنفقات الطارئة التي حتملتها احلكومة الأردنية مقابل
ت�أمني ال�سكن وامل�ساعدات الطبية لالجئني ال�سوريني والتي �شكلت حوايل  %0.5من الناجت املحلي االجمايل.
كما �أن التوقعات املتعلقة بالإيرادات احلكومية جاءت متفائلة جد ًا ومبا ن�سبته  %1من الناجت املحلي االجمايل.
وبني التقرير انه ويف حال عدم اتخاذ �أي �إجراءات ت�صحيحية فان موازنة عام  2012يف حال تنفيذها �سوف
ينجم عنها املزيد من العجز الأ�سا�سي (با�ستثناء امل�ساعدات) وذلك مبا ن�سبته  %1.9من الناجت املحلي
االجمايل باملقارنة مع عام .2011

ثاني ًا :قيام ال�سلطات احلكومية الأردنية باتخاذ �إجراءات جوهرية و�أ�سا�سية منذ
�أيار 2012

وقد �سجلت هذه االجراءات وفر ًا مبا ن�سبته  %3من الناجت املحلي االجمايل معظمها يف جانب النفقات ،حيث
كان ال بد من قيام احلكومة اجلديدة بالت�صرف ب�سرعة وو�ضع جمموعة من االجراءات الواجب تنفيذها يف
احلال هدفت من خاللها �إلى تخفي�ض حاجة احلكومة من التمويل بالإ�ضافة ال�ستهداف فئة املواطنني القادرين
على الدفع .ومبا �أن ال�سلطات احلكومية الأردنية عملت على تقييد ال�سيا�سات املالية خالل اخلم�س �شهور الأولى
من العام ( الإنفاق الر�أ�سمايل �شكل حوايل  %0.7من الناجت املحلي االجمايل) ،فان عوائد الت�صحيحات التي
متت توزعت على ال�سنة كاملة .هذا ويف حال ظهور �أي خماطر �سلبية فان ال�سلطات احلكومية الأردنية كانت
جاهزة لو�ضع واتخاذ الإجراءات الكفيلة ملواجهة هذه املخاطر ،ومن ابرز هذه االجراءات تخفي�ض الإنفاق
الر�أ�سمايل.
•من جانب االيرادات
ان االجراءات التي متت من جانب االيرادات ابقت على ن�سبة االيرادات الى الناجت املحلي االجمايل دون تغيري
عما كانت عليه عام  .2011فقد مت الرتكيز على فر�ض املزيد من ال�ضرائب على ال�سلع الكمالية (مثل تذاكر
ال�سفر ،الكحول ،منتجات الدخان) .كما تعتقد ال�سلطات احلكومية الأردنية بان الزيادة الكبرية يف االيرادات
ميكن ان ت�أتي من خالل االعفاءات ال�ضريبية ( حيث ميكن للمواطنني اعادة دفع امل�ستحقات ال�ضريبية خالل
الفرتة متوز-كانون الأول  2012دون فر�ض اي غرامات ت�أخري عليهم) .وتعتقد بعثة ال�صندوق بان االعفاءات
ال�ضريبية املطردة �سوف ت�ؤدي الى تقوي�ض االيرادات يف املدى الطويل ،وحثت ال�سلطات على الرتكيز على
تعزيز االمتثال ال�ضريبي وتنفيذ الت�شريعات ال�ضريبية.
•من جانب النفقات
�أهم االجراءات التي متت كانت زيادة �سعر البنزين  90مبا ن�سبته  ،%13واعادة العمل بنظام الت�سعري ال�شهري
لبنزين  ،95ووقود الطائرات ،والنفط الثقيل .وكان رفع �سعر ال�سوالر يف عام  2012من �أبرز االجراءات
املتخذة .وعلى اعتبار ان احل�سابات املالية احلكومية ذات ح�سا�سية عالية جتاه تطورات �أ�سعار النفط العاملية،
فقد حثت بعثة ال�صندوق ال�سلطات احلكومية الأردنية على اعادة العمل وعلى وجه ال�سرعة بنظام الت�سعري
ال�شهري مل�شتقات النفط .كما مت تخفي�ض النفقات اجلارية على العديد من البنود ومنها النفقات الع�سكرية.
بالإ�ضافة الى تخفي�ض االنفاق الر�أ�سمايل من خالل الغاء بع�ض امل�شاريع الكبرية غري ال�ضرورية يف املرحلة
احلالية.
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ويو�ضح اجلدول التايل حجم الوفورات املالية التي حتققت نتيجة للإجراءات املت�شددة لل�سيا�سة املالية والتي
مت اتخاذها خالل عام :2012
حجم الوفورات املالية الناجمة عن �إجراءات ال�سيا�سة املالية خالل عام 20123
الوفورات
االجراءات
مليون دينار اردين ن�سبة من الناجت املحلي
االجمايل ()%
3.34
742
االجراءات الكلية املتخذة ،منها:
0.40
90
جانب االيرادات
0.03
7
رفع ر�سوم االقامة لغري االردنيني
0.04
10
رفع ر�سوم احلواالت املالية
0.09
20
زيادة ال�ضريبة على ال�سيارات
0.04
8
فر�ض �ضريبة مبيعات على الأجهزة اخللوية
واملكيفات
0.07
15
الغاء االعفاءات على امل�ستلزمات الزراعية
0.09
20
زيادة ال�ضريبة على تذاكر ال�سفر
0.04
10
زيادة ال�ضريبة على الكحول والدخان
2.93
652
جانب النفقات
1.10
244
تخفي�ض االنفاق الر�أ�سمايل
0.11
25
م�شاريع رئا�سة الوزراء
0.76
169
نفقات ر�أ�سمالية �أخرى
0.22
50
متلك الأرا�ضي للم�شاريع الكبرية
0.85
188
اجراءات الزيادة يف �أ�سعار الوقود املحلية
0.50
111
بنزين )%26( 95
0.22
48
بنزين )%13( 90
0.13
29
ال�سوالر والكاز ()%6
0.99
220
اقتطاعات يف النفقات اجلارية الأخرى
0.67
150
نفقات ع�سكرية
0.13
30
معونات مل�ؤ�س�سات م�ستقلة
0.13
30
نفقات ت�شغيلية ()%15
0.04
10
نفقات جارية �أخرى
املصدر :تقرير بعثة صندوق النقد الدولي حول املراجعة األولى لطلب األردن احلصول على ترتيبات
3
االستعداد االئتماني ( ،)Stand-By Arrangementمتوز 2012
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تقييم بعثة �صندوق النقد الدويل لإجراءات ال�سيا�سة املالية يف الأردن
•ال�صدمات اخلارجية �أظهرت نقاط �ضعف االقت�صاد الأردين واملتمثلة باملخاطر اجل�سيمة التي تعر�ض
لها الأردن يف عامي  2011و  2012نتيجة ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية ،وانقطاع الغاز امل�صري ،بالإ�ضافة
الى ظروف عدم اال�ستقرار يف املنطقة .كل ذلك و�ضع �ضغوطات على احل�ساب اجلاري� ،أدت الى انخفا�ض
احتياطيات البنك املركزي الأردين من العمالت االجنبية ،ودفع بعجز احلكومة املركزية و�شركة الكهرباء
الوطنية الى م�ستويات م�ضاعفة .وقد �أظهرت هذه ال�صدمات �ضعف ًا هيكلي ًا يف ال�سيا�سات املالية و�سيا�سة
الطاقة.
•يف ظل هذه املرحلة احلرجة ،فان ا�ستدامة الو�ضع املايل واخلارجي يتوقف على �سيا�سات مت�شددة وتوفري
التمويل الكايف  ،حيث �أن الربنامج احلكومي يركز حالي ًا على تخفي�ض العجز املايل والعجز اخلارجي،
بالإ�ضافة حلماية �سيا�سة �سعر ال�صرف ،التي خدمت الأردن جيد ًا خالل ال�سنوات ال�سبع ع�شر املا�ضية.
وهذا من �ش�أنه ان يلقي عبء الت�صحيح ب�شكل مبا�شر على ال�سيا�سة املالية و�سيا�سة الطاقة بالإ�ضافة
لدعم اال�صالحات الهيكلية الهادفة لتعزيز النمو والتناف�سية .وقد متتع الأردن خالل الفرتة املا�ضية
بدعم قوي من قبل اجلهات املانحة ،ويتوقع ان يتم متويل هذا الربنامج بالكامل.
•�ضرورة التزام الربنامج بالت�صحيحات وتنفيذ ال�سيا�سات املطلوبة
وهنا فان الأمر يتطلب اعادة توجيه ال�سيا�سات املالية نحو زيادة االيرادات من خالل اجراء التعديل
املنا�سب لل�سيا�سة ال�ضريبية ،ويف ذات الوقت حت�سني هيكلية ومكونات االنفاق احلكومي وذلك ب�إي�صال
الدعم واملعونات املالية مل�ستحقيها من الفئات امل�ستهدفة ،والرتكيز على اال�ستثمارات املعززة لعملية
النمو ،وبذل اجلهود اال�ضافية لدعم وتعزيز الإدارة ال�ضريبية .كما ان �سيا�سة الطاقة يجب ان تعيد
النظر بتكلفة الكهرباء الفعلية التي تتحملها �شركة الكهرباء الوطنية و�ضرورة احت�سابها ب�شكل دقيق
تفادي ًا لتحميل ال�شركة املزيد من الديون  ،وهذا الأمر يتطلب يف النهاية رفع تعرفة الكهرباء وتنويع
م�صادر الطاقة يف الأردن.
•�ضرورة حت�سني الإدارة املالية العامة ،خا�صة وان �ضعف الإدارة املالية العامة ي�ؤدي الى �صعوبات يف
تطبيق عملية مراقبة �أداء الربنامج بالإ�ضافة لإ�ضعاف عملية التن�سيق بني كل من ال�سيا�سة املالية
وال�سيا�سة النقدية.

epdforum.org

103

ويو�ضح اجلدول التايل �أهم م�ؤ�شرات ال�سيا�سة املالية لعام  2012باملقارنة مع عام  2011كن�سبة من الناجت
املحلي االجمايل.
م�ؤ�شرات ال�سيا�سة املالية للعام  2012باملقارنة مع عام 20114
ن�سبة من الناجت املحلي االجمايل()%
�( 2011أولية)

( 2012مقدرة)

البند

26.4

25.8

5.9

3.9

النفقات و�صايف االقرا�ض

33.2

31.0

اجمايل العجز قبل االجراءات احلكومية

5.7-

5.2-

�إجمايل العجز با�ستثناء امل�ساعدات

11.7-

9.1-

العجز الأويل با�ستثناء امل�ساعدات

9.6-

6.6-

الر�صيد النقدي ل�شركة الكهرباء الوطنية

2.8-

3.8-

�إجمايل الدين احلكومي واملكفول

70.7

70.8

منه :الدين اخلارجي

21.9

21.1

االيرادات وامل�ساعدات
منها :امل�ساعدات

		
وي�ستعر�ض اجلدول التايل الأداء الف�صلي لل�سيا�سة املالية العامة خالل عام  2012وذلك باملليون دينار.
�أهم بيانات املوازنة العامة لعام 20125
(باملليون دينار �أردين)
البند
اجمايل االيرادات وامل�ساعدات

االيرادات املحلية
االيرادات ال�ضريبية ،منها:
ال�ضريبة على الدخل والأرباح
ال�ضريبة العامة على املبيعات
ال�ضريبة على التجارة اخلارجية
االيرادات غري ال�ضريبية
امل�ساعدات

الربع
الأول

الربع
الثاين

2012

الربع
الثالث

الربع
الرابع

2012

1,083

1,438

1,147

1,927

5,596

1,069
714
133
490
67
355
14

1,438
1,049
370
558
73
389
0

1,097
798
114
569
76
300
50

1,058
773
77
564
77
285
869

4,663
3,333
695
2,181
293
1,329
934

 4امل�صدر :تقرير بعثة �صندوق النقد الدويل حول املراجعة الأولى لطلب الأردن احل�صول على ترتيبات اال�ستعداد االئتماين (Stand-By
 ،)Arrangementمتوز 2012
 5امل�صدر :تقرير بعثة �صندوق النقد الدويل حول املراجعة الأولى لطلب الأردن احل�صول على ترتيبات اال�ستعداد االئتماين (Stand-By
 ،)Arrangementمتوز 2012
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اجمايل النفقات
النفقات اجلارية
الرواتب واالجور
ت�سديد فوائد ،منها:
حملي
خارجي
االنفاق الع�سكري
معونات ،منها:
دعم امل�شتقات النفطية
دعم مواد غذائية
حواالت ،منها:
�أجور
مدفوعات مقابل �سلع
وخدمات
النفقات الر�أ�سمالية
منها ما مت متويله بقرو�ض
م�شاريع
ً
اجمايل االيرادات وامل�ساعدات مطروحا منها
النفقات (العجز)

1,251
1,221
266
119
106
14
363
130
83
46
296
241
48

2,019
1,854
289
147
113
35
452
398
338
60
420
255
149

1,885
1,693
292
133
119
13
480
230
180
50
428
263
130

1,892
1,524
303
173
138
35
495
53
25
29
426
269
73

7,047
6,292
1,149
572
476
96
1,790
811
626
185
1,570
1,029
400

31
14

164
15

191
15

369
15

755
58

-168

-580

-737

35

-1,450

الواقع احلايل للدين العام يف الأردن:
ارتفع �صايف ر�صيد الدين العام نهاية عام  2012بن�سبة  %23.7عن م�ستواه نهاية عام  ،2011لي�صل الى
 16580.9مليون دينار� ،أي ما ن�سبته  %74.6من الناجت املحلي االجمايل املقدر لعام .2012
ارتفع ر�صيد الدين العام الى الناجت املحلي االجمايل بن�سبة  %9.1عن م�ستواه نهاية عام  2011على الرغم من
النمو االيجابي للناجت املحلي االجمايل ب  %8.6يف عام  .2012وتعود هذه الزيادة ب�شكل �أ�سا�سي الى ارتفاع
�صايف ر�صيد الدين الداخلي بن�سبة  %30.7لي�صل الى  11648.5مليون دينار يف نهاية عام  ،2012وميثل
ذلك ارتفاع ًا يف ن�سبته الى الناجت املحلي االجمايل من  %43.5نهاية عام  2011الى  %52.4نهاية عام ،2012
وارتفع ر�صيد الدين اخلارجي بن�سبة  %9.9لي�صل الى  4932.4مليون دينار يف نهاية عام  2012وميثل ذلك
ارتفاع ًا يف ن�سبته الى الناجت املحلي االجمايل من  %21.9نهاية عام  2011الى  %22.2نهاية عام .2012
ويو�ضح اجلدول التايل �أهم م�ؤ�شرات الدين لعام  2012باملقارنة مع عام 2011
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م�ؤ�شرات الدين العام الرئي�سية

6

2011

البند
الدين العام (مليون دينار)

20121

16,580.92 13,401.71

ن�سبة الدين الى الناجت املحلي االجمايل

%65.45

%74.59

ن�صيب الفرد من الدين (دينار �أردين)

2,145

2,596

4,486.75

4,932.42

ن�سبة الدين الى الناجت املحلي االجمايل

%21.91

%22.19

ن�سبة الدين الى ال�صادرات (ال�سلع واخلدمات)

%48.23

-

ن�سبة االحتياطيات الر�سمية الى الدين

%166.25

%95.24

ن�صيب الفرد من الدين (دينار اردين)

718

772

8,914.95

11,648.49

ن�سبة الدين الى الناجت املحلي االجمايل

%43.54

%52.40

ن�صيب الفرد من الدين (دينار �أردين)

1,427

1,823

الدين اخلارجي (مليون دينار)

�صايف الدين الداخلي (مليون دينار)

2

الواقع احلايل وامل�ؤ�شرات
لدى ا�ستعرا�ض الأداء املايل خالل العام املا�ضي  2012تبني �أن عجز املوازنة بعد املنح بلغ حوايل ( )1.8مليار
دينار مقابل حوايل ( )51.4مليار دينار يف موازنة ذلك العام وحوايل ( )1.4عام � ، 2011أما �إذا مت �إ�ستثناء
املنح فريتفع العجز �إلى حوايل ( )2.14مليار دينار عام  2012مقابل حوايل ( )2.6مليار دينار عام ، 2011
�أما فيما يتعلق بالدين العام فقد بلغت ن�سبة �صايف املديونية حوايل ( )%75من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية
عام  2012مقابل ( )%65.4يف نهاية عام  ، 2011و ُيالحظ �أن بدايات العام  2013ال تزال ت�شهد ت�سارع يف
ارتفاع الدين العام وقد بلغ جمموع خدمة الدين العام يف عام  2012حوايل ( )558مليون دينار مرتفعة بذلك
حوايل ( )%7.6عن م�ستواها خالل عام  ، 2011وخالل الأ�شهر الثالثة الأولى من العام احلايل  2013بلغت
خدمة الدين �أكرث من ( )86مليون دينار.وفيما يلي جدول بابرز امل�ؤ�شرات املالية خالل الفرتة : 2012 -2008
ن�سبة من الناجت املحلي االجمايل
 6امل�صدر :ن�شرة الدين العام رقم  ،36كانون الأول  ،2012وزارة املالية
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2008

2009

2010

2011

2012

البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
�إجمايل الإيرادات واملنح

32.7

26.7

27.8

26.4

22.8

منها الإيرادات املحلية *

28.1

24.8

22.7

20.5

21.4

�إجمايل الإنفاق

34.8

35.7

30.4

33.2

31

منها النفقات اجلارية

28.7

27.1

25.3

28

28

عجز املوازنة (بعد املنح)

2.2 -

8.9 -

5.6 -

6.8 -

8.2 -

ن�سبة النفقات اجلارية �إلى �إجمايل الإنفاق

82.4

76

83.2

84.4

86.9

ن�سبة �إجمايل الإيرادات �إلى �إجمايل النفقات

93.8

75

81.7

79.7

76.9

ن�سبة الإيرادات املحلية �إلى النفقات اجلارية

97.8

91.3

89.8

73.2

74.3

ن�سبة منو الناجت بالأ�سعار الثابتة

7.2

5.5

2.3

2.6

2.8

متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت (دينار)

2666

2828

3069

3277

معدل البطالة

12.7

12.9

12.5

12.9

12.2

14

- . ,7

5

4.4

4.8

الرقم القيا�سي لتكاليف املعي�شة

امل�صدر :ن�شرة املالية العامة-كانون ثاين ، 2013املجلد ،14العدد12
*تت�ضمن مبلغ (�) 354.5إيرادات غري متكررة متثل ثمن بيع ار�ض يف العقبة.
و ُيالحظ من امل�ؤ�شرات ال�سابقة جوانب الرتاجع املنتظم يف �أداء ال�سيا�سة املالية والتي ميكن تلخي�صها كما يلي:
vانخفا�ض الإيرادات املحلية كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل.
v
vارتفاع ح�صة النفقات اجلارية كن�سبة من �إجمايل الإنفاق.
v
vانخفا�ض ن�سبة تغطية الإيرادات املحلية للنفقات اجلارية.
v
vالتذبذب غري املنتظم للعجز بعد امل�ساعدات واجتاهه نحو الت�صاعد.
v

حتديات وتبعات �أداء ال�سيا�سة املالية العامة يف الأردن
واجه �أداء ال�سيا�سة املالية يف الأردن العديد من التحديات خالل العقود املا�ضية كان �أبرزها العجز املزمن يف
املوازنة العامة وارتفاع ر�صيد املديونية ،حيث �أ�شارت تقارير دولية ان الأردن يحتل املرتبة الرابعة عربيا من
حيث ثقل حجم املديونية لعام � ،2011إذ بلغت ن�سبة الدين الى الناجت املحلي االجمايل  %65.45يف عام ،2011
هذا وارتفعت هذه الن�سبة لتبلغ  %74.59يف عام � .2012أما اجمايل العجز با�ستثناء امل�ساعدات فقد بلغ ما
ن�سبته  %9.1من الناجت املحلي االجمايل لعام  2012باملقارنة مع ما ن�سبته  %11.7لعام .2011
ان التحديات امل�ستقبلية التي تواجه �أداء ال�سيا�سة املالية العامة وتبعاتها �أ�صبحت ت�شكل عبئ ًا كبري ًا على �صانعي
ومتخذي القرارات االقت�صادية ملا يرتتب على ذلك من �أثار �سلبية على م�ستوى معي�شة املواطن الأردين ،وتفاقم
epdforum.org

107

العجز ور�صيد املديونية الذين و�صال �إلى م�ستويات قيا�سية فاقت ن�سب الأمان املقبول بها عاملي ًا ،وكل هذا من
�ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلب ًا على م�ستوى الت�صنيف الدويل االئتماين للأردن من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية.
وتعد �أزمة الطاقة التحدي الأكرب لالقت�صاد الأردين وت�شكل عبئا كبريا على املالية العامة ،وو�صلت كلفتها
االجمالية الى ما ن�سبته  %24من الناجت املحلي االجمايل لعام  .2012وهي م�س�ؤولة عن عجز املوازنة ،وعجز
احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات ،وانخفا�ض احتياطي اململكة من العمالت الأجنبية.
وقد �أ�شار تقرير بعثة �صندوق النقد الدويل حول املراجعة الأولى لطلب الأردن احل�صول على ترتيبات اال�ستعداد
االئتماين ( ،)Stand-By Arrangementال�صادر يف متوز  2012الى العديد من التحديات واملخاطر والتي
ميكن ايجازها مبا يلي:
•اكد التقرير ان االقت�صاد االردين �سيواجه حتديات وخماطر كبرية ،ف�أ�سعار النفط العاملية وتكلفتها
العالية على االردن �ستدفع الى تخفي�ض النمو االقت�صادي وارتفاع يف العجز املايل اكرث من املخطط له،
وفعليا فقد �شهد االقت�صاد االردين انخفا�ضا بلغ  %13فيما يخ�ص التجارة الدولية خالل عام ،2011
وانخفا�ض يف اال�ستثمارات االجنبية وحتويالت العاملني يف اخلارج وعوائد ال�سياحة ،وارتفاع يف تكلفة
احل�صول على را�س املال لأغرا�ض اال�ستثمار.
•كما �ألقى التقرير ال�ضوء على االنفاق االجتماعي الكبري الذي تنفقه احلكومة والذي �شكل بدوره عبئا
كبريا على املوازنة احلكومية يف االردن  ،وهذا مدعاه الى ان تقوم احلكومة ب�سيا�سات مالية م�شددة
وتق�شفية لتخفي�ض حالة عدم التوازن املالية واخلارجية.
•ارتفاع الدين احلكومي كن�سبة من الناجت املحلي االجمايل نتيجة حتمل احلكومة تكاليف م�شتقات النفط
وزيادة العجز املايل الى اكرث من  %6من الناجت املحلي االجمايل يف العام  2012عما كان يف عام ،2011
وهذه نتيجة حتمية ب�سبب زيادة النفقات احلكومية لدعم امل�شتقات النفطية وبع�ض املنتجات اال�ستهالكية
وانفاقها اخلا�ص بال�ضمان( انفاق اجتماعي) وغريها ،ونتيجة اي�ضا النخفا�ض االيرادات املحلية .من
جهة اخرى فان امل�ساعدات التي ح�صل عليها االردن من ال�سعودية يف العام  2011مبقدار 1.4مليار
دوالر امريكي �شكلت ما ن�سبته  %5تقريبا من حجم الناجت املحلي االجمايل ،والتي �ساعدت احلكومة يف
دفع تكاليف دعم م�شتقات النفط ،بالإ�ضافة الى ان اقرتا�ض الدولة ازداد ب�شكل م�ضطرد نتيجة لقرو�ض
�شركة الكهرباء الوطنية ل�سد فجوة التكاليف التي حدثت اثر ارتفاع ا�سعار النفط واال�ستعا�ضة عن الغاز
امل�صري خالل فرتات انقطاعه ،االمر الذي ادى الى ارتفاع الدين احلكومي ب�شكل كبري لي�صل كن�سبة من
الناجت املحلي االجمايل الى  %65يف نهاية عام 2011.
•نوه التقرير الى انه لأغرا�ض جتنب املخاطر واملرتبط بارتفاع الدين العام فان ال�سلطات يجب ان تقوم
بخطوات ا�ستباقية واحرتازية لأغرا�ض التنمية املالية امل�ستدامة ،وان يكون الرتكيز على رفع ايرادات
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احلكومة عن طريق الغاء احلوافز ال�ضريبية واعادة النظر بر�سوم العقار ورفع ال�ضرائب على ال�سلع
الكمالية ،ووقف التعينات وا�ستحداث الوظائف يف القطاع العام وتقليل النفقات اجلارية يف امل�ؤ�س�سات
والوزارات احلكومية ،وا�صالح نظام الت�سعري اخلا�ص بدعم م�شتقات البرتول(بنزين ،ديزل) .وحلماية
الفئات الفقرية فان نظام الدعم ال�شامل يجب ان ي�ستبدل بنظام مبتكر يهدف الى اي�صال التحويالت
واملعونات النقدية الى م�ستحقيها من العائالت ذات الدخل املنخف�ض .هذا وقد قامت احلكومة الأردنية
بتطبيق هذا االجراء يف ت�شرين الثاين .2012
•ان عملية التن�سيق بني ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة النقدية �أمر يف غاية الأهمية عرب املرحلة
القادمة وذلك تفادي ًا للمخاطر املتوقعة يف املدى املتو�سط واملتمثلة بالعجز يف كل من املوازنة
احلكومية وميزان املدفوعات .وقد اكد التقرير ان خطة اال�صالح املايل للحكومة لثالث �سنوات
مهمة يف هذه املرحلة لتقليل الت�شوهات ولتح�سني النمو االقت�صادي ،وب�شكل حمدد تخفي�ض ر�صيد
الدين العام بن�سبة  %3.5من حجم الناجت املحلي االجمايل بحلول العام  2014.وباملح�صلة
فان التخفي�ض يف الدين العام يعتمد ب�شكل جلي على النمو يف الناجت املحلي االجمايل ،والذي
وح�سب معدو التقرير لن يكون كافيا بو�ضعة احلايل لأغرا�ض اهداف املوازنة لغاية عام .2017
وقد �شدد التقرير على انه من املهم ا�ستدامة ال�سيا�سة النقدية يف االردن واحلفاظ على و�ضع مالئم،
وحيث ان ال�سيا�سة املالية املتق�شفة مهمة ل�ضبط العجز املايل احلا�صل وحتفيز االقت�صاد ،فان ذلك مل
مينع العجز املايل من االزدياد خالل عام  ،2012وهذا مدعاه ال�ستخدام �سيا�سة نقدية مت�شددة ل�ضبط
الت�ضخم خا�صة يف ظل ازدياد خماطر املالءة يف االردن واملنطقة ،وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار
واالحتياطيات االجنبية.
هذا وقد عمل فريق عمل ال�سيا�سات املالية العامة على ر�صد كافة التحديات واملخاطر لأداء ال�سيا�سة املالية
العامة ،وبيان الأثر املتوقع لكل منها عرب املدى الق�صري والطويل ،والتي مت عك�سها يف م�صفوفة تقييم املخاطر
املدرجة الحق ًا.

م�صفوفة التحديات و�أثر املخاطر املتوقعة على االقت�صاد الأردين

تو�ضح امل�صفوفة التالية التحديات واملخاطر املتوقعة لل�سيا�سة املالية العامة و�أثارها املرتتبة على االقت�صاد
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الأردين خالل الفرتة الزمنية القادمة:
م�صفوفة تقييم خماطر ال�سيا�سة املالية العامة
طبيعة/م�صدر التحدي
(اخلطر)
الزيادة الكبرية واملطولة يف
�أ�سعار الطاقة

احتمال حدوث اخلطر خالل
ال�سنوات الثالث القادمة
متو�سط
نظر ًا لالنخفا�ض الكبري يف توريد
الغاز امل�صري ،فقد ترتب على ذلك
زيادة اعتماد الأردن على الطاقة
امل�ستوردة وبالأ�سعار العاملية املرتفعة.

تزايد �سوء حالة اال�ضطرابات متو�سط �إلى عايل
ال�سيا�سية يف الدول املجاورة ان حالة اال�ضطرابات واالحتجاجات
االجتماعية يف املنطقة ال زالت
غام�ضة كما ان التوقعات ال زالت غري
م�ؤكدة.
ارتفاع عجز املوازنة احلكومية متو�سط �إلى عايل
ان ارتفاع عجز املوازنة الناجم
الى م�ستويات غري �آمنة
عن العديد من امل�ؤثرات الداخلية
واخلارجية �سيكون له ت�أثري �سلبي
على �أداء ال�سيا�سة املالية.

ارتفاع ن�سبة الدين العام
كن�سبة من الناجت املحلي
االجمايل

متو�سط �إلى عايل
ارتفعت ن�سبة الدين العام الى الناجت
املحلي الإجمايل من  %65.45يف
نهاية عام � 2011إلى ما ن�سبته
 %74.59يف عام  2012مدفوعة
باالرتفاع الكبري يف �صايف الدين
الداخلي نتيجة للزيادة امل�ستمرة يف
ا�صدارات اذونات و�سندات اخلزينة
و�سندات امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة.
و�أ�شارت تقارير دولية ان الأردن
يحتل املرتبة الرابعة عربيا من حيث
ثقل حجم املديونية لعام .2011

الأثر املتوقع يف حال حدوث اخلطر
عايل
زيادة �ضغوط املجتمع الأردين التي �ست�ؤدي حتماً
الى ارتفاع النفقات اجلارية للموازنة نتيجة
لزيادة املعونات واحلواالت ل�صالح الفئات
الفقرية امل�ستحقة للدعم .وعلى الرغم من اعادة
العمل بنظام الت�سعري ال�شهري ملنتجات النفط
وفق اال�سعار العاملية ،اال ان احلكومة قد تواجه
�ضغط يف احلد من مترير فروقات ا�سعار الطاقة.
عايل
ان تزايد �أعداد الالجئني القادمني من �سوريا
�سوف ي�ضغط املوازنة احلكومية جتاه املزيد من
النفقات لتقدمي امل�ساعدات وتوفري البنية التحتية
والرعاية االجتماعية وال�صحية والتعليمية.
عايل
زيادة عجز املوازنة �سي�ؤدي الى الو�صول الى
م�ستويات غري �آمنة مالي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا،
مما ي�ؤثر �سلب ًا على تقييم الأردن عاملي ًا،
بالإ�ضافة لتحفظ اجلهات املانحة يف تقدمي
امل�ساعدات �أو �إقامة امل�شاريع ،كما تتقل�ص فر�ص
جذب اال�ستثمارات.
عايل
ان ازدياد الدين الداخلي واخلارجي �سوف ي�ؤدي
الى تفاقم م�شكلة املديونية لت�صل الى م�ستويات
غري �آمنة مالي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا مما يولد
املزيد من ال�ضغوط على احلكومة يف عدم قدرتها
على الت�سديد وعلى دافعي ال�ضرائب على حد
�سواء.
كما ان خطر ارتفاع حجم املديونية على االردن
له ت�أثريات �سلبية على م�ستوى الت�صنيف الدويل
االئتماين للأردن.
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ارتفاع النفقات الر�أ�سمالية

منخف�ض
متو�سط
ان ارتفاع النفقات الر�أ�سمالية املوجهة لإقامة
ان ازدياد النفقات الر�أ�سمالية
امل�شاريع االنتاجية املدرة للدخل والهادفة الى
املوجهة الى اقامة البنية التحتية
خلق فر�ص العمل �سي�ؤدي الى تراجع عجز
و�شراء الأرا�ضي دون الأخذ بعني
املوازنة يف الأجل الطويل ،اذ ان احلكومة �ستحقق
االعتبار اقامة امل�شاريع االنتاجية
املزيد من االيرادات ال�ضريبية املتحققة على
املدرة للدخل والهادفة الى خلق
فر�ص العمل �سي�ؤدي حتم ًا الى تفاقم هذه امل�شاريع ،بالإ�ضافة الى انخفا�ض املعونات
االجتماعية املقدمة للأفراد احلا�صلني على
عجز املوازنة.
فر�ص عمل.

تراجع ال�سيا�سة ال�ضريبية

متو�سط �إلى عايل
متو�سط
ان تراجع االيرادات ال�ضريبية نتيجة ان االعفاءات (احلوافز) ال�ضريبية املطردة
والتهرب ال�ضريبي �سوف ي�ؤديان الى تقوي�ض
للتهرب ال�ضريبي وعدم االلتزام
االيرادات يف املدى الطويل ،كما ان غياب ثقافة
بت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة يف
االمتثال ال�ضريبي وعدم تنفيذ الت�شريعات
موعدها املحدد �سي�ؤدي الى خلل
كبري يف عملية التح�صيل ال�ضريبي .ال�ضريبية �سي�ؤديان الى خلق املزيد من
االختالالت الهيكلية يف ال�سيا�سة ال�ضريبية.
كما يتطلب الأمر اعادة النظر يف
هيكلية ال�شرائح ال�ضريبية ورفع
ال�ضرائب على ال�سلع الكمالية .وال
بد هنا من بذل اجلهود اال�ضافية
لدعم وتعزيز الإدارة ال�ضريبية.
متو�سط �إلى عايل
متو�سط
ان �ضعف االدارة املالية العامة ي�ؤدي اخفاق او ف�شل الربامج احلكومية يف ادارة
الى �صعوبات يف تطبيق عملية مراقبة م�شاريعها يف ظل غياب عملية املتابعة والتقييم،
كما ان �ضعف التن�سيق بني كل من ال�سيا�سة
�أداء الربامج احلكومية ،ويف ظل
غياب نظام املعلومات املايل والإداري املالية وال�سيا�سة النقدية ي�ؤدي الى اختالالت
احلكومي ك�أ�سلوب رقابي فعال لن هيكلية يف االقت�صاد وي�ضعف قدرة ال�سلطات
تتمكن وزارة املالية من �ضبط و�إدارة احلكومية من ال�سيطرة على ر�صد امل�ؤ�شرات
االنفاق احلكومي وفق املخ�ص�صات ،الهامة واحليوية لأداء االقت�صاد وهذا من �ش�أنه
�أن يزيد من ال�ضغوط الت�ضخمية خا�صة يف ظل
هذا بالإ�ضافة لإ�ضعاف عملية
التن�سيق بني كل من ال�سيا�سة املالية ازدياد خماطر املالءة يف االردن واملنطقة ،وي�ؤدي
النخفا�ض االحتياطيات االجنبية ،وي�صبح اتخاذ
وال�سيا�سة النقدية.
االجراءات الت�صحيحية مت�أخراً.

�ضعف الإدارة املالية العامة
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ال�سيا�سات املقرتحة وامل�ؤ�شرات امل�ستقبلية
قبل اخلو�ص يف تفا�صيل التو�صيات والإجراءات املقرتحة لإ�صالح املالية العامة ال ُبد من التذكري ب�أن الإ�صالح
االقت�صادي كل ٌ ال يتجز�أ  ،وبالتايل ف�إن �إ�صالح املالية العامة يقرتن ب�شكل وثيق ب�إجراءات �إ�صالحية ت�شمل
كافة اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية وذلك لكي ال ننجر �إلى �إ�صالحات ت�شوه الإطار الكلي لالقت�صاد
وت�ؤثر ب�شكل �سلبي على حياة ال�سواد الأعظم من املواطنني  ،وهنا ال ُبـ ّد من الإ�شـارة �إلى التقارير الأخرية
التي �أظهرت تراجع موقع اململكة لي�س فقط وفق م�ؤ�شرات ممار�سة �أن�شطة الأعمال و�إمنا �أي�ض ًا يف م�ؤ�شرات
التنمية الب�شرية وهذا اجلانب الذي كان الأردن من الرياديني فيه وتفوق على كثري من الدول التي تفوقه ثروة
و�إمكانيات لذلك ف�إن الفكر الر�شيد ال ُب ّد �أن ي�ضع يف ح�سبانه �أن الإن�سان هو �أ�سا�س التنمية وغايتها ،و�أي منو
ال تنعك�س �أثاره على حياة املواطنني يبقى م�شوه ًا وقا�صر ًا عن تلبية الطموحات  ،كما �أنه ال ُب ّد من توفر الوعي
ب�أن امل�صاعب التي تعاين منها املالية العامة واالقت�صاد عموم ًا هي نتيجة لرتاكمات طويلة من �سوء الإدارة
لذلك ف�إن حلها يتطلب برامج متو�سطة وطويلة الأجل .ويف �إطار هذه الر�ؤيا ميكن النظر �إلى التو�صيات التي
�سيتم طرحها حول املالية العامة  ،ولغايات التب�سيط فقد مت تق�سيمها �إلى �أربعة حماور �أولها يت�ضمن تو�صيات
عامة تتعلق مبختلف جوانب املالية العامة  ،والثاين يناق�ش مو�ضوع الإيرادات العامة � ،أما الثالث فهو خم�ص�ص
لبحث الأمور املتعلقة بالإنفاق العام  ،واملحور الرابع يتعلق بالدين العام ب�شقيه الداخلي واخلارجي.

�أو ًال :تو�صيات عامة

�1.1أن تكون ال�سيا�سات املالية داعم ًا وحمفز ًا ل�سيا�سات النمو وخا�ص ًة ما يتعلق بت�شجيع امل�شاريع اال�ستثمارية
املولدة لفر�ص العمل  ،وهذا يتطلب توفر خطة مالية على املدى املتو�سط تكون رديف ًا و�أ�سا�س ًا لإعداد
املوازنة العامة التي ت�شكل خطة مالية �سنوية  ،على �أن تت�ضمن اخلطة �إجراءات وا�ضحة وحمددة لإعادة
التوازن للمالية العامة من خالل �إيجاد التوليفة املالئمة بني الإيرادات والنفقات ومبا يعزز االعتماد على
الذات ويقل�ص من العجز ب�شكل تدريجي و�صو ًال �إلى الن�سب الآمنة.
�2.2أن تعك�س املوازنة خطة تنموية �شاملة  ،وبحيث متثل ن�شاط كافة القطاعات احلكومية ولي�س احلكومة
املركزية فقط وذلك ب�إ�صدار موازنة جممعة تظهر كافة البيانات  ،وهذا ي�ساهم بتو�ضيح الواقع الفعلي
لكافة الن�شاطات احلكومية من جهة ومن جهة �أخرى فهو يلغي االزدواجية يف بع�ض البنود مثل دعم
امل�ؤ�س�سات.
3.3تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وامل�ساءلة وال�شفافية وتكري�س ذلك من خالل امل�ؤ�س�سات ذات العالقة
وخا�ص ًة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
4.4االلتزام بقانون املوازنة العامة وعدم �إ�صدار �أي مالحق.
5.5تعزيز منظومة الرقابة على املال العام مبا يف ذلك مراجعة تطورات تنفيذ املوازنة �أثناء ال�سنة املالية
وعدم االقت�صار على �إقرار القانون ومتابعة تقارير ديوان املحا�سبة ،وو�ضع �آليات لتفعيل تو�صيات النواب
هذا �إ�ضاف ًة �إلى تفعيل دور الرقابة الداخلية يف خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية.
6.6الإعداد الكف�ؤ للموازنة من خالل ربط الإنفاق بالنتائج .مع الت�أكد من �أن الأ�س�س التي بنيت عليها املوازنة
متت بنا ًء على افرتا�ضات وتقديرات دقيقة و�صائبة.
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7.7عدم ال�سماح بنمو الإنفاق بن�سب �أعلى من منو الإيرادات املحلية.
8.8حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من امل�ساعدات اخلارجية وخا�ص ًة دعم ال�صندوق اخلليجي.
9.9بناء �سيا�سات مالية �أكرث عدالة بحيث ت�شمل �آثارها خمتلف حمافظات اململكة  ،وتراعي م�صالح الفئات
املحتاجة وهذا يتعلق خ�صو�ص ًا بتوجيه الدعم التي يفرت�ض �أن يكون يف �إطار حزمة من الأمان االجتماعي.
�1010إطالق مبادرة  :املوازنة العامة �أداة لهيكلة القطاع العام – ميكن �صياغة تفا�صيلها الحق ًا.
1111تطبيق معايري املحا�سبة الدولية يف �إعداد احل�سابات احلكومية.وتطبيق معيار االلتزام يف احل�سابات
احلكومية بهدف عدم ت�أخري دفع امل�ستحقات لغايات جتميل رقم العجز.

ثاني ًا  :الإيرادات

ت�شري وثائق البنك الدويل �إلى �أن الإيرادات تراجعت كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة -2007
 2011بحوايل ( ، )%9.4يف حني تراجعت النفقات خالل نف�س الفرتة بحوايل ( ، )%4.2وهذا الأمر� ،إ�ضاف ًة
�إلى ظواهر �أخرى ،ي�شري بو�ضوح �إلى �أن هناك م�شكلة يف جانب الإيرادات وقد يحتاج الأمر �إلى درا�سات �أكرث
عمق ًا لتحديد طبيعة هذه امل�شكلة وال�سبب الذي تعود له � ،إ ّال �أن الإطار العام ي�شري �إلى عدم قدرة الإيرادات
املحلية على مواكبة النمو امل�ضطرد يف النفقات وخا�ص ًة اجلارية منها وهذا يقودنا �إلى طرح التو�صيات املتعلقة
بهذا املحور �ضمن �أطر حمددة.
1.1اجلانب امل�ؤ�س�سي:
•�ضرورة تبني خطة �إ�سرتاتيجية لإ�صالح الدوائر ال�ضريبية  ،وهذا �إ�ضاف ًة �إلى �شموله للدوائر ال�ضريبية
الأ�سا�سية ( دخل  ،مبيعات  ،جمارك � ،أرا�ضي) ال ُب ّد �أن يتعامل مع واقع باقي الدوائر التي تقوم بجباية
الإيرادات .وقد ثبت يف وقت �سابق �إن �إ�صالح ًا �إداري ًا مثل دمج دائرتي �ضريبة الدخل واملبيعات زاد من
ح�صيلة الإيرادات ب�شكل كبري دون اللجوء لفر�ض �ضرائب جديدة �أو زيادة ن�سبة ال�ضريبة.
•رفع كفاءة العاملني يف جمال حت�صيل الإيرادات ومعاجلة الت�سرب الذي ي�ؤدي النتقال بع�ض العاملني يف
الإدارات ال�ضريبية �إلى القطاع اخلا�ص مبا�شرة مما قد ي�ؤدي لت�ضارب يف امل�صالح.
•حتديث امللفات ال�ضريبية وت�سهيل �إجراءات دفع ال�ضرائب وتنويع م�صادر املعلومات ب�شكل ي�ساهم يف
زيادة التح�صيل وتو�سيع القاعدة ال�ضريبية.
•توثيق العالقة مع دافعي ال�ضريبية وبناء عالقة من الثقة مع املواطن لتعزيز االلتزام الطوعي لدى املكلفني.
2.2اجلانب الت�شريعي:
•النظر للت�شريعات ال�ضريبية كحزمة واحدة لدى التفكري ب�إجراء �أي تعديالت �ضريبية  ،واملق�صود هنا
القوانني ال�ضريبية الأ�سا�سية مثل قوانني �ضريبة الدخل  ،ال�ضريبة العامة على املبيعات  ،اجلمارك  ،ر�سوم
الطوابع  ،ر�سوم الأرا�ضي والقوانني الأخرى ذات العالقة.
•تطبيق الن�صو�ص الد�ستورية املتعلقة بت�صاعدية �ضريبة الدخل  ،مع مالحظة �أن م�شروع القانون الذي مت
طرحة م�ؤخر ًا قد يحقق جز ًء كبري ًا من هذا التوجه � ،إ ّال �أنه ينبغي �إخ�ضاعه ملزيد من التحليل لتقدير الأثر
املرتتب على اال�ستثمار والعمالة وحجم ال�شركات والعائد على اال�ستثمار وغريها،مع مراعاة اال�ستفادة
من ال�سيا�سة ال�ضريبية ك�أداة لت�شجيع القطاعات الإنتاجية وخا�صة تلك التي توظف عمالة �أردنية و�ضمن
معايري حمددة.
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•تغليظ العقوبات على املتهربني من ال�ضريبة وت�سهيل �إجراءات التقا�ضي مع مراعاة عدم التع�سف يف ا�ستخدام
ال�سلطة.
•عدم منح �أي �إعفاءات �ضريبية عدا تلك املحددة مبوجب الت�شريعات.وت�شري م�صادر البنك الدويل �إلى �أن
جرعات التحفيز التي اعتمدتها احلكومة ملواجهة الأزمة املالية العاملية ونظام احلوافز اال�ستثمارية الذي مت
اعتماده واملت�أخرات ال�ضريبية ،كل ذلك �أدى �إلى �ضياع حوايل ( )3.1مليار دينار من الإيرادات.
•عدم فر�ض �ضرائب جديدة قد ت�ؤدي �إلى الت�أثري �سلب ًا على ظروف معي�شة املواطن �أو على اال�ستثمار،والعمل
بدال من ذلك على رفع الكفاءة.
�3.3إجراءات وتو�صيات �أخرى مقرتحة
•تنويع م�صادر الإيرادات من خالل االهتمام بامل�شاريع اال�ستثمارية.
•زيادة كفاءة التح�صيل ال�ضريبي ومعاجلة ما يتعلق بالتهرب والتجنب ال�ضريبي.
•تو�سيع الوعاء ال�ضريبي
•فر�ض �ضريبة على املتاجرة ببع�ض الأ�صول الر�أ�سمالية واملق�صود هنا العقارات والأرا�ضي.
•عدم التو�سع يف فر�ض �ضريبة املبيعات على ال�سلع واخلدمات التي ت�شكل �أ�سا�س ًا ملعي�شة الفئات املحتاجة
واملتو�سطة من املجتمع.

ثالث ًا  :النفقــات

يالحظ �أن النفقات �شهدت ارتفاع ًا وا�ضح ًا بعد عام  ، 2005وهنا ال ُب ّد من الإ�شارة �إلى جانبني �أولهما �أن �أغلب
هذه النفقات لي�ست مرنه  ،فمث ًال ت�شكل النفقات الع�سكرية ونفقات الرواتب والأجور وخدمة الدين حوايل
( )%61من جمموع الإنفاق  ،وثانيهما �أن زيادة الإنفاق متت خالل فرتات كان االقت�صاد الوطني ينمو بن�سب
مرتفعة وهذا التنا�سب غري املنطقي بني النمو والإنفاق احلكومي ال يتفق مع كثري من النظريات االقت�صادية .
وفيما يلي ملخ�ص حول �أبرز التو�صيات املقرتحة فيما يتعلق بالإنفاق العام :
•�ضرورة وقف الهدر و�ضبط النفقات العامة واالهتمام باال�ستخدام الكف�ؤ للموارد.
•�إخ�ضاع كافة بنود الإنفاق للبحث للت�أكد من جدواها مبا يف ذلك امل�شاريع وامل�ؤ�س�سات القائمة
•التخل�ص من دعم ال�سلع مبا�شر ًة وحتويل الدعم للمواطن  ،على �أن يتم ذلك وفق �آلية فعالة وب�أ�ساليب �شفافة
ووا�ضحة و�ضمن �إطار �شبكة للأمان االجتماعي تراعي ظروف الفئات املحتاجة من املواطنني.
•معاجلة �أو�ضاع قطاعات الطاقة واملياه يف �إطار �شمويل مبعنى �أن ال يقت�صر الأمر على رفع الأ�سعار بل يجب
�أن يراعى كفاءة ال�شركات التي تعمل يف هذه القطاعات وطبيعة االتفاقيات املعقودة معها و�أثر ذلك على
التكلفة الكلية.
•الإجراءات التق�شفية املبالغ فيها قد ت�ؤدي النكما�ش  ،خا�ص ًة �إذا ترافق ذلك مع زيادة ال�ضرائب لذلك ف�إن
الأهم التوزيع اجليد للإنفاق وفق �أولويات وا�ضحة وخا�صة قطاعات التعليم وال�صحة والعمل.
•درا�سة فكرة رد �ضريبة املبيعات للمواطن املحتاج وذلك فيما يتعلق ب�سلع حمددة وذات �أثر مبا�شر على حياة
املواطنني.
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•االهتمام بتوجيه الإنفاق الر�أ�سمايل للم�شاريع التنموية ذات املردود االقت�صادي واالجتماعي والتي ت�ساهم يف
توفري فر�ص عمل وال يرتتب عليها نفقات جارية م�ستقبلية.
•الإنفاق الر�أ�سمايل يف املوازنة يجب �أن يكون متفق ًا مع الأولويات الوطنية ومراعي ًا لال�سرتاتيجيات القطاعية
ليكون عام ًال فاع ًال يف التنمية ال�شاملة.
•عدم البدء ب�أي م�شروع �إ ّال �إذا توفرت درا�سات اجلدوى املالئمة �إ�ضاف ًة �إلى م�ؤ�شرات ومقايي�س الأداء.
•املعاجلة الفاعلة ملو�ضوع دور احلكومة وحجمها يف االقت�صاد  ،بحيث ال تتحول �أجهزة الدولة �إلى �صندوق
معونة  ،وهذا يتعلق باجلهازين املدين والع�سكري اللذين يجب �أن يكونا �أبعد ما يكون عن الرتهل.
•تنفيذ فعلي وعملي للمقرتحات املتعلقة بدمج و�إلغاء بع�ض امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة.
•�أي تقلي�ص �أو جتميد للإنفاق يجب �أن يراعي اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات للمواطنني بكفاءة عالية و�أن ال
ي�ؤثر على الأ�سا�سيات مثل الأمن  ،التعليم  ،ال�صحة.

رابع ًا  :الديـن العــام

ي�شكل الدين العام �أحد �أبرز التحديات التي تواجهها املالية العامة وقد بلغ م�ؤخر ًا م�ستويات مرتفعة ت�ؤرق
املواطن قبل امل�س�ؤول  ،وعادة ً ف�إن تراكم املديونية يكون نتيجة لعدم القدرة على توفري التمويل املطلوب لتغطية
النفقات العامة  ،وهو بذلك ي�شكل انعكا�س ًا لعجز املوازنة  ،لذلك فمن الوا�ضح �أن اخلطوة الأهم ملعاجلة
املديونية هي يف �إيجاد التنا�سق الالزم بني الإيرادات والنفقات  ،وي�أتي بعد ذلك �إجراءات �إدارة املديونية
ب�شكل ي�ضمن حتقيق اال�ستفادة املثلى منها وتكري�سها خلدمة املتطلبات االقت�صادية وبحيث ال ت�شكل عبئ ًا
ي�صعب التعامل معه  ،وبهذا اخل�صو�ص ميكن �إدراج التو�صيات التالية:
�1 )1أن يكون االقرتا�ض بهدف تعزيز �إنتاجية االقت�صاد الوطني ولي�س لتمويل نفقات جارية.
2 )2مراعاة ن�صو�ص قانون الدين العام من حيث ن�سبة هذا الدين �إلى الناجت املحلي الإجمايل ومن حيث عدم
جواز كفالة قرو�ض ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة.
3 )3توحيد اجلهة التي لها �صالحية االقرتا�ض �سوا ًء الداخلي �أو اخلارجي وبحيث تقت�صر على وزارة املالية.
4 )4مراقبة امل�سحوبات من القرو�ض املخ�ص�صة لتمويل امل�شاريع بحيث ال يتم حتميل اخلزينة �أعباء عموالت
التزام �أو غريها.
5 )5املواءمة بني الدين الداخلي واخلارجي بحيث ال يتم الت�أثري �سلب ًا على ال�سيولة املتاحة للقطاع اخلا�ص �أو
على الإحتياطيات الأجنبية.
�6 )6إيجاد �أدوات متويل جديدة مثل ال�صكوك الإ�سالمية � ،أو ا�ستغالل الودائع لإن�شاء �صناديق ا�ستثمار.
7 )7ا�ستغالل القدرات املتاحة يف الدولة لتنفيذ بع�ض امل�شاريع بد ًال من االقرتا�ض وقد يكون ذلك من خالل
القوات امل�سلحة مث ًال.
8 )8بناء �إ�سرتاتيجية لإدارة الدين العام تراعي التوازن بني متطلبات التمويل و�أثر ذلك على العجز م�ستقب ًال
والأثر الكلي على االقت�صاد.
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وكما هو مالحظ ف�إن التو�صيات واملقرتحات التي مت �إدراجها مل تتطرق �إلى معاجلة العجز ب�شكل مبا�شر
باعتبار �أن ذلك نتيجة ولي�س �سبب ًا � ،أي �أن �إجراء الإ�صالحات املطلوبة يف جانبي النفقات والإيرادات �سينعك�س
بال�ضرورة على العجز �سوا ًء �سلب ًا �أو �إيجاب ًا.
وميكن القول �أن تقلي�ص ن�سبة منو املديونية لتكون �أدنى من م�ستوى النمو يف الناجت املحلي الإجمايل �سي�ؤدي
�إلى تخفي�ض الدين العام كن�سبة من الناجت يف املدى املتو�سط والطويل و�صوال �إلى امل�ستويات الآمنة التي ن�ص
عليها قانون الدين العام و�إدارته ،وال �شك بان هذا يتطلب �أوال تخفي�ض ن�سبة منو العجز بحيث تكون اقل من
ن�سبة منو الناجت املحلي الإجمايل.
�أما فيما يتعلق بامل�ؤ�شرات املالية واالقت�صادية لل�سنوات املقبلة التي ال بد للحكومة من ال�سعي لتحقيقها ،فانه
ميكن االكتفاء بالن�سب وامل�ؤ�شرات الواردة يف برنامج الت�صحيح املتفق عليه مع �صندوق النقد الدويل يف متوز
، 2012وبحيث ي�صبح الإخفاق يف حتقيق �أي من هذه امل�ؤ�شرات والأهداف انحراف يوجب م�ساءلة احلكومة
من قبل اجلهات الرقابية املختلفة مبا فيها ال�سلطة الت�شريعية.
جدول ب�أبرز امل�ؤ�شرات املالية
ن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل
البيـــــــان

2013

2014

2015

2016

2017

ن�سبة منو  GDPاحلقيقية

3.5

4.0

4.5

4.5

4.5

ن�سبة منو  GDPاال�سمية
الت�ضخم ب�أ�سعار امل�ستهلكني
الإيرادات العامة
الإيرادات املحلية منها :
�إيرادات �ضريبية
الإيرادات غري ال�ضريبية
املن ـ ــح
الإنفاق و�صايف الإقرا�ض
العجز قبل الإجراءات
�إجراءات �سيتم اتخاذها
عجز املوازنة ( بعد الإجراءات)
االحتياطيات الأجنبية (مليون دوالر)
ح�صة الفرد من الناجت (دوالر)
�إجمايل الدين العام احلكومي واملكفول منه:
الدين اخلارجي

8.0
3.9
25.8
22.0
15.7
6.3
3.8
31.3
-5.5
0.0
-5.5
7,520
5172
83.0
19.5

8.7
3.8
25.2
21.9
15.6
6.3
3.3
31.1
-5.9
1.4
-4.5
8,229
5498
83.9
18.4

8.1
3.0
24.6
21.9
15.6
6.3
2.7
31.0
-6.4
2.9
-3.5
9,419
5809
83.3
16.6

7.9
7.9
3.0
2.9
23.4 24.6
21.9 21.9
15.7 15.6
6.3
6.3
1.5
2.7
30.6 30.8
-7.1 -6.2
4.1
3.2
-3.5 -3.0
11,150 10,249
6465 6128
78.6 81.2
15.7 16.0

امل�صدر :تقرير بعثة �صندوق النقد الدويل حول املراجعة الأولى لطلب الأردن احل�صول على ترتيبات اال�ستعداد
االئتماين ( ،)Stand-By Arrangementمتوز 2012
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نتائج تقرير فريق عمل الطاقة

�أع�ضاء فريق عمل الطاقة :
•الدكتور �أحمد حيا�صات  :رئي�س الفريق
•الدكتور ماهر حجازين
•املهند�س حممد في�صل يغان
•الدكتور جمال عثمان
•املهند�س و�سام قاقي�ش
•ال�سيد طارق العمد
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الفهر�س
�أو ًال  :الطاقة واالقت�صاد الوطني الأردين
�أ .مق ّدمة :
ب.احتياجات اململكة من م�صادر الطاقة املختلفة:
ج.امل�صادر املحلية للطاقة:
ثاني ًا  :الن�شاطات التابعة لقطاع الطاقة :
ن�شاط الكهــرباء
�أ .ملحة تاريخية
ب .م�شكلة خ�سائر قطاع الكهرباء
جـ� .أ�سباب امل�شكلة
د .احللول املمكنة ملعاجلة اخل�سائر:
هـ .تو�صيات يف جمال بدائل توليد الكهرباء :
و.تو�صيات يف جمال تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء ورفع كفاءة ا�ستخدامها
ن�شاط تكرير النفط وتوزيع امل�شتقات (م�صفاة البرتول الأردنية)
 .1مقدمــة :
 .2نظرة حتليلية:
 .3م�ستقبل �شركة م�صفاة البرتول
 .4ال�سيا�سة الت�سعريية
 .5التو�صيات:
ن�شاط امل�صادر الطبيعية (�سلطة امل�صادر الطبيعية)
 .1ملحة تاريخية:
.2الو�ضع احلايل :
.3التو�صيات :
ن�شاط التنقيب عن النفط والغاز (�شركــة البت ــرول الوطني ـ ــة ()NPC
ن�شاط الطاقة الذرية (هيئة الطاقة الذرية)
 .1مقدمــة :
.2هل نحتــاج املفاعل النووي ؟؟
.3التو�صيات
ثالث ًا :امل�ؤ�شرات
رابع ًا  :يف جمال ال�سيا�سات العامة
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�أو ًال  :الطاقة واالقت�صاد الوطني الأردين
مقدمة :
ّ -1
تلعب الطاقة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف البنية االقت�صادية باعتبارها املح ّرك الرئي�س ،وقد �أ�صبح التوجه نحو و�ضع
احللول املجدية واملنا�سبة لتلبية الطلب املتزايد على الطاقة املرتافق مع النمو ال�سكاين املط ّرد �أمر ًا حيوي ًا
و�ضروري ًا ,خا�صة و�أن الأردن يفتقر �إلى وجود م�صادر الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) بالكميات املجدية
جتاري ًا ،وهذا بدوره يزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرار يف امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن قطاع الطاقة.
 -2احتياجات اململكة من م�صادر الطاقة املختلفة:
بلغ اال�ستهالك االجمايل للطاقة يف اململكة عام  2012حوايل � 7978.6ألف طن نفط مكافئ ،منها 659
�ألف طن نفط مكافئ من الغاز الطبيعي امل�ستورد من م�صر ،والكهرباء امل�ستوردة � 188ألف طن نفط مكافئ
والطاقة املتجددة � 140ألف طن نفط مكافئ والباقي ميثل النفط وامل�شتقات البرتولية .حيث و�صلت كلفة
فاتورة الطاقة �إلى  4631مليون دينار �أردين ،متثل ما ن�سبته %21من الناجت املحلي االجمايل .يبني اجلدول
رقم ( )1كلفة الطاقة امل�ستوردة بالن�سبة للناجت املحلي وامل�ستورادت وال�صادرات خالل الفرتة ،2012-2006
وح�سب ما ورد يف التقرير ال�سنوي لعام  2013ل�شركة الكهرباء الوطنية مع مالحظة �أن الناجت املحلي االجمايل
( )GDPلعام  2012بلغ  21965مليون دينار .ومن املتوقع ان يزداد الطلب املحلي ليبلغ معدل اال�ستهالك
ال�سنوي يف عام  2020حوايل  9.2مليون طن نفط مكافئ من الطاقة االولية واحلمل االق�صى  5000ميجاوات
والطاقة الكهربائية امل�ستهلكة  31000جيجاوات �ساعة وفق ًا لتقديرات وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.
جدول رقم ()1
Cost of Energy Relative to National Economy
Cost of Consumed
Crude Oil

Cost of Consumed Crude Oil Relative to
GUP
)(%

Imports
)(%

** Exports
)(%

Year

)(Million JD

17.2

23.4

60.6

1913

2006

18.8

23.5

66.1

2280

2007

17.7

22.9

57.7

2763

2008

11.5

19.2

50.1

1937

2009

13.0

22.4

54.7

2430

2010

18.2

29.2

73.9

3723

2011

21.3

32.0

93.9

*4700

2012

** Exports = Domestic Exp - (30%) Re-Export

		* Estimated
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 -3امل�صادر املحلية للطاقة:
بالرغم من اجلهود التي بذلت وما زالت منذ عقود ما�ضية يف عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز من
قبل �سلطة امل�صادر الطبيعية ،وكذلك جهود ال�شركات الأجنبية العديدة التي ارتبطت باتفاقيات مع احلكومة
الأردنية يف هذا املجال ،فقد كانت النتائج املتحققة �أقل بكثري من التوقعات حيث مت اكت�شاف كميات متوا�ضعة
وغري جتارية من النفط اخلام يف حقل حـمزة عام  ،1984كما مت اكت�شاف كميات من الغاز الطبيعي يف
حقل الري�شة الغازي عام  .1987ومنذ ذلك احلني يتم ا�ستغالله بالكامل لتوليد الطاقة الكهربائية من خالل
جمموعة من التوربينات غازية ،ولكن ال تتجاوز م�ساهمة هذه املحطة ( )%4من �إجمايل الطاقة الكهربائية
املولدة يف الأردن عام . 2012
�أما فيما يتعلق بتطبيقات الطاقة املتجددة فما زالت متوا�ضعة وت�ساهم مبجملها ب�أقل من  %2من �إجمايل
الطاقة امل�ستهلكة يف الأردن ،ويف معظمها لغايات ت�سخني املياه يف القطاع املنزيل والتجاري� .أما بالن�سبة لتوليد
الطاقة الكهربائية فان ن�سبة الكهرباء املولدة من م�صادر الطاقة املتجددة (رياح وخاليا كهرو�ضوئية ونفايات
والطاقة املائية) تقل عن  %0.5من �إجمايل الطاقة الكهربائية املولدة.
وميثل ال�صخر الزيتي �أكرب م�صدر واعد للطاقة يف الأردن لكنه غري م�ستخدم لغاية الآن حيث ترتاوح
التقديرات لالحتياطي القابل للتعدين يف الأردن مابني  70-40مليار طن .وقد قامت �سلطة امل�صادر الطبيعية
بتوقيع مذكرات تفاهم ،خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،مع �شركات حملية و�أجنبية لتطوير هذا امل�صدر
و�أثمرت هذا اجلهود عن توقيع ثالث اتفاقيات امتياز بقانون خا�ص ،والعمل جار من قبل هذه ال�شركات لتنفيذ
م�شاريع جتارية لإنتاج الطاقة الكهربائية والزيت ال�صخري.

ثاني ًا  :الن�شاطات التابعة لقطاع الطاقة :

فيما يلي عر�ض موجز عن خمتلف الن�شاطات املن�ضوية حتت قطاع الطاقة � ,إ�ضافة �إلى ن�شاط الطاقة النووية
الذي ال يتبع ر�سميا لهذا القطاع لكنه يوثر ويت�أثر مبا يجري يف هذا القطاع .

ن�شاط الكهــرباء :

�أ -ملـحــة تــــاريخــية
كما ورد �سابقا كانت تعمل يف الأردن �شركتان خا�صتان � :شركة الكهرباء الأردنية  ,و�شركة كهرباء حمافظة
�إربد  ,ولكل منهما منطقة امتياز  ,كما كانت ال�شركتان متتلكان حمطات توليد �صغرية احلجم وبكفاءة متدنية
وتديران �شبكات كهربائية حملية بفولطية  33كيلو فولت وما دون  .ومع التطور الذي �شهدته اململكة� ،أدركت
احلكومة �أن ال�شركتني غري قادرتني على بناء نظام كهربائي متطور يخدم كافة املناطق .لذا فقد �شرعت
عام  1964ب�إجراء درا�سة تهدف �إلى تطوير �صناعة الكهرباء يف الأردن �أ�سفرت عن �إعداد خطة �سباعية
( )1971–1964لتطوير قطاع الكهرباء ا�شتملت على العنا�صر الآتي ــة:
1.1ت�أ�سي�س �سلطة الكهرباء الأردنية لتتولى توليد ونقل الطاقة الكهربائية وبيعها باجلملة ل�شركات التوزيع،
وتوزيع الطاقة الكهربائية يف املناطق غري اخلا�ضعة المتياز �شركتي التوزيع.
�2.2إقامة م�شروع كهرباء الأردن وي�شمل �إقامة حمطة توليد مركزية تتكون من توربينات بخارية كبرية احلجم
ن�سبي ًا.
3.3حت�سني وتو�سيع حمطات التوليد القائمة و�إقامة �شبكة نقل وطنية بجهد  132كيلوفولط لتغطي كافة �أنحاء
اململكة وحت�سني وتطوير �شبكات التوزيع القائمة.
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وعليه �أن�ش�أت احلكومة عام � 1967سلطة الكهرباء الأردنية مبقت�ضى قانون الكهرباء رقم ( )21ل�سنة 1967
لتحقيق الأهداف املذكورة  .وقامت �سلطة الكهرباء ب�إن�شاء حمطة احل�سني احلرارية ك�أول حمطة توليد
كهربائية بخارية وغازية يف اململكة حيث مت ربط �أول توربني غازي مع ال�شبكة الكهربائية اجلديدة بجهد
 132كيلو فولت  ,وكانت بقدرة  14.7ميغاواط بتاريخ � 5آذار  1975بينما مت ربط �أول وحدة توليد بخارية
مع ال�شبكة عام  1977بقدرة  33ميغاواط وذلك �ضمن م�شروع املرحلة الأولى يف املحطة والتي بلغت قدرتها
الإجمالية  132ميغاواط .وباكتمال �إن�شاء املرحلة الأولى يف حمطة كهرباء احل�سني احلرارية والتي تعمل على
زيت الوقود الثقيل �شهد النظام الكهربائي تطور ًا وحت�سن ًا كبري ًا يف الأداء ويف ا�ستمرارية تزويد امل�ستهلكني
الأردنيني بالتيار الكهربائي .وقد مت ا�ستحداث وزارة الطاقة والرثوة املعدنية نهاية عام  1984لكي تعنى
ب�إدارة قطاع الطاقة ،وتعمل الوزارة مبوجب نظام تنظيم وزارة الطاقة و الرثوة املعدنية رقم  23ل�سنة .1985
وح�سب هذا النظام ف�إن مهمة الوزارة هي الإدارة العامة والإ�شراف على قطاع الطاقة والرثوة املعدنية (طاقة
�أولية و كهرباء و م�صادر الرثوة املعدنية)� ,إ�ضافة �إلى تن�سيق جهود امل�ؤ�س�سات املختلفة العاملة يف القطاع
لإزالة �أية تقاطعات �أو عوائق يف التوا�صل ما بني هذه امل�ؤ�س�سات .وهي بالتايل يجب �أن متثل املظلة ال�شاملة
لكافة م�ؤ�س�سات القطاع و عليها م�س�ؤولية تن�سيق كافة الن�شاطات فيه .وجتدر الإ�شارة �أنه ال توجد حالي ًا من�صة
دائمة ر�سمية جتمع امل�ؤ�س�سات املعنية ب�شكل منظم لأغرا�ض التن�سيق والت�شاور ،كما ال توجد �آليات ثابتة لت�سهيل
الت�شاور و تبادل الأفكار ،و بد ًال من ذلك تعتمد الوزارة على �آليات م�ؤقتة تفر�ضها احلاجة اليومية.
ويف �ضوء تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية الالزمة للنمو االقت�صادي واالجتماعي يف اململكة و اكتمال �شبكة
النقل الكهربائية الوطنية بجهد  132كيلو فولت قامت �سلطة الكهرباء االردنية ب�إ�ضافة وحدات توليد كهربائية
يف حمطة احل�سني احلرارية حيث و�صلت القدرة الإجمالية للمحطة �إلى  397ميغاواط ,كما مت �إن�شاء العديد
من وحدات التوليد الغازية التي تعتمد على وقود الديزل ،يف مناطق خمتلفة من اململكة لتكون قريبة من
مراكز الأحمال .ونظر ًا لعدم توفر م�صاد املياه الالزمة لتربيد حمطات التوليد بالقرب من مراكز االحمال،
فقد مت زيادة القدرة التوليدية من خالل �إن�شاء حمطة توليد العقبة احلرارية ،يف منت�صف الثمانينات من
القرن املا�ضي ،والتي متيزت بكفاءتها احلرارية العالية ،نتيجة ال�ستخدام مياه البحر يف تربيد املكثفات .وقد
مت االنتهاء من �إن�شاء هذه املحطة يف عام  1999وت�ضم خم�س وحدات بخارية قدرة كل منها  130ميغاواط،
وهي مربوطة على �شبكتي النقل الوطنية على جهد  132كيلوفولط و  400كيلوفولط .كما تتميز هذه املحطة
ب�أنها نقطة الربط الكهربائي بني ال�شبكتني امل�صرية والأردنية ,وقدرتها على حرق زيت الوقود الثقيل �أو الغاز
الطبيعي امل�ستورد من م�صر.
بتاريخ � 1أيلول  1996مت الإعالن ر�سمي ًا عن ت�أ�سي�س �شركة الكهرباء الوطنية امل�ساهمة كخلف قانوين وواقعي
ل�سلطة الكهرباء الأردنية وكان قد �سبق ذلك �صدور قانون الكهرباء العام رقم ( )10ل�سنة  1996ليحل
حمل قانون الكهرباء العام الذي �أ�س�ست مبوجبه �سلطة الكهرباء رقم ( )16ل�سنة  ,1968وقد ت�ضمن قانون
الكهرباء اجلديد �إن�شاء هيئة تنظيم قطاع الكهربا .وا�ستكما ًال لإجراءات �إعادة هيكلة قطاع الكهرباء فقد
قررت احلكومة بتاريخ  4ت�شرين �أول � 1997إعادة هيكلة �شركة الكهرباء الوطنية بف�صل ن�شاط توليد الكهرباء
عن ن�شاطات النقل والتوزيع ،ليعمل كل ن�شاط وفق �أ�س�س جتارية من خالل ت�أ�سي�س �شركة م�ستقلة لكل ن�شاط.
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�إن الهيكل التظيمي احلايل لقطاع الكهرباء مقبول من الناحيتني الفنية والتنظيمية ،فهو مبني على �أ�سا�س
�أن وزارة الطاقة والرثوة املعدنية تتولى و�ضع ال�سيا�سات ،يف حني تقوم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مبهمة
الرتخي�ص واملراقبة وف�صل النزاعات والنظر يف �شكاوي امل�شرتكني .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )1هيكلية قطاع
الكهرباء باململكة الأردنية الها�شمية .
ال�شكل رقم ()1
á«fó©ŸG IhÌdGh ábÉ£dG IQGRh
AÉHô¡µdG ´É£b º«¶æJ áÄ«g
™jRƒàdG ´É£b
á«fOQC’G AÉHô¡µdG ácô°T
óHQG á¶aÉfi AÉHô¡c ácô°T
AÉHô¡µdG ™jRƒJ ácô°T
QÉÑµdG ÚcÎ°ûŸG

π≤ædG ´É£b

á«æWƒdG AÉHô¡µdG ácô°T
)(ΩÉ¶ædG π¨°ûe
)(π≤ædG áµÑ°T ∂dÉe
)(¥ƒ°ùdG π¨°ûe

ó«dƒàdG ´É£b
AÉHô¡µdG ó«dƒJ ácô°T
ájõcôŸG
ó«dƒàd Gôª°ùdG ácô°T
AÉHô¡µdG
(IPP1) ¿ÉªY ¥ô°T ácô°T
(IPP2) áfGô£≤dG ácô°T

§HôdG §N

يف الوقت احلا�ضر ،فان ن�شاطات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء مف�صولة �إلى ثالثة ن�شاطات م�ستقلة ،وكما يلي:
•ن�شاط التوزيع  :وتعمل فيه ثالث �شركات توزيع خا�صة تخت�ص كل منها مبنطقة جغرافية حمددة،
وهي :الكهرباء االردنية ،كهرباء اربد ،وتوزيع الكهرباء .وميكن القول �أن �أداءها مقارنة بامل�ستويات
العاملية مقبول وتخ�ضع ملراقبة حثيثة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ،كما حتكم عالقتها من حيث
�شراء الطاقة الكهربائية من �شركة الكهرباء الوطنية اتفاقيات لبيع الطاقة مبنية على ا�س�س حديثة وتلبي
املعايري العاملية.
•ن�شاط التوليد  :وتعمل فيه �أربع �شركات توليد رئي�سية ،وهي� :شركة توليد الكهرباء املركزية التي متلك
احلكومة فيها  %40يف حني ميلك الن�سبة الباقية القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي� ،شركة
ال�سمرا لتوليد الكهرباء اململوكة بالكامل للحكومة� ،شركتان عاملتان �ضمن مفهوم اال�ستثمار اخلا�ص
( )Independent Power Producerوهما �شرق عمان (املناخر) والقطرانة� .إن �أداء ال�شركات ب�شكل
عام مقبول �ضمن املعايري العاملية فكفاءة التوليد حوايل  %40وهي ن�سبة جيدة ،مع االخذ بعني االعتبار
ظروف الت�شغيل املحلية .وحتكم عالقة هذه ال�شركات ب�شركة الكهرباء الوطنية اتفاقيات خا�صة ل�شراء
الطاقة مبنية على ا�سا�س ان هذه ال�شركات تقوم بتحويل الطاقة ،يف حني تتحمل �شركة الكهرباء الوطنية
املخاطر الناجتة عن تقلبات ا�سعار الوقود وخا�صة انقطاع الغاز الطبيعي امل�ستورد من م�صر.
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• ن�شاط النقل والت�شغيل :وهو م�س�ؤولية �شركة الكهرباء الوطنية ،وهي �شركة مملوكة بالكامل للحكومة
وتعترب العمود الفقري لقطاع الكهرباء .فهي تقوم ب�إدارة النظام الكهربائي الأردين داخل الأردن والربط
الكهربائي مع الدول املجاورة  ،كما �أنها اجلهة الوحيدة املخولة ب�شراء الطاقة الكهربائية من خمتلف
امل�صادر املتاحة ( )Single Buyerوبيعها ل�شركات التوزيع وامل�ستهلكني الكبار .كما تقوم بت�أمني الوقود
الالزم ملحطات التوليد وهي بذلك تتحمل جميع املخاطر املرتبطة ب�أ�سعار الوقود وتقلباتها  ,كما تتحمل
املخاطر املتمثلة بالفرق بني �سعر تكلفة �شراء الكيلواط�.ساعة من �شركات التوليد و�سعر بيعه للم�ستهلكني.
وباخت�صار ميكن القول ب�إن �أداء النظام الكهربائي الأردين من اجلانب الفني جيد جدا ويرقى �إلى امل�ستويات
العاملية املتقدمة.
ب -م�شكلة خ�سائر قطاع الكهرباء
يعاين قطاع الكهرباء يف الأردن من �أزمة حقيقية ،وازدادت حدة هذه الأزمة خالل ال�سنوات الأخرية نتيجة
االفتقار �إلى م�صادر الطاقة التجارية (نفط وغاز) وبالتايل االعتماد على اال�سترياد ل�سد حاجة البالد من
م�صادر الطاقة املختلفة� ,إ�ضافة الى معدل النمو ال�سكاين املرتفع والهجرات املتالحقة الى اململكة ،باال�ضافة
الى الو�ضع ال�سيا�سي واالمني يف املنطقة ب�صورة عامة.
�إن املطلع يدرك �أننا يف الأردن نقف �أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر يف �أية حلظة ،حيث بلغت خ�سائر �شركة
الكهرباء الوطنية حتى منت�صف العام احلايل  2013ثالثة مليارات دينار ،ومن املتو ّقع �أن تقرتب من �أربعة
مليارات نهاية عام  2013بافرتا�ض تزويد الغاز امل�صري بحدود ( ) 100مليون قدم مكعب يوميا ،كما هو
الآن� .إن مديونية �شركة الكهرباء الوطنية حمل كبري �سوف ي�ؤدي الى انهيار قطاع الطاقة واالقت�صاد الأردين
(ال �سمح اهلل) �إن بقيت الأمور على حالها .خا�صة و�أن هذه املديونية تتزايد مع بزوغ كل فجر يوم جديد
يف �ضوء عدم مالحظة �إجراءات عاجلة وفاعلة من قبل وزارة الطاقة والرثوة املعدنية والأجهزة احلكومية
املخت�صة لوقف النزيف امل�ستمر وو�ضع احللول العاجلة واجلذرية لهذه امل�شكلة.
جـ � -أ�سباب امل�شكلة
عانى قطاع الطاقة الكهربائية يف اململكة الأردنية الها�شمية ومل يزل من جمموعة من العوائق والتحد ّيات التي
�أ ّدت الى حدوث م�شاكل م�ستع�صية انعك�ست على القطاع من الناحيتني املال ّية والفنية .حيث من الطبيعي �أن
نلقي بالالئمة على انقطاع الغاز امل�صري وارتفاع �أ�سعار البرتول ,وهذا القول �صحيح جزئيا� ،إال �أن هناك
�أ�سبابا �أخرى �ساهمت يف تفاقم امل�شكلة والت�أخر ال�شديد يف تطبيق بع�ض احللول التي كانت �ست�سهم يف
التخفيف من حدتها و�أهمها:
يخ�ص التنويع يف م�صادر الوقود النتاج
1.1عدم و�ضوح الر�ؤية وغياب اال�سرتاتيجية الوا�ضحة املعامل مبا ّ
الطاقة الكهربائية (�صخر زيتي ،م�صادر الطاقة املتجددة ،الغاز امل�سال ..الخ) ومالحظة وجود تخ ّبط
وتباط�ؤ �شديد يف �إدارة قطاع الطاقة .
2.2غياب االدارة الناجعة والكف�ؤة للقطاع نتيجة االعتماد على قرارات فردية غري مبنية على ا�سرتاتيجيات
طويلة الأمد  ,وتقلب القرارات وال�سيا�سات مع التغري ال�سريع واملتكرر لوزراء الطاقة� ,إ�ضافة الى غياب
التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املختلفة يف القطاع.
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3.3عدم احتواء اال�سرتاتيجيات ال�سابقة على الأهداف النهائية والقابلة للقيا�س وعدم ربط هذه الأهداف
بالأفراد �أو اجلهات التي �ستن ّفذ اخلطط املتفق عليها من �أجل الو�صول للأهداف �ضمن اجلداول
الزمنيةاملحددة ،وكيفية مراقبة تطور التنفيذ باالتفاق مع الربنامج الزمني وكيفية معايرة التنفيذ (�أو
تطبيق التعديالت الالزمة) يف حالة عدم القدرة على الو�صول �إلى الأهداف باالوقات املحددة.
4.4ت�أخر �إ�صدار الت�شريعات والقوانني الناظمة العتماد الطاقة النظيفة اجلديدة واملتجددة وتر�شيد ا�ستهالك
الطاقة ورفع كفاءة ا�ستخدامها واال�ستثمار يف هذه املجاالت.
5.5عدم و�ضوح الر�ؤى امل�ستقبلية خلطط وزارة الطاقة والرثوة املعدن ّية ،وتفردها يف اتخاذ القرارات وعدم
انفتاحها على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأخرى يف القطاع وم�شاركتها يف ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات
 .وكنتيجة لذلك مل ت�ستجب الوزارة ملتطلبات التعامل مع �أزمة الطاقة منذ بداياتها وت�أخرت يف التعامل
مع التحديات وتطبيق احللول املمكنة وغرقت يف �إجراءات بريوقراطية عقيمة �أعاقتها عن �أداء عملها
الأ�سا�سي مثل ا�ستقطاب امل�ست�شارين لكل �صغرية وكبرية ووان�صراف االهتمام على ا�شرتاك كبار
م�س�ؤوليها يف اللجان احلكومية والإقليمية والدولية وجمال�س الإدارة الكثرية �إ�ضافة �إلى التدخل املكثف يف
عمل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع الطاقة.
6.6مل يتم تنفيذ اخلطط اخلا�صة برت�شيد اال�ستهالك ورفع كفاءة ا�ستخدام الكهرباء والطاقة يف خمتلف
القطاعات (توليد الكهرباء والنقل والأبنية وغريها) ،بل �إن بع�ضها مل يبد�أ العمل به رغم وجود الكثري
من الدرا�سات والتقارير والقرارات ذات العالقة ،ورغم وجود الكثري من حما�ضر االجتماعات التي
حددت املطلوب وبقيت حربا على ورق.
�7.7ضعف كادر وزارة الطاقة والرثوة املعدنية وقلة عدد املخت�صني مقابل املهام الكبرية امللقاة على عاتق
هذه الوزارة مما �أربك عملها وعطل تنفيذ م�شاريعه ,بل �إن التلك�ؤ واالرتباك �ساهم �أي�ضا يف ارتباك �أداء
خمتلف امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف القطاع .
د -احللول املمكنة ملعاجلة اخل�سائر:
ال نريد �أن يكون هذا التقرير جمرد �إ�ضافة �إلى التقارير التي كتبت �سابقا وبقيت حمفوظة يف الأدراج ،لذا
�سوف يكون خمت�صرا ويتجه �إلى احللول املمكنة مبا�شرة دون تغطية نظرية ومقدمات طويلة  ،وميكن حتديد
احللول املمكنة على ال�شكل التايل:
1.1ت�شكيل جلنة خرباء من املعروفني بخربتهم وكفاءتهم ملراجعة اخلطط التي وردت يف اال�سرتاتيجية
الوطنية لقطاع الطاقة والتعرف على �أ�سباب عدم تنفيذ معظمها وو�ضع جدول زمني جديد قابل للقيا�س
لتنفيذها مع �إجراء التعديالت الالزمة عليها مبا يتنا�سب مع امل�ستجدات.
2.2لتمكني اللجنة من القيام بعملها يجب منحها التفوي�ض الالزم لالت�صال بالوزارات واجلهات املعنية
واالطالع على الوثائق والتقارير والدرا�سات املتوفرة لديها ،على �أن تنتهي هذه اللجنة من عملها خالل
�شهرين على �أق�صى تقدير .ومن املهم الإ�شارة �إلى �أن الإجراءات املقرتحة الالحقة يجب �أن ال تنتظر
انتهاء هذه اللجنة من �أعمالها املقرتحة .ومن ال�ضروري �أن ت�شتمل م�س�ؤولية هذه اللجنة على الزام قطاع
موحد ومتكامل وقادر على
الكهرباء (من وزارة وهيئة و�شركة كهرباء وطنية ) على �إعتماد برنامج عمل ّ
�إخراج اململكة من هذه الأزمة �أو التخفيف منها على �أق ّل تقدير .ومن ال�ضروري الت�أكيد على �أن الأردن
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يزخر باخلرباء الذي عملوا لفرتات طويلة يف هذا القطاع وم�شهود لهم باالقتدار والكفاءة على م�ستوى
اململكة واالقليم  ،و�سيكون وجودهم يف هذه اللجنة �أكرث جناعة من ا�ستقطاب خرباء �أجانب من ناحية
الكلف املادية وفعالية املخرجات والإجراءات.
3.3اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتو�ضيح وحتديد دور وزارة الطاقة والرثوة املعدنية مبا يتنا�سب مع التحديات
واملخاطر الكبرية ،حيث يجب �أن يكون هذا الدور مركزا على و�ضع ال�سيا�سات واخلطط وترك �أمر
تنفيذ امل�شاريع ومتابعتها مل�ؤ�س�سات و�شركات القطاع �.إن احلاجة ما�سة لإعادة هيكلة الوزارة وعالقاتها
بال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف القطاع بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة فعالية خمتلف مكونات قطاع الطاقة� .أن
�أي تو�صيات �أو �إجراءات ملعاجلة اخل�سائر لن تكون مفيدة دون �إعادة هيكلة الوزارة ,ونقرتح �إن�شاء هيئة
م�ستقلة للطاقة املتجددة وتر�شيد اال�ستهالك لتقوم مبتابعة امل�شاريع التي تقوم الوزارة حاليا مبتابعتها .
4.4درا�سة امل�شاريع واملوا�ضيع والتي �سنوردها يف حماور العمل التي ميكن العمل عليها ملواجهة حتد ّيات الطاقة
و�أ�سباب ت�أخرها �أو عدم تنفيذها واتخاذ القرارات الالزمة لو�ضعها مو�ضع التنفيذ ب�أ�سرع وقت ممكن
مع جتاوز العقبات البريوقراطية ( تعيني م�ست�شارين  ,درا�سات جدوى � ,إلخ ) والتعامل معها �ضمن م�سار
�سريع بعيد عن الإجراءات الروتينية املعتادة حيث �أن الو�ضع طارئ ويجب التعامل معه على هذا الأ�سا�س .
5.5خروج وزارة الطاقة والرثوة املعدنية عن �صمتها ,وخماطبة املواطن الأردين و�شرح حجم امل�شكلة له وحثه
�أي�ضا على تر�شيد اال�ستهالك وتنفيذ برامج ادارة االحمال الكهربائية ما �أمكن خالل فرتة الذروة وتفهم
�أي �إجراءات �سعرية ومالية ميكن �أن تتخذها احلكومة ملعاجلة اخل�سائر ولو جزئيا .
6.6انفتاح وزارة الطاقة والرثوة املعدنية على الفعاليات ذات العالقة وعقد ور�شات العمل واالجتماعات
واللقاءات بهدف اال�ستفادة من خربات الآخرين وعر�ض امل�شكلة والتفكري ب�شكل جماعي بو�سائل عالجها
وا�ستقطاب هذه الفعاليات لدعم �أي �إجراءات يتم التو�صل �إليها .
هـ  -تو�صيات يف جمال بدائل توليد الكهرباء :
•�إن�شاء نافذة ا�ستثمارية موحدة يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية للتعامل مع امل�ستثمرين و�إر�شادهم و�سرعة
�إجناز معامالتهم و�إجراءاتهم بكفاءة وخالل فرتة زمنية حمددة والإجابة على ا�ستف�ساراتهم دون ت�أخري.
•ال�سري دون �إبطاء يف م�شاريع التوليد من خالل ا�ستغالل طاقة الرياح يف الكم�شة والفجيج وغريها،
ومعاجلة امل�شاكل البريوقراطية التي تعيق تنفيذها و�إعالن م�شاريع جديدة يف جمال طاقة الرياح والطاقة
ال�شم�سية وا�ستغالل النفايات والطاقة املائية .كما نو�صي بالقيام بحملة وطنية لقيا�س �سرعات الرياح
وامل�ؤ�شرات الأخرى ال�ضرورية يف املناطق الواعدة لهذا النوع من التوليد بهدف ت�شجيع امل�ستثمرين عن
طرق تزويدهم باملعلومات الالزمة لإقامة م�شاريع طاقة الرياح .
•ت�سريع �إجراءات بناء حمطات توليد الطاقة الكهربائية من م�صادر الطاقة املتجددة �ضمن مبادرة
التقدمي املبا�شر للعرو�ض (  )Direct Proposal Submissionالتي اطلقتها وزارة الطاقة وتخفيف
القيود وال�شروط التي فر�ضتها الوزارة بهدف احل�صول على م�شاريع منتتجة خالل العام احلايل والأعوام
القادمة .
•موا�صلة ت�سهيل �إجراءات مبادرة “ القيا�س ال�صايف “ (  ) Net Meteringالتي ت�شجع املواطنني
واملزارع وامل�صانع واجلامعات وغريها على تركيب �أنظمة الطاقة املتجددة لت�أمني جزء من احتياجاتها
من الكهرباء وت�صدير الفائ�ض لل�شبكة  ,وتخفيف القيود املفرو�ضة عليها .
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•ت�سريع �إجراءات م�شروع توليد الكهرباء من ال�صخر الزيتي وجتاوز املباحثات املطولة ل�ضمان دخول �أول
وحدة توليد �إلى العمل عام � 2017أو قبل ذلك� .إن توليد الكهرباء من ال�صخر الزيتي من �أف�ضل احللول
على املدى الق�صري واملتو�سط وبعيد املدى ويجب عدم التفريط به �أوتعطيله  ,كما يجب ال�سري يف م�شاريع
جديدة متتالية مبنية على احلرق املبا�شر لل�صخر الزيتي لت�أمني احتياجات اململكة من الطاقة الكهربائية
لل�سنوات القادمة.
•ت�سريع �إجراءات ا�سترياد الغاز امل�سال و�إعداد البنية التحتية الالزمة له واالبتعاد عن الإجراءات الروتينية
املتعلقة بطرح العطاءات التي �أخذت حتى الآن �أكرث من �سنتني .
•موا�صلة التفاو�ض مع اجلانب امل�صري على �أعلى م�ستوى بهدف ا�سرتجاع الكميات املتعاقد عليها من
الغاز الطبيعي والتعوي�ض عن النق�ص يف الكميات للفرتات ال�سابقة وا�ستخدام كل الأوراق التفاو�ضية
املتاحة لهذا الغر�ض .
و  -تو�صيات يف جمال تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء ورفع كفاءة ا�ستخدامها
•موا�صلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بت�شجيع ا�ستخدام ال�سخانات ال�شم�سية لت�سخني املياه و�إيجاد �صيغة
منا�سبة مع البنوك لت�أمني قرو�ض مي�سرة و�سهلة للمواطنني وو�ضع الإجراءات الكفيلة ب�ضبط جودة هذه
ال�سخانات يف ال�سوق املحلية.
•تفعيل تطبيق كودات البناء املوفرة للطاقة وخا�صة مبا يتع ّلق بالعزل احلراري وت�صميم النوافذ لال�ستفادة
املثلى من نور ال�شم�س داخل املبانى ,وتو�ضيح الأدوار وامل�س�ؤوليات بني امل�ؤ�س�سات املعنية و�إزالة �أي تعار�ض
بينه .كما �أنه من ال�ضروري �أن يت�ضمن كود البناء الأردين تعليمات ملزمة �أو داعمة لتطبيق متطلبات
الأبنية اخل�ضراء وخا�صة فيما يتعلق با�ستهالك الطاقة واملياه.
•تكثيف العمل مع ال�صناعات الكربى واملتو�سطة ذات الأحمال الكهربائية الكبرية و�أحمال �ضخ املياه،
بهدف ازاحة �أحمالها جزئيا عن فرتة الذروة وتقدمي احلوافز املالية لها �إن لزم ,وحثها على حت�سني
معامل القدرة واتخاذ �إجراءات حا�سمة لرت�شيد اال�ستهالك  ,على �أن يتم توثيق ذلك ومراقبته من قبل
وزارة الطاقة و� /أو هيئة تنظيم قطاع الكهرباء .
•تطبيق الدرا�سات الكثرية التي مت �إعدادها يف مراحل �سابقة لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة يف قطاع النقل
حيث �أنه من �أكرث القطاعات امل�ستهلكة للطاقة  ,وال يحتاج الأمر ل�شرح هذه الإجراءات بل املطلوب مرجعة
الدرا�سات وحتديثها والبدء بتطبيقها على ار�ض الواقع.
•�إلزام �شركات التوزيع بتخفي�ض الفاقد الكهربائي الفني وغري الفني وحثها على درا�سة �شبكاتها واتخاذ
الإجراءات الفنية والإدارية لتحقيق هذا الهدف  ,على �أن يتم مراقبة ا�ستجابتها ب�شكل دقيق وم�ستمر من
قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء .
•�إعادة تقييم مواقع بناء حمطات �ضخ املياه ودرا�سة �إمكانية �إعادة توزيع حمطات الرفع يف اململكة للتقليل
ّ
امل�ضخات وذلك عن طريق االعتماد على االن�سياب الطبيعي
من ا�ستهالك الطاقة الكهربائية �أثناء ت�شغيل
للمناطق املختلفة  ،وكذلك �إ�ستخدام م�ضخات ذات كفائه �أعلى ،وبالتايل �إ�ستهالك ًا اقل للكهرباء .وكذلك
درا�سة امكانية اال�ستفادة من فروق االرتفاعات ملحطات ال�ضخ او حمطات معاجلة املياه العادمة لتوليد
جزء من الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة من خالل ا�ستخدام تقنيات التوربينات املائية ال�صغرية.
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•العمل على توعية االجيال النا�شئة وذلك ُالدراك �أهمية املحافظة على �سلوك �إيجابي بالتعامل مع الطاقة
وم�صادرها والبيئة واملياه واحلفاظ عليها بو�صفها �سلعة ا�سرتاتيجية � .إن هذه مهمة �صعبة جد ًا لأنها
ترتبط بطبائع الب�شر ووعيهم الباطني الذي تك ّون عرب �أجيال  ،ولكنه لي�س �أمرا م�ستحيال �إذا ّمت االعداد
خلطة علمية دقيقة،
• تفعيل مواد قانون الكهرباء ملعاقبة العابثني بالكهرباء  ،حيث �أن ن�سبة العابثني ب�شبكات توزيع الكهرباء
يف تزايد م�ستمر،
والري ووزارة
•القيام بحملة وطنية �شاملة ت�شرتك بها ك ّل من وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ووزارة املياه ّ
البيئة ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة االعالم تهدف �إلى التوعية
برت�شيد اال�ستهالك يف الطاقة الكهربائية واملياه وم�صادر الطاقة املختلفة واملحافظة على البيئة والرتكيز
على اعتبار �أن االدارة الفردية املثلى لطرق ا�ستخدام الطاقة ومواردها واالدارة املثلى ال�ستخدام الطاقة
واملحافظة على البيئة ترتبط مبدى انتماء الفرد للوطن  ,على �أن يتم ذلك من خالل املحا�ضرات والندوات
وو�سائل الإعالم واالت�صال املتاحة و�أي و�سائل �أخرى ممكنة.
•�إعادة تفعيل مركز خدمة اجلمهور يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ورفده بالكفاءات واملوارد الالزمة
ال�ستعادة دوره الهام الذي كان ي�ؤديه لدى �إن�شائه يف الثمانينات وتطوير هذا الدور .

ن�شاط تكرير النفط وتوزيع امل�شتقات (م�صفاة البرتول الأردنية)
 -1مقدمــة :
تعود فكرة �إن�شاء م�صفاة البرتول الأردنية �إلى ما يزيد على ن�صف قرن حني تبنتها وزارة االقت�صاد الوطني
�آنذاك ,و كان هناك اجماع على �أهمية �صناعة التكرير كم�صدر طاقة رئي�سي ملعظم الفعاليات االقت�صادية
و كم�ساهم يف رفع عائدات اململكة .و على الرغم من كونها امل�صفاة الوحيدة يف الأردن� ،إال �أنها ا�ستطاعت
�أن تقوم بتزويد ال�سوق املحلي بكافة احتياجاته من امل�شتقات النفطية املختلفة ،و قد �أدى ان�شا�ؤها �إلى وقف
االعتماد الكامل على ا�سترياد امل�شتقات النفطية ذات الكلفة العالية ،مما وفر مبالغ كبرية من العملة ال�صعبة
على االقت�صاد الوطني االردين ،و �أتاح فر�ص العمل لآالف املواطنني ،و فتح الباب �أمام �صناعات �أخرى
جديدة ،و �ساهم يف دعم قطاعات اقت�صادية هامة كقطاع الكهرباء و النقل و ال�صناعة و االن�شاءات .كما
تعترب امل�صفاة م�صدر ًا للكفاءات و الكوادر املدربة يف جماالت االخت�صا�ص املختلفة ،حيث قامت ال�شركة برفد
العديد من م�صايف البرتول يف الدول العربية بهذه الكفاءات .و قد مر �إن�شاء ال�شركة باملراحل الت�أ�سي�سية
التالية:
•يف عام � 1956أذن جمل�س الوزراء بامل�ضي يف �إن�شاء م�صفاة للبرتول يف اململكة الأردنية الها�شمية ،و يف
� 1956/11/30أ�صدر املجل�س موافقته على امل�شروع .ويف عام � 1957أقر نظام ال�شركة الداخلي ،ومت
ت�سجيلها يف وزارة العدل ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة ذات امتياز ،مب�ساهمة حكومية بلغت ربع مليون
دينار �أردين من �أ�صل ر�أ�سمال ال�شركة البالغ �أربعة ماليني دينار.
•و يف  1957/11/16مت توقيع اتفاقية االمتياز بني حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ،و�شركة م�صفاة
البرتول الأردنية امل�ساهمة املحدودة،
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•ويف عام � 1958صادق جمل�س الوزراء على الإتفاقية ،ومت ن�شر قانون الت�صديق عليها يف العدد  1373من
اجلريدة الر�سمية.
•قرر جمل�س الإدارة �إحالة عطاء �إن�شاء امل�صفاة على �إحدى ال�شركات الإيطالية ،حيث مت يف 1958/10/9
التوقيع على اتفاقية تنفيذ امل�شروع الذي ا�شتمل على �إن�شاء وت�شغيل م�صفاة لتكرير البرتول بطاقة
( )1000طن مرتي يومي ًا وبتكلفة  3ماليني دينار �أردين تقريبا ً ،كما متت �إحالة عطاء لإن�شاء �أنبوب
للزيت اخلام بقطر (� )8إن�ش وبطول ( )43كم لربط امل�صفاة بخط التابالين و �إي�صال الزيت اخلام �إلى
موقع امل�صفاة بتكلفة � 235ألف دينار �أردين.
•ويف عام  1961تف�ضل �صاحب اجلاللة الها�شمية ،املغفور له امللك احل�سني بن طالل املعظم ،بافتتاح
م�صفاة البرتول الأردنية يف  1961/2/2حيث بد�أت عمليات انتاج امل�شتقات النفطية املختلفة و ت�أمينها
لكافة �أنحاء اململكة.
•وقد ّمت رفع الطاقة االنتاجي ــة �إلى � 8.7ألف طن من خالل ثالث مراحل للتو�سع نفذت يف الأعوام ( 1970
 1973 ،و .) 1982
•وقد توا�صلت اجلهود الذاتية لالجهزة الفنية والهند�سية يف ال�شركة لرفع الطاقة االنتاجية للم�صفاة
لتبلـغ يف العام � 14 ،1998ألف طن يف اليوم ,ويف عام  2002مت رفع الطاقة التخزينية ال�سنوية ،يف املواقع
املختلفة لل�شركة �إلى ( )1554605طن.
•مت رفع الطاقة التخزينية باململكة وعلى مراحل �إلى (725ر581ر )1طن ًا مع نهاية عام .2010
 -2نظرة حتليلية:
تتلخ�ص اال�سرتاتيجية املعلنة للحكومة للتعامل مع قطاع تكرير النفط و توزيع م�شتقاته يف املبادئ الرئي�سية
التالية :
�أ  -عدم جتديد عقد االمتيازللم�صفاة �أو متديده لفرتة طويلة ,
ب � -إن�شاء خم�س �شركات جديدة منف�صلة تتولى ن�شاطات ال�شركة احلالية على النحو التايل:
•�شركة لتكرير النفط على �أن تبقى مملوكة ل�شركة م�صفاة البرتول احلالية ,
•�شركة خدمات لوج�ستية (نقل و تخزين امل�شتقات) تتبع ملكيتها ب�شكل �أ�سا�سي لل�شركات املذكورة �أعاله ,
•ثالث �شركات توزيع للم�شتقات النفطية تقوم بتزويد حمطات التوزيع ب�شكل تناف�سي من خالل ا�سترياد
امل�شتقات من اخلارج �أو �شرا�ؤها من �شركة التكرير ,و ل�شركة م�صفاة البرتول احلالية احلق يف متلك
واحدة فقط من هذه ال�شركات على �أن يتم بيع ال�شركات املتبقية مل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص.
جـ  -تقوم احلكومة مبمار�سة حق �شراء �أي جزء من �أو كل �شركة م�صفاة البرتول الأردنية املعطى لها يف
املادة ال�ساد�سة ع�شرة من عقد االمتياز (املنتهية مدته عام  )2008ل�شراء الأجزاء املتعلقة بالنقل و التخزين
و التوزيع بهدف تنفيذ اال�سرتاتيجية ,
د  -تقوم احلكومة بان�شاء ال�شركات املذكورة �أعاله و طرحها للبيع ,
هـ  -تقوم احلكومة بتحرير الأ�سعار متاما بعد فرتة انتقالية ق�صرية ,
و � -إعتماد موا�صفات متقدمة للم�شتقات النفطية (تتجاوز القدرات الفنية للم�صفاة احلالية).
تقوم هذه اال�سرتاتيجية على فر�ضيات عدة حتولت �إلى قناعات� ,أهمها يف ما يخ�ص �شركة م�صفاة البرتول
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احلالية ,تتمثل يف �أن ال�شركة قادرة على ا�ستقطاب �شريك ا�سرتاتيجي لن�شاط التكرير لت�أمني اال�ستثمار
الالزم (مليار دوالر كحد �أدنى ب�أ�سعار  )2007و الذي �أثبتت التطورات يف ال�سنوات الأخرية و بالوجه القطعي
�أنها فر�ضية خاطئة متاما يف ظل �سيا�سات احلكومة احلالية ,حيث ف�شلت كل اجلهود الرامية جلذب ا�ستثمارات
حتت �أي م�سمى لتطوير امل�صفاة احلالية لت�صبح قادرة على �إنتاج م�شتقات باملوا�صفات اجلديدة و بكلفة
مناف�سة لكلف ا�سترياد امل�شتقات من ال�سوق العاملية .كما تفرت�ض هذه اال�سرتاتيجية (�ضمن ًا) �أن �شركات
التوزيع املزمع ان�شا�ؤها �ست�شرتي كل �إنتاج امل�صفاة من امل�شتقات الناجتة عن تكرير النفط امل�ستورد مبا ي�ضمن
ا�ستمرار عمل امل�صفاة بعد تطويرها على املدى البعيد.
لقد مت الرتخي�ص ل�شركتني (�شركة توتال الأردن وال�شركة الأردنية احلديثة خلدمات الزيوت واملحروقات)
لتوزيع امل�شتقات النفطية (�أو ا�ستريادها الحقا)  ,و قد مت �إلزام ال�شركتني ب�شراء كامل انتاج �شركة م�صفاة
البرتول من هذه امل�شتقات النفطية من تاريخ مبا�شرة العمل بهذا االتفاقيات وبحد �أق�صى مقداره (� )6سنوات
وهي الفرتة الزمنية املمنوحة ل�شركة م�صفاة البرتول الأردنية لالنتهاء من تنفيذ م�شروع تو�سعها الرابع.
 .3م�ستقبل �شركة م�صفاة البرتول
مل تعلن احلكومة �صراحة يف ا�سرتاتيجية قطاع الطاقة عن كون املحافظة على �شركة م�صفاة البرتول الأردنية
و ا�ستمرارها يف العمل هو هدف ا�سرتاتيجي �أم ال  .كما مل تتخذ احلكومة �أي �إجراءات �أو خطوات �ضمن
�سيا�ساتها يف قطاع التكرير و امل�شتقات ل�ضمان حتقيق هذا الهدف .
�إن الغاء �أو عدم منح االمتياز ملدة منا�سبة تتجاوز فرتة �إن�شاء امل�صفاة �إلى �سنوات قادمة من الت�شغيل الفعلي
بحيث ت�ضمن ا�سرتداد اال�ستثمار� ،سي�ضع امل�ستثمر (بحجم ا�ستثمار يتجاوز املليار دوالر) يف �صناعة التكرير
مبواجهة امل�ستثمر (بحجم ا�ستثمار ال يزيد عن  30مليون دوالر) يف جتارة امل�شتقات النفطية و هي مواجهة
خا�سرة حتما ح�سب املعطيات العامة املذكورة يف هذا التقرير � ,ست�ؤدي �إلى منع امل�ستثمرين من التورط يف
�صناعة التكرير.
يف هذه احلالة تكون النتيجة الطبيعية عدم قدرة �شركة م�صفاة البرتول على ت�أمني اال�ستثمار الالزم لتطوير
من�شئاتها مبا تتطلبه �أو�ضاع ال�سوق اجلديدة و بالتايل �إلى �إغالق امل�صفاة.
�إن مربرات احلكومة يف اتباع ال�سيا�سة املذكورة هي :
�أ  -ك�سر احتكار امل�صفاة ل�سوق النفط و م�شتقاته يف الأردن :
•حيث عملت امل�صفاة خالل العقود ال�ستة املا�ضية مبوجب عقد امتياز �أعطى للحكومة كامل احلق و ال�سلطة
يف مراقبة و تنظيم �أعمال ال�شركة ,و �أهمها حتديد الأ�سعار و الكلف و ن�سبة �أرباح ال�شركة و امتد نفوذ
احلكومة لي�شمل عمل جمال�س �إدارات ال�شركة و تعيني ر�ؤ�سائها  .و عليه مل تكن ال�شركة يوما حمتكرة
لل�سوق و �إمنا كانت �أداة طيعة يف يد احلكومة.
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•�إن حجم ال�سوق الأردين ,و موقع الأردن اجلغرايف من جهة و طبيعة �صناعة التكرير ذات هام�ش الربح
املتدين و املتذبذب (و خا�صة للم�صايف املماثلة للم�صفاة القائمة)  ,و ارتفاع حجم اال�ستثمارات الالزمة
يف �صناعة التكرير ,كلها عنا�صر جتعل من �صناعة التكرير احتكارا طبيعيا و تفر�ض منح امتياز يحمي
امل�ستثمر يف هذا القطاع يف الأردن و هو ما تفهمه امل�شرع جيدا عام  1958عند منح ال�شركة عقد االمتياز.
و عليه ف�إن حجة ك�سر احتكار امل�صفاة لل�سوق الأردين لي�س لها ما يربرها .
ب  -مربر �إدخال عامل املناف�سة يف �سوق امل�شتقات النفطية مبا ي�ؤدي �إلى حت�سني اخلدمة و
خف�ض الكلفة على االقت�صاد و على املواطن :
•�إن الواقع الذي تعك�سه تركيبة كلفة امل�شتقات النفطية هو كون ثمن املادة امل�ستوردة من امل�صدر تعادل
حوايل  %82من الكلفة النهائية ,و كون تكاليف النقل و التداول الدويل و املحلي و الر�سوم هي  %16من
الكلفة النهائية مما يدع هام�شا يعادل  %2فقط من الكلفة الكلية لإدارات �شركات التوزيع لإظهار الكفاءة,
�أي �أن حت�سني الكفاءة من قبل �شركات التوزيع بن�سبة � %50سي�ؤدي �إلى خف�ض بالكلفة الكلية مبا يعادل
%1فقط  ,و هذا ال يربر مطلق ًا �إغالق م�ؤ�س�سة وطنية من �أعمدة ال�صناعة يف الأردن مثل �شركة م�صفاة
البرتول الأردنية.
•يف املرحلة االنتقالية� ,أي مرحلة ال�ست �سنوات الأولى التي تلتزم فيها �شركات التوزيع ب�شراء كامل منتجات
امل�صفاة ,يكون عمل هذه ال�شركات هو �إدخال خطوة �إ�ضافية يف �سل�سلة انتاج و نقل و توزيع امل�شتقات ,و
بذلك تكون املح�صلة النهائية لعمل �شركات التوزيع هي رفع الكلفة على االقت�صاد و املواطن مبا يعادل
عوائد هذه ال�شركات.
•يف املرحلة الثانية ,و على فر�ض �أن امل�صفاة �أجنزت م�شروع تطوير عملياتها ,ف�إن ا�ستمرار �شركات التوزيع
ب�شراء منتجات امل�صفاة �سيكون له �أثر رفع الأ�سعار املذكور �أعاله� .أما يف حالة توجه هذه ال�شركات
لإ�سترياد امل�شتقات و هو االحتمال الأكرث م�صداقية ,ف�سي�ؤدي �إلى وقف عمل امل�صفاة و �إغالقها نهائيا
و هو االحتمال الذي مل يتم التحوط �ضده يف �سيا�سة احلكومة �سواء من خالل اجلوانب التعاقدية مع
ال�شركات �أو من خالل �سيا�سة الت�سعري.
•ال توجد هناك �آليات حمددة و معلنة من قبل احلكومة تهدف �إلى حماية امل�صفاة من الأ�سعار الإغراقية
من جهة ,و التحكم بالأرباح الفائ�ضة ل�شركات التوزيع نتيجة تذبذب �سوق النفط و م�شتقاته عامليا ,
•مل تعلن احلكومة عن �أية �آليات تعاقدية و اجرائية ت�ضمن ا�ستمرارية تزويد ال�سوق بامل�شتقات النفطية
بغ�ض النظر عن التقلبات و املتغريات التي قد تطر�أ يف ال�سوق العاملي .
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 .4ال�سيا�سة الت�سعريية
•تقوم �سيا�سة ت�سعري امل�شتقات على احت�ساب ال�سعر النهائي ح�سب معادلة ثابتة وتعديل الأ�سعار �شهري ًا
بناء على املتغريات ال�شهرية يف �سوق م�شتقات النفط العاملي.
•تقوم املعادلة على عنا�صر كلفة تقديرية ال تعك�س الكلفة احلقيقية التي يتكبدها الأردن و هي كالتايل:
معدل �سعر امل�شتقة يف �سنغافورة (ال�سعودية بالن�سبة للغاز البرتويل امل�سال) لل�شهر ال�سابق زائد ًا ( كلفة
النقل البحري �سنغافورة/املتو�سط �إلى ينبع  +كلفة ال�شحن البحري من ينبع �إلى العقبة  +الت�أمني البحري
 +الفواقد من جراء النقل البحري  +كلفة االعتماد امل�ستندي )� .أما الكلفة اال�ضافية يف العقبة فت�شمل
ر�سوم م�ؤ�س�سة املوانئ  +غرامات الت�أخري  +كلفة التخزين واملناولة يف مرافق �شركة امل�صفاة .وت�شمل
الكلفة اال�ضافية من موقع م�صفاة البرتول يف الزرقاء �إلى حمطات املحروقات �أجرة النقل الربي من
امل�صفاة �إلى حمطات املحروقات  +كلفة التوزيع  +عموالت حمطات املحروقات  +التقريب وكلفة تغري قيمة
املخزون .كما ت�شمل الكلفة اال�ضافية اخلا�صة بال�ضرائب والر�سوم ال�ضريبة اخلا�صة  +ر�سوم الطوابع.
•كما هو وا�ضح فان �أهم عنا�صر هذه املعادلة هي تقديرية و ال تعك�س الكلفة الفعلية.
•يف حال فتح �سوق امل�شتقات يف الأردن ل�شركات التوزيع و ال�سماح لها با�سترياد امل�شتقات ,ف�إن هذه املعادلة
ال تقدم الكلفة احلقيقية التي تتكبدها ال�شركة امل�ستوردة و بالتايل الأرباح الفعلية ل�شركات التوزيع مما
�سي�ؤدي �إلى خف�ض العوائد احلكومية املتحققة على �أرباح هذه ال�شركات .
•تعترب احلكومة �أن هذه املعادلة هي التي متثل الواقع و بالتايل هي التي �ستحكم قرار �شركات التوزيع بخ�صو�ص
�شراء امل�شتقات املنتجة يف امل�صفاة �أو ا�ستريادها .و هي بذلك ال ت�أخذ بعني االعتبار �شروط تعاقد امل�صفاة مع
م�صادر النفط اخلام و التي تختلف جذريا عن �شروط التعامل مع �سوق امل�شتقات الفوري و الأ�سواق الفرعية
غري الر�سمية و التي عند �أخذها بعني االعتبار تنتفي �شروط املناف�سة العادلة ما بني امل�صفاة و م�صادر
امل�شتقات العاملية و التي �ستكون مبثابة م�صادر ب�أ�سعار �إغراقية فيما يخ�ص امل�صفاة.
•من جانب �آخر ,تقوم �آلية الت�سعري املعتمدة على معدل الأ�سعار املعلنة يف ن�شرة بالت�س ل�شهر واحد (الأخري)
فقط بعك�س التذبذبات يف الأ�سعار العاملية مبا�شرة على ال�سوق الأردين مما يخلق م�شاكل عديدة يف حالة
التغريات احلادة و الطارئة يف الأ�سعار من حيث �إثارة ا�ستياء املواطنني ,توفري حافز لأ�صحاب املحطات
لتحقيق �أرباح هام�شية با�ستغالل تغري الأ�سعار على ح�ساب ا�ستمرارية التزويد للم�ستهلكني بالإ�ضافة
�إلى خلق �أزمات يف القطاعات االقت�صادية امل�ستهلكة للطاقة و كيفية عك�س هذه التذبذبات على �أ�سعار
منتاجاتها و خدماتها ,بالإ�ضافة �إلى �إرباك املخزون اال�سرتاتيجي و�إدارته .
 .5الــتو�صــيــات:
 -1يف جمال اال�ستثمار:
•�أن تعلن احلكومة ر�سمي ًا و بو�ضوح �أن املحافظة على �شركة م�صفاة البرتول الأردنية و ا�ستمرار عملها على
املدى البعيد هو هدف ا�سرتاتيجي وطني و�أن تعمل على تطوير وحتديث امل�صفاة من خالل ا�ستقطاب
�شريك ا�سرتاتيجي منا�سب .
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•�أن تقوم احلكومة ب�إعادة النظر يف مربرات ترخي�ص �شركات توزيع امل�شتقات النفطية و مدى تناق�ض
عمل هذه ال�شركات مع ا�سرتاتيجية ا�ستمرار عمل امل�صفاة و مع امل�صلحة العامة لالقت�صاد و امل�ستهلك .
•توجيه ا�ستثمار هذه ال�شركات و �أي م�ستثمر �آخر �إلى املجاالت التي حتتاج فعال لال�ستثمار و تكون رديفا
لنظام الطاقة الأردين .
•�أن تقرر احلكومة منح فرتة امتياز طويلة املدى تتجاوز فرتة �إن�شاء امل�صفاة �إلى فرتة ت�شغيلية منا�سبة كي
ي�سرتد امل�ستثمر املقرتح كلفة ا�ستثماراته و بهام�ش ربح عادل .
 -2يف جمال ت�سعري امل�شتقات النفطية
•اعتماد �آلية ت�سعري تتدرج يف عك�س التقلبات ال�سعرية على ال�سوق املحلي من خالل اعتماد �أ�سلوب (معدل
ال�سعر الدوار) و القائم على كون �سعر امل�شتقة للم�ستهلك يعك�س معدل �أ�سعار امل�شتقة عامليا لعدة �أ�شهر
(� 12شهرا مثال) .يتم احت�ساب هذا املعدل �شهريا بحيث يتم ا�ستبدال معدل �سعر �أول �شهر يف ال�سل�سلة
املعتربة مبعدل �سعر �آخر �شهر ,و بذلك يتم تطبيع التذبذبات �صعودا و هبوطا و عك�سها على ال�سعر املحلي
بن�سب منخف�ضة ( 12/1يف حالة اعتماد �سل�سلة من � 12شهر ًا).
•�إن�شاء �صندوق المت�صا�ص التغريات ما بني ال�سعر املحلي و الكلفة الفعلية بحيث يعو�ض الفروق الآنية يف
فرتات ارتفاع الأ�سعار من العوائد الآنية يف فرتات انخفا�ض اال�سعار .
•�إعتماد ارقام تعك�س الكلفة الفعلية يف عنا�صر الكلفة املعتمدة يف معادلة الت�سعري ,و اال�ستغناء قدر
االمكان عن العنا�صر التقديرية .
•�إعتماد عموالت توزيع للمحطات كن�سبة من �سعر امل�شتقة باب امل�صفاة (بدال من العمولة الثابتة) للتعوي�ض
عن انخفا�ض ن�سبة عوائد املوزعني يف حالة ارتفاع �أ�سعار باب امل�صفاة (زيادة ر�أ�س املال العامل املطلوب)
و امت�صا�ص الأرباح غري املربرة الناجتة عن هبوط اال�سعار (فائ�ض ر�أ�س املال العامل).

ن�شاط امل�صادر الطبيعية (�سلطة امل�صادر الطبيعية)

 -1ملحة تاريخية:
 -ت�أ�س�ست �سلطة امل�صادر الطبيعية عام  1966و�صدر قانونها ب�شكل دائم عام  1968وهو القانون رقم« 12قانون تنظيم �ش�ؤون امل�صادر الطبيعية» ليحدد �أهداف هذه امل�ؤ�س�سة مب�س�ؤولية �إجراء التحريات
والدرا�سات اجليولوجية االقت�صادية الالزمة للرثوات املعدنية مبا فيها املياه واال�شراف الفني على طرق
تعدينها وا�ستغاللها على �سطح ويف باطن الأرا�ضي ويف الأنهر و املياه الأردنية و تنظيم اال�ستثمار يف هذه
امل�صادر  ،و قد ارتبطت ال�سلطة برئي�س الوزراء حتى عام  ، 1985و قد مت تعديل قانونها مرتني الأولى
عندما مت �إن�شاء �سلطة املياه عام  1978و�أحلق مو�ضوع املياه مبا فيها قناة الغور ال�شرقية ب�سلطة املياه،
وعدل مرة �أخرى عام  1985عندما مت فك االرتباط مع رئي�س الوزراء ،و�أ�صبح وزير الطاقة والرثوة
املعدنية «رئي�سا ل�سلطة امل�صادر الطبيعية» وكذلك « رئي�سا ملجل�س �إدارتها»� .إن ارتباط �سلطة امل�صادر
الطبيعية لي�س بوزارة الطاقة و�إمنا بوزير الطاقة ب�صفته «رئي�س ال�سلطة» .و�صالحيات رئي�س ال�سلطة و
جمل�س الإدارة وامل�سيطر عليه من قبل الرئي�س وا�سعة جدا وتخت�ص بالنواحي االدارية والفنية الروتينية
اليومية .
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ال�سلطة م�س�ؤولة عن القيام بالدرا�سات اجليولوجية و الرتويج لال�ستثمار فيها و اال�شراف واملراقبة علىالتعدين وتطبيق الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بالتعدين.
ال�سلطة م�س�ؤولة عن مو�ضوع ت�سويق اال�ستك�شاف البرتويل يف اململكة وعقد االتفاقيات اخلا�صة به ومراقبة تطبيق برامج اال�ستك�شاف من قبل ال�شركات العاملة  ،وقد قامت ال�سلطة بني الأعوام 1980
 1996بتنفيذ الربنامج الوطني للبرتول والذي كان له �أثر كبري يف جذب اال�ستثمارات لهذا القطاع منقبل ال�شركات العاملية � ,إ�ضافة �إلى ا�ستك�شاف حقل حمزة البرتويل يف الأزرق و حقل الري�شة الغازي
 ،لقد توقفت ال�سلطة منذ عام  1996عن القيام ب�أي �أعمال ا�ستك�شاف للبرتول يف اململكة لعدم توفر
االمكانات املادية والفنية لل�سلطة وقرار احلكومة �آنذاك بوقف هذا الربنامج .
ال�سلطة م�س�ؤولة عن مو�ضوع ا�ستك�شاف ال�صخر الزيتي وترويج اال�ستثمار يف هذا اخلام وعقد االتفاقياتمع ال�شركات و مراقبة ح�سن تطبيقها .
ال�سلطة م�س�ؤولة عن منح رخ�ص املقالع و مراقبة تطبيق االنظمة و التعليمات الناظمة لهذا الن�شاط التعديني.تقوم ال�سلطة بتقدمي اخلدمات اجليولوجية واجليوفيزيائية واملخربية لقطاع التعدين يف اململكة .-ال�سلطة م�س�ؤولة عن مراقبة الن�شاط الزلزايل يف اململكة .

.2الو�ضع احلايل :
 -تعاين �سلطة امل�صادر الطبيعية من عدم موائمة قانون تنظيم �ش�ؤون امل�صادر الطبيعية لعام 1968للتطورات احلديثة يف جمال التعدين� ،إ�ضافة لعدم موائمة القانون والأنظمة ال�صادرة مبوجبه ل�ضبط
عمليات التعدين املخالفة واال�ستغالل اجلائر وغري املن�ضبط للرثوات الطبيعية � ،إ�ضافة لعدم موائمة هذا
القانون جلذب اال�ستثمارات املحلية والدولية .
 -تعاين ال�سلطة معاناة كبرية منذ عام  1985من ارتباطها املبا�شر برئي�سها غري املتفرغ (وزير الطاقةوالرثوة املعدنية) ،وقد �أثر ذلك على �إدارتها و�أدى �إلى تعطيل اال�ستثمار يف جمال التعدين و اال�ستك�شاف
البرتويل بحيث ميكن اعتبارها م�ؤ�س�سة مهملة �إلى �أبعد احلدود من قبل ر�ؤ�سائها (وزراء الطاقة والرثوة
املعدنية) الذين تعقابوا على رئا�ستها لعدم قناعتهم ب�أنها على جدول �أولوياتهم يف قطاع الطاقة .
 -كما تعاين ال�سلطة من �ضعف االمكانات املادية و املخ�ص�صات املالية ال�سنوية لعدم دفاع ر�ؤ�سائها (وزراءالطاقة والرثوة املعدنية) عنها باعتبارها لي�ست �أولوية ،و يعود عدم االهتمام بها لأن م�شاريعها طويلة
الأمد  ،و عمر حكوماتنا عك�س ذلك � ،إ�ضافة �إلى �أن عمل ال�سلطة مت�شعب و يحتاج االملام بعملها �إلى
جهد ووقت لي�س متوفرا لدى الوزراء �سريعي التغري � ،إ�ضافة �إلى �أن معظم من تعاقب على حمل حقيبة
وزارة الطاقة والرثوة املعدنية كانوا من �أ�صحاب اخلربات يف ن�شاط الكهرباء �أو بخربات ال متت �إلى قطاع
الطاقة ب�صلة .
 -كما تعاين ال�سلطة من ت�سرب الكفاءات اخلا�صة بقطاع اال�ستك�شاف البرتويل و قطاع التعدين لعدم قدرةال�سلطة  ,ومن خالل نظام اخلدمة املدنية على مناف�سة القطاع اخلا�ص يف هذين املجالني وخ�صو�صا
يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية مع ارتفاع �أ�سعار البرتول واملواد اخلام والذي �أدى �إلى تكثيف اال�ستك�شاف
البرتويل العاملي و تعاظم قطاع التعدين عامليا وفتح فر�ص كبرية للمخت�صني .
 -عدم قدرة �سلطة امل�صادر الطبيعية على االبتعاث العلمي وتدريب املوظفني خارج اململكة للتخ�ص�صاتاملنا�سبة لعملها و عدم توفر هذه االخت�ص�صات يف كافة جامعات اململكة.
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 - 3التو�صيات :
•حتديث قانون تنظيم �ش�ؤون امل�صادر الطبيعية ليتما�شى مع التطورات العاملية يف هذا القطاع  ،والهدف
من هذا التحديث جلب املزيد من اال�ستثمارات املحلية والعاملية لقطاع التعدين و اال�ستك�شاف البرتويل،
وكذلك مواكبة التطورات العاملية فيما يخ�ص املحافظة على البيئة.
•فك ارتباط �سلطة امل�صادر الطبيعية مع وزير الطاقة والرثوة املعدنية «كرئي�س»لها مع بقائه رئي�سا ملجل�س
�إدارتها ،وتعيني رئي�س متفرغ لل�سلطة برتبة وزير �أ�سوة بديوان املحا�سبة و ديوان اخلدمة املدنية وبع�ض
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ,على �أن تقوم ال�سلطة وبدعم من احلكومة بعد هذا التحديث با�صدار
نظامني �إداري ومايل م�ستقلني ملنح ال�سلطة مزيدا من اال�ستقاللية حيث يبيح القانون احلايل ذلك.

ن�شاط التنقيب عن النفط والغاز (�شركــة البتـــرول الوطنيـة) ()NPC
ت�أ�س�ست �شركة البرتول الوطنية عام  1995بر�أ�سمال وقدره ( )20مليون دينار وجرت عدة تغيريات على ر�أ�س
املال حتى �أ�صبح الآن ( )15مليون دينار .ومتتلك م�ؤ�س�سة اال�ستثمار الأردنية ما ن�سبته ( )%99.9من ر�أ�سمال
هذه ال�شركة ,ولقد مت نقل عدد من املوظفني من �سلطة امل�صادر الطبيعية �إلى هذه ال�شركة ,
ركزت ال�شركة على ا�ستغالل الغاز املكت�شف يف الري�شة حيث يبلغ الإنتاج احلايل للغاز حوايل ( )16مليون
مقدم مكعب يف اليوم  ,ويبلغ �سعر �شراء الغاز املنتج ( )50فل�سا لكل مرت مكعب من الغاز.
ونظر لدخل ال�شركة املتدين من حقل الري�شة وعدم �سداد احلكومة لديون ال�شركة التي ترتبت عليها و
م�صاريفها االدارية املرتفعة ن�سبيا و فقرها للكفاءات العديدة يف جمال التنقيب عن البرتول ،فان ال�شركة
بو�ضعها احلايل غري قادرة فعليا على القيام ب�أ�صالح حفاراتها �أو القيام ب�أعمال التنقيب عن البرتول بفاعلية
�سواء داخل اململكة او خارجها  .وال�صالح و�ضع ال�شركة نو�صي مبا يلي :
�1.1أن تقوم احلكومة وب�أ�سرع وقت بتغري �سعر �شراء الغاز مبا يتما�شى مع �أ�سعار الغاز امل�صري والذي �سي�ؤدي
�إلى رفع امل�ستوى املايل لل�شركة وتوفري ال�سيولة لها ،
2.2تعزيز ا�ستقاللية ال�شركة ودعمها بالكوادر الالزمة ومعاجلة م�شاكلها الإدارية .
�3.3أن تقوم ال�شركة وب�أ�سرع وقت بتكثيف جهودها مع �شركة بريتي�ش برتوليوم لتطوير حقل الري�شة ودرا�سة
�إمكانات ا�ستك�شاف البرتول داخل الأردن ويف الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،و البدء بالتعاون مع �شركات
عاملية لن�سج �شراكات للتنقيب عن النفط والغاز يف الدول املختلفة مب�ساعدة احلكومة.

ن�شاط الطاقة الذرية (هيئة الطاقة الذرية)

 -1مقدمــة:
•ت�أ�س�ست هيئة الطاقة النووية الأردنية عام  2001بعد �أن كانت مديرية للطاقة النووية يف وزارة الطاقة
والرثوة املعدنية وكانت هذه الهيئة حتت مظلة وزير الطاقة والرثوة املعدنية حيث كان ير�أ�س جمل�س
�إداراتها ،وكانت تقوم ب�أعمال الرقابة اال�شعاعية يف اململكة  ,كما كانت تقوم بالأعمال التنفيذية يف هذا
املجال  ،فكانت �أعمالها جزءا من ال�سيا�سة العامة للطاقة والرثوة املعدنية يف اململكة.ويف عام  2007مت
تعديل قانون هيئة الطاقة النووية ليتم �إن�شاء هيئة تنظيم العمل اال�شعاعي والتي ترتبط برئي�س الوزراء،
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كما مت �إن�شاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية لتقوم بالأعمال التنفيذية  ,وكانت ترتبط بوزير الطاقة والرثوة
املعدنية كرئي�س ملجل�س �إدارتها قبل �أن يعدل هذا القانون بعد �أ�شهر ليعطيها ا�ستقاللية كاملة عن وزير
الطاقة والرثوة املعدنية ويتم ارتباطها برئي�س الوزراء ،وي�شمل قانونها �إن�شاء و�إدارة املفاعالت النووية
و البحث والتنقيب عن اليورانيوم و مواد نووية �أخرى  ،وهذا القانون يتعار�ض مع قانون تنظيم �ش�ؤون
امل�صادر الطبيعية رقم  12لعام . 1968
•يف عام  2007مت ت�أ�سي�س �شركة با�سم « ال�شركة الأردنية مل�صادر الطاقة» ك�شركة م�ساهمة خا�صة مملوكة
للحكومة من خالل امل�ؤ�س�سة الأردنية لال�ستثمار .
•يف عام  2008مت �إن�شاء �شركة �أخرى لال�ستثمار مع �شركة �أريفا الفرن�سية لال�ستثمار يف ا�ستخراج
اليورانيوم ,
•مت نهاية عام  2009التوقيع مع �شركة �أريفا الفرن�سية على �إتفاقية للتنقيب عن اليورانيوم يف منطقة و�سط
الأردن ,وقبل انتهاء عمليات التنقيب وا�ستكمال الدرا�سات اجليولوجية واالقت�صادية والبيئية مت توقيع
�إتفاقية التعدين مع ال�شركة  ،و نظرا للنتائج غري امل�شجعة ال�ستك�شاف اليورانيوم فقد ان�سحبت �شركة
�أريفا عام . 2012
•مت ان�سحاب �شركة ريوتنتو من ا�ستك�شاف ودرا�سة تواجد خامات اليورانيوم يف جنوب اململكة بعد عامني
من العمل .
•تنوي الهيئة بناء خم�س من املفاعالت النووية لتوليد الكهرباء ت�صل قدرتها �إلى �أكرث من  6000ميغاوات
خالل الع�شرين عاما املقبلة  ،وتخطط الهيئة لأن يكون �أول مفاعلني عاملني خالل الع�شر �سنوات القادمة.
 -2هل نحتــاج املفاعل النووي ؟؟
تت�صاعد النقا�شات بني م�ؤيد ومعار�ض لبناء حمطات توليد للكهرباء با�ستخدام الطاقة النووية  ,فامل�ؤيدون
يركزون على قدرة املفاعالت النووية على توليد كميات كبرية من الكهرباء ب�شكل �آمن وبكلفة قليلة  ,فيما يحتج
املعار�ضون بالكلف العالية والأخطار الكامنة وراء مثل هذا النوع من املفاعالت  ,وي�سردون حوادث خطرية
حدثت فعال يف دول متقدمة على ر�أ�سها حادثة �شرينوبل يف �أوكرانيا وفوكو�شيما يف اليابان .
�إن الأردن بحاجة فعال مل�صادر �آمنة للطاقة يف ظل خلوه تقريبا من النفط والغاز  ,وت�شري الأزمة اخلطرية
التي نعي�شها حاليا جراء اخل�سائر الهائلة لقطاع الكهرباء �إلى �ضرورة ذلك  ,غري �أننا يجب �أن نختار امل�صادر
املتاحة التي ت�ؤمن طاقة كهربائية م�ستدامة و�آمنة وب�أ�سعار معقولة  ,ومن بينها ال�صخر الزيتي املتوفر يف
الأردن بكميات كبرية تكفي لآالف ال�سنني  ,والطاقة املتجددة من ال�شم�س والرياح وغريها  ,وتوليد الكهرباء
من الغاز والغاز امل�سال وكلها تعطي �سعر تكلفة للكيلو واط� .ساعة يقل عن ( ) 70فل�سا با�ستثناء الطاقة
املتجددة الأغلى قليال لكنها يف طريقها لالنخفا�ض ب�شكل مت�سارع يوما بعد يوم  ,علما ب�أن كل هذه الأنواع
من التكنولوجيات ال تهدد �سالمة املواطنني يف حال حدوث �أعطال فيها  ,كما �أن امل�شاريع التي يجري تنفيذها
على �أ�سا�س هذه التكنولوجيات تتم من قبل م�ستثمرين يتحملون كلفة اال�ستثمار دون حتميل الدولة �أي قرو�ض
ويبيعون الطاقة املنتجة بالأ�سعار التي ذكرناها .
وبناء على ذلك وعند احلديث عن الطاقة النووية يجب قبل اتخاذ القرار بالت�أييد �أو املعار�ضة لها الت�أكد من
نقطتني  :امل�ؤ�شرات االقت�صادية والأمان وال�سالمة :
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ففي جمال امل�ؤ�شرات االقت�صادية يجب �أن نعرف �سعر الكيلو واط�.ساعة املنتج منها والت�أكد من �أن هذا ال�سعر
ي�شمل :
 -الكلفة اال�ستثمارية للم�شروع , -كلفة البنية التحتية امل�صاحبة ( مياه ,طرق  ,حماية وحرا�سة  ,الخ) , -كلفة تو�سيع وتدعيم الطرق واجل�سور من العقبة �إلى موقع املفاعل لتتحمل القطع الكبرية للمفاعل ذاتالوزن الثقيل ,
 -كلفة تو�سيع النظام الكهربائي الأردين ال�ستيعاب هذا احلجم الكبري للمفاعالت ( �أكرث من  1000ميجا واط) ,لتفادي �أو التقليل من احتمال انهيار النظام الكهربائي عند خروج املفاعل من العمل ب�شكل غري مربمج.
 -كلفة ت�أمني االحتياطي الدوار ( )Hot Spinning Reserveيف وحدات التوليد الأخرى العاملة لتغطيةالنق�ص يف القدرات التوليدية عند اخلروج املفاجئ للمفاعل من اخلدمة تفاديا النهيار النظام الكهربائي .
 -كلفة تفكيك املفاعل عند انتهاء عمره الت�شغيلي . -كلفة حفظ وتخزين النفايات النووية والتي يجب تخزين بع�ضها ب�شكل �آمن ملئات الآالف من ال�سنني . -كلفة االقرتا�ض لتمويل املفاعل حيث �أن الدولة الأردنية يجب �أن ت�ساهم مبا ال يقل عن ن�صف جمموعالنفقات الالزمة لإن�شاء املفاعل �إال �إذا مت التو�صل ل�صيغة �أخرى .
ويف جمال الأمان وال�سالمة يجب الت�أكد من �سالمة �أداء املفاعل وتوفر ال�شروط الالزمة للتدخل يف حال
وقوع احلوادث مع افرتا�ض �أ�سو�أ االحتماالت  ,فاحلوادث النووية ميكن �أن تكون كارثية كما حدث يف مفاعل
فوكو�شيما يف اليابان م�ؤخرا  ,ويبقى ال�س�ؤال  :هل نحن فعال قادرون على مثل هذا التدخل ،و�ضخ كميات هائلة
من املياه على املفاعل عند وقوع احلوادث ؟؟ وهل لدينا مثل هذه املياه ؟.
�إننا بحاجة لنقا�ش علمي مو�سع ومعمق للت�أكد مما ذكرنا وعندها ميكن اتخاذ القرار املنا�سب بعيدا عن
االرجتالية واالنفعالية والتمرت�س خلف املواقف امل�سبقة .
-3التو�صيات
•تنظيم م�ؤمتــر وطني حت�ضره اجلهات الر�سمية وال�شعبية امل�ؤيدة واملعار�ضة للم�شروع النووي الأردين لبحث
النقاط املذكورة يف البند (� )2أعاله متهيدا التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن بناء �أو عدم بناء مفاعالت
نووية يف الأردن  ,ويف �ضوء ذلك اتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن هيئة الطاقة الذرية.
•كما نو�صي ببحث مو�ضوع ن�شاطات ا�ستك�شاف اليورانيوم من قبل الهيئة واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن
بقائها يف الهيئة �أو �إعادة هذه الن�شاطات �إلى �سلطة امل�صادر الطبيعية .
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ثالث ًا :امل�ؤ�شرات

عادة ما تبد�أ التحليالت و الدرا�سات بذكر بع�ض امل�ؤ�شرات للداللة على حجم امل�شكلة و �ضرورة معاجلتها ,و
�أهم هذه امل�ؤ�شرات املتداولة ندرجها يف اجلدول � 3أدناه :
اجلدول  :3م�ؤ�شرات الطاقة للعام 2011
امل�صدر :التقرير ال�سنوي وزارة الطاقة و الرثوة املعدنية
رقم امل�ؤ�شر امل�ؤ�شر (عام )2011
كثافة الطاقة (ط.م.ن� /ألف دينار ب�أ�سعار )2002
1
ن�صيب الفرد من ا�ستهالك الطاقة (كغم .م.ن)
2
كلفةالطاقةامل�ستهلكةمن�سوبة�إلى الناجت املحلي الإجمايل ()%
3

القيمة
0.72
1193
20

�إن اجلهود املبذولة واخلطط و املقرتحات يجب �أن تن�صب على تخفي�ض امل�ؤ�شرات املذكورة للحد الأدنى
املمكن� ,سواء من خالل م�شاريع حفظ الطاقة ,رفع الكفاءة �أو تعظيم م�ساهمة امل�صادر املحلية للطاقة �أو
باتباع �سيا�سات ت�سعريية م�ؤثرة.
�إن رفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف الن�شاط االقت�صادي (مقا�س ًا مب�ؤ�شر كثافة الطاقة) ال تعني بال�ضرورة
خف�ض اال�ستهالك الكلي (مقا�س ًا بن�صيب الفرد من الطاقة) .و ال�سبب الأ�سا�سي هو �أن الأردن كبقية الدول
النامية ,ما زال معدل م�ستوى معي�شة املواطن فيه �أقل بكثري من املفرو�ض يف كافة املجاالت و منها حاجة
املواطن للطاقة ،و بالتايل ف�إن حت�سن الأداء االقت�صادي عموم ًا �سواء برفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة �أو غريها
من الإجراءات االقت�صادية و الزيادة يف دخل الفرد املفرت�ضة نتيجة هذا التح�سن �ست�ستخدم لإ�شباع املزيد
من حاجات املواطن و حت�سني م�ستوى معي�شته املتدين  ,فالدول النامية عموما تتميز مبرونة للطلب على الطاقة
مرتفعة باملقارنة بالدول املتقدمة.
�إن حتقيق الهدف الرئي�س �أال و هو خف�ض عبء كلفة الطاقة على االقت�صاد فقط من خالل االجراءات
املح�صورة يف قطاع الطاقة غري ممكن ,فمع وجود هام�ش متاح لرفع الكفاءة من خالل هكذا اجراءات يف
قطاع الطاقة و لكنه هام�ش حمدود ,و القوة الكامنة يف الطلب غري امل�شبع للأفراد كما �أ�سلفنا �ست�ؤدي �إلى
ابتالع هذا الهام�ش بحيث يبقى عبء كلفة الطاقة على االقت�صاد قائم ًا.
جتدر الإ�شارة �إلى حقيقة عدم توافر الدرا�سات و املعلومات الالزمة للتقدير الكمي للآليات و املتغريات
الداخلية و لتغريات الطلب على الطاقة بالن�سبة للمتغريات الأخرى � ,إذ �أن هذا النوع من الدرا�سات مت �إهماله
متام ًا يف العقدين الأخريين و مت االعتماد على و�سائل هي �أقرب للتخمني و لالنطباعات ال�شخ�صية منها �إلى
املعرفة الدقيقة باملتغريات و �آلية عملها.
مما �سبق ,ميكن ا�ستنتاج �أن حل م�شكلة الطاقة جذري ًا ال يكمن يف االجراءات اجلزئية التي ميكن اتخاذها
على م�ستوى قطاع الطاقة وحده يف الأردن و مبعزل عن م�سار التنمية ال�شامل على م�ستوى االقت�صاد الكلي ,و
عليه فال بد من ت�أطري هذه االجراءات �ضمن منظور �أ�شمل للتنمية.
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رابع ًا  :يف جمال ال�سيا�سات العامة

على وا�ضعي ال�سيا�سات و �صانعي القرار يف الأردن مقاربة م�شكلة الطاقة والعبء الذي ت�شكله على االقت�صاد
و املواطن الأردين من منظور �شامل يتجاوز قطاع الطاقة منفرد ًا� ,أي النظر �إلى م�شكلة الطاقة ك�أحد �أوجه
اخللل العام يف هيكلية و �أداء االقت�صاد الوطني ككل .عادة ما يتم الإ�شارة �إلى حجم م�شكلة الطاقة با�ستخدام
م�ؤ�شر كثافة الطاقة يف االقت�صاد (الطاقة امل�ستهلكة مق�سومة على الناجت املحلي االجمايل و الذي بلغ عام
 2011ما قيمته  0.72ط.م.ن� /ألف دينار ب�أ�سعار  )2002و بالتايل ف�إن خف�ض قيمة هذا امل�ؤ�شر من خالل
اجلهود املبذولة يف قطاع الطاقة ح�صر ًا يعني الرتكيز على اجلزء الذي ميثله عامل الب�سط من امل�ؤ�شر املذكور
(حجم الطاقة امل�ستهلكة) و جتاهل اجلانب الأهم الذي ميثله عامل املقام من امل�ؤ�شر �أي الناجت املحلي
االجمايل لالقت�صاد الأردين.
�إن مقاربة م�شكلة الطاقة من هذا املنظور الأ�شمل تو�ضح حقيقة �أن احلل اجلذري للم�شكلة يكمن لي�س فقط
يف �إجراءات معزولة �ضمن قطاع الطاقة بل من خالل رفع كفاءة االنتاج االقت�صادي الكلية و بالتايل تقلي�ص
عبء الطاقة عليه باملقيا�س الن�سبي.

على �صانعي القرار و وا�ضعي ال�سيا�سات يف الأردن التنبه �إلى حقيقة �أن �أوجه الق�صور يف قطاع الطاقة هي
انعكا�س لعوامل الق�صور الكامنة يف بنية النظام االقت�صادية و االدارية و �أن املعاجلات اجلزئية و القطاعية
لن تفلح يف �إجناز الكثري �إن مل تكن جزء ًا من عملية ا�صالحية �شاملة.
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نتائج تقرير فريق عمل
الغالء  ..الأجر الأدنى

اع�ضاء الفريق:
1 )1اال�ستاذ فهمي الكتوت  -رئي�س الفريق
2 )2الدكتور ه�شام غرايبة  -ع�ضو
3 )3الدكتور حنان هل�سة  -ع�ضو
4 )4الدكتور ابراهيم حجازين  -ع�ضو
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مقدمة:
من اهم ركائز اال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي ،وجود عالقة متوازنة بني “العمل والأجر والأ�سعار “
فاالجر الذي يتقا�ضاه العامل او املوظف مقابل عمل معني يفرت�ض ان يوفر له احلد االدنى لتجديد قوة عمله،
واي تغيريات يف م�ستويات اال�سعار ال يرافقها تعوي�ضات مادية �ست�ؤدي الى تراجع القيمة ال�شرائية لالجر ،مما
يحدث اختالالت ملمو�سة ت�سهم بزيادة معدالت الفقر يف املجتمع ،وتعر�ض فئات جديدة للحرمان ،وت�ؤثر ب�شكل
مبا�شر على انخفا�ض ا�ستهالك الغذاء والك�ساء ،ومن ثم انخفا�ض الطلب الكلي على ال�سلع ،االمر الذي ي�ؤدي
الى زيادة العر�ض على الطلب ،مما ي�سهم برتاجع معدالت النمو االقت�صادي.
لي�س على ال�صعيد املحلي �أو الإقليمي فح�سب ،بل وعلى ال�صعيد العاملي ،خا�صة يف ظل ارتفاع �أ�سعار الطاقة
واملواد الغذائية وال�سلع اال�ستهالكية عامة ،فهناك عالقة مبا�شرة بني العمل والأجر� .صحيح ان االجر يخ�ضع
للعر�ض والطلب يف ال�سوق ...
اال ان تدخل الدولة ل�ضبط وتنظيم �سوق العمل وتوفري حد ادنى لالجر يتنا�سب مع معدل انفاق اال�سرة من اولى
واجباتها ،وينطبق هذا على ا�سعار املواد اال�ستهالكية واخلدمات العامة التي تخ�ضع للعر�ض والطلب يف ظل
اقت�صاد ال�سوق املنفلت ،مما ي�ستدعي وجود قواعد حلماية امل�ستهلك� ،سواء بتوفري اال�سواق املوازية من قبل
التعاونيات او امل�ؤ�س�سات احلكومية ،او ب�ضبط اال�سعار وعقلنتها ل�ضمان اال�ستقرار االجتماعي ،فالعمل قيمة
اجتماعية ،يقف عليه تقدم االمم واحل�ضارات الب�شرية ،واالجر لي�س منحة بل مقابل جهد �إن�ساين مبذول،
للح�صول على القيمة امللمو�سة لت�أمني احتياجات املجتمع ،ومتكني املنتج مبوا�صلة ت�أمني ال�سلع واخلدمات .اما
القيمة احلقيقية لقوة العمل هي التي تتمثل بتوفرياالحتياجات املادية والثقافية واالجتماعية التي ت�ؤمنها دولة
الرفاه االجتماعي .
بع�ض خ�صائ�ص القوى العاملة االردنية
واجهت الدولة االردنية كبقية البلدان النامية حتديا كبريا منذ ن�ش�أتها ،متثلت ب�ضعف االقت�صاد الوطني
وانعدام البنية التحتية ،وغياب القطاعات االنتاجية ،وقد ن�ش�أت بع�ض القطاعات االقت�صادية غري االنتاجية،
مثل التجارة واخلدمات ،وجرى االعتماد على اخلارج يف ت�أمني معظم االحتياجات الأ�سا�سية ،مما ا�سهم
بتعميق الت�شوهات الهيكلية لالقت�صاد الوطني ،وهيمنة القطاعات غري االنتاجية على االقت�صاد.
فالإنتاج الزراعي ا�صبح ي�شكل اقل من % 3من الناجت املحلي الإجمايل يف االقت�صاد الأردين ،بعد تخريب
عالقات االنتاج يف القطاع الزراعي ،بجذب معظم ابناء الريف مل�ؤ�س�سات الدولة يف اجلهازين املدين
والع�سكري ،وت�ضخم امل�ؤ�س�سة البريوقراطية ،على ح�ساب تراجع القطاع الزراعي ،وقد مهدت هذه ال�سيا�سات
الطريق امام احالل العمالة الوافدة مكان العمالة االردنية ،وا�صبحت الدولة اكرب رب عمل يف البالد ،ومناف�س
�شديد للقطاع اخلا�ص يف جمال العمالة .ومن جهة اخرى جرى حتميل اخلزينة اعباء مالية �ضخمة ،حيث
ا�صبحت الرواتب واالجور ومعا�شات املتقاعدين ت�شكل احدى اهم حتديات املوازنة العامة للدولة.
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وقد تراجعت هذه ال�سيا�سات يف ال�سنوات االخرية لي�س بهدف ت�صويب اخللل ،بل لعدم مقدرة الدولة على
موا�صلة نف�س ال�سيا�سات ،ب�سبب تفاقم عجز املوازنة العامة ،فقد توقفت الدولة عن التوظيف اال يف بع�ض
القطاعات ال�ضرورية ،مما ا�سهم بحالة ا�ضطراب يف �سوق العمل ب�سبب حرمان او�ساط من اخلريجني اجلدد
من الوظائف ،خا�صة وان هذه ال�سيا�سات جاءت مرتافقة مع تراجع معدالت النمو االقت�صادي ،وتراجع الطلب
على العمالة يف �سوق العمل ،ولي�س �ضمن خطة تنموية لتو�سيع دور القطاعات االنتاجية ،وزيادة دور القطاع
اخلا�ص يف ت�شغيل العمالة املحلية .كما ازداد و�ضع القطاعات املنتجة �سوء ًا ،خا�صة بعد التوقيع على اتفاقية
منظمة التجارة العاملية ،التي فتحت البالد على م�صاريعها �أمام كافة منتجات العامل دون �ضوابط ،وحرمت
املنتجات الوطنية من �أية حماية يف ظل مناف�سة حادة غري متكافئة.
ومع تطور االقت�صاد الوطني منت القوى العاملة خالل العقود االخرية ب�شكل ملحوظ ،ووفق معلومات دائرة
االح�صاءات العامة بلغت العمالة االردنية  1,436019عامال وعاملة يف عام  ،2011منهم 1,169787من
الذكور و 266232من االناث ،وبلغ عدد امل�شتغلني منهم  ،1,250971وعدد املتعطلني عن العمل “”185048
متعطال !.. 1وقد متركزت القوى العاملة االردنية يف حمافظة العا�صمة حيث قدرت بحوايل  %40من جمموع
القوى العاملة .و�شكل امل�شتغلون الذكور  %83.2من اجمايل عدد امل�شتغلني االردنيني مقابل  %16.8من االناث.
وي�شتغل يف قطاع اخلدمات واالدارة العامة حوايل  %80من القوى العاملة ،وي�شغل قطاع ال�صناعة حوايل %12
وقطاع االن�شاءات  ،%6واقل من  %2يف القطاع الزراعي .وت�شكل ن�سبة العاملني يف القطاع احلكومي حوايل
 %38.6من جمموع امل�شتغلني االردنيني .
وتعترب القوى العاملة االردنية �شابة حيث ت�شكل ن�سبة  %70من العمالة االردنية اقل من  40عاما ،بينما ال ت�شكل
ن�سبة القوى العاملة من الذين تزيد اعمارهم عن  50عاما عن  %10من جمموع العمالة االردنية ،وتنخف�ض
هذه الن�سبة لدى االناث الى دون ال  ،%4وتظهر هذه االرقام ان ن�سبة التقاعد املبكر مرتفعة يف القطاعني
العام واخلا�ص .حيث بلغ عدد رواتب تقاعـد  -اخلا�ضعني لل�ضمان االجتماعي -ال�شيخوخة الرتاكمي بنوعيه
الوجوبي واملبكر  94الف راتبا منها  43الف راتب تقاعد �شيخوخة وجوبي و  51الف راتب تقاعد مبكر .ازدادت
يف الع�شر �سنوات االخرية مبعدالت مرتفعة جدا ب�سبب التزايد الكبري يف رواتب التقاعد املبكر.2
كما ت�شري االح�صاءات ال�صادرة عن اجلهات الر�سمية ان غالبية العاملني ب�أجر ال يح�صلون على �أجور تتنا�سب
مع توفري االحتياجات اال�سا�سية ،وهم ي�شكلون احللقة اال�ضعف يف املجتمع ،قد يعود ذلك ب�سبب حداثة ون�ش�أت
القوى العاملة االردنية ،و�ضعف هياكلها التنظيمية ،وغياب تنظيم �سوق العمل ،واغراق اال�سواق بالعمالة
الوافدة ،مما يحدث مناف�سة حادة يف �سوق العمل ،خا�صة يف ظل احتياطي من العاطلني عن العمل ،ويف ظل
احلرية املطلقة يف �سوق العمل واال�سعار ،وغياب ال�ضوابط ،وغالبا ما يكون التدخل احلكومي يف غري �صالح
العمال ،فعلى �سبيل املثال ،حددت اجلهات املعنية  190دينار �شهريا حد ادنى لالجر ،ويعترب اقل بكثري من
حد الفقر خا�صة لل�شخ�ص املعيل ال�سرة� ،سواء مبوجب املعايري الدولية التي حددتها االمم املتحدة بدوالرين
يوميا للفرد كحد للفقر ،او باالعتماد على الدرا�سات املحلية التي تعترب حد الفقر  68دينار �شهريا للفرد، 3
وفقا لدرا�سات عام . 2010
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علما ان ن�سبة غري قليلة من العاملني باجر اردنيني واوافدين يعملون باقل من احلد االدنى لالجر .ومع ارتفاع
معدالت الت�ضخم ،و�سوء توزيع الدخل من خالل ال�سيا�سات ال�ضريبية التي اعفت معظم امل�شتغلني باجر يف
القطاعني العام واخلا�ص ،لكنها حملتهم اعباء �ضريبية من خالل �ضريبة املبيعات ،وحملت امل�شتقات النفطية
�ضريبة خا�صة مرتفعة �شكلت عبئا ثقيال وا�سهمت بارتفاع معدالت الت�ضخم خالل ال�سنوات اخلم�س االخرية.
االمر الذي �أدى الى ت�آكل الأجور الفعلية للعاملني ب�أجر يف القطاعني العام واخلا�ص ،وعمق الفجوة بني االجور
واال�سعار ،خا�صة وان ارتفاع معدالت الت�ضخم ادت الى ت�آكل االجور الفعلية.
م�شاركة املر�أة يف العمل:
ت�ؤكد املعلومات والدرا�سات ان م�شاركة املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي �ضعيف ،فهي اقل من  %17من جمموع
العاملني يف االردن� ،إذ تفيد نتائج اح�صاءات العمل يف االردن لعام � 2011/2007إلى �أن عدد الن�ساء امل�شتغالت
( )209708امر�أة ،من �أ�صل (� )1,250971ألف عامل من جمموع امل�شتغلني .وبلغت ن�سبة االناث املتعطالت
ممن يحملن بكالوريو�س ف�أعلى  %69.6من اجمايل املتعطالت يف عام  ،2012وتعترب ن�سبة م�ساهمة االناث يف
القطاع العام مرتفعة ن�سبيا مقارنة مع الذكور حوايل  %49علما ان ن�سبة جمموع العاملني يف القطاع العام بني
الذكور واالناث نحو  ،%38,6وترتكز م�ساهمة املر�أة يف قطاعات التعليم وال�صحة والعمل االجتماعي واالدارة
العامة والتي ت�شكل حوايل %67من جمموع االردنيات امل�شتغالت.4
ويعود انخفا�ض م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل لعدم توفر �شروط العمل املنا�سب يف القطاع اخلا�ص ،وخا�صة يف
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،او ب�سبب ارتفاع تكاليف توظيف املر�أة العاملة خا�صة ما يتعلق  -باجازة االمومة املدفوعة
االجر ،5 -فقد ن�صت املادة  70من قانون العمل االردين للمر�أة احلق يف احل�صول على اجازة امومة ب�أجر
كامل قبل الو�ضع وبعده جمموع مدتها ع�شرة ا�سابيع على ان ال تقل املدة التي تقع من هذه االجازة بعد الو�ضع
عن �ستة ا�سابيع ،ويحظر ت�شغيلها قبل انق�ضاء تلك املدة .كما ن�صت (املادة  )67من قانون العمل االردين
للمر�أة التي تعمل يف م�ؤ�س�سة ت�ستخدم ع�شرة عمال او اكرث احلق يف احل�صول على اجازة دون اجر ملدة ال تزيد
على �سنة للتفرغ لرتبية اطفالها ،ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه االجازة على ان تفقد هذا احلق
اذا عملت باجر يف اي م�ؤ�س�سة اخرى خالل تلك املدة .
ا�ضافة الى (املادة  )72من القانون التي تن�ص على �صاحب العمل الذي ي�ستخدم ما ال يقل عن ع�شرين عاملة
تهيئة مكان منا�سب يكون يف عهدة مربية م�ؤهلة لرعاية اطفال العامالت الذين تقل اعمارهم عن اربع �سنوات،
على ان ال يقل عددهم عن ع�شرة اطفال .وقد جاءت التعديالت التي طر�أت على قانون ال�ضمان االجتماعي
لعام  2010بتحويل اجازة االمومة على امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان بنوع من االيجابية يف حق املر�أة ،وذلك ب�شمول
امل�ؤمن عليها يف ال�ضمان االجتماعي حق االنتفاع من ت�أمني االمومة عن اربع والدات كحد اعلى ،وفقا للمدد
املحددة يف قانون العمل النافذ املفعول ،وي�صرف للم�ؤمن عليها خالل اجازة االمومة ما يعادل اجرها اخلا�ضع
لالقتطاع عند بدء اجازة االمومة .لتخفيف العبء عن امل�ؤ�س�سات التي توظف عامالت ،حيث وزع العبء على
جمموع امل�شرتكني يف ال�ضمان.
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وحول عمل ذوي االعاقة ي�شري التقرير ال�صادر عن مركز املر�صد العمايل 6يف ايار املا�ضي حول «احلق يف العمل»،
انه رغم م�صادقة الأردن على االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إال �أن الأ�شخا�ص املعوقون
واملعوقات يواجهون العديد من امل�شكالت لاللتحاق ب�سوق العمل ،ويعانون من عدم ح�صولهم على وظائف تتالئم
وطبيعة �إعاقاتهم ومنها طول �ساعات العمل وانخفا�ض الأجور التي يتقا�ضونها بحجة انخفا�ض �إنتاجيتهم وعدم
توفر الت�سهيالت البيئية التي تتالئم وظروف حركتهم مثل الطرق ودورات املياه اخلا�صة وغريها يف �أماكن
العمل .اما ت�شغيل االطفال فان الدرا�سات ت�شري الى �أن حجم الظاهرة يتجاوز ( )50الف طفل يف �سوق العمل،7
ويعانون من م�شاكل وا�ضطرابات نف�سية واجتماعية وج�سمية نتيجة عملهم ،كذلك ف�إن العاملني منهم يف املهن
ال�صعبة يتعر�ضون للعديد من �إ�صابات العمل التي ميكن �أن ت�سبب لهم بع�ض الإعاقات ،وغالبا ما ترتك الأعمال
التي ميار�س فيها �سلوكيات ا�ستغاللية نف�سية وج�سدية �إلى زرع االح�سا�س بالدونية والظلم.
العمالة الوافدة:
ال توجد درا�سة دقيقة حول العمالة الوافدة يف البالد لعدم وجود تنظيم ل�سوق العمل ،وت�شكل العمالة غري
ال�شرعية اكرث من �ضعف العمالة الوافدة احلا�صلة على ت�صاريح من وزارة العمل ،فقد بلغ عدد العمال
احلا�صلني على ت�صاريح عمل حوايل  280الف عامل وعاملة .8كما تقدر دائرة االح�صاءات العامة العمالة
غري ال�شرعية بحوايل  400الف عامل وافد يف عام  .2011وتتحدث وزارة العمل عن وجود  900الف عامل
وعاملة من العمالة الوافدة حاليا  ،2013ا�ضافة الى تدفق العمالة ال�سورية الى ال�سوق املحلي نتيجة الظروف
اال�ستثنائية التي متر بها �سوريا .فقد ك�شفت بع�ض الدرا�سات 9ان حوايل مليون و  300الف الجىء ومقيم
�سوري منهم حوايل  130الف يف املخيمات ،والباقي موزعني يف خمتلف املحافظات ،وقد ت�سرب منهم ع�شرات
االالف الى �سوق العمل .وي�شكل دخولهم �سوق العمل مناف�س جديد للعمالة املحلية ،ا�ضافة الى الت�أثريات
ال�سلبية الناجمة عن حمدودية املوارد املحلية للبالد واثر ذلك على ارتفاع معدالت البطالة والفقر.
كما �أظهرت بيانات وزارة العمل يف عام  2011ان  %91.9من اجمايل العمالة الوافدة امل�سجلة هي عمالة
امية و  %6.2حتمل �شهادة دبلوم . 01بينما بلغت ن�سبة االمية بني العمالة االردنية  %3.2و�شكلت العمالة
امل�صرية ما ن�سبته  %68من اجمايل العمالة الوافدة امل�سجلة .وترتكز العمالة الوافدة امل�سجلة يف قطاعات
« قطاع الزراعة وال�صيد واحلراجة» بن�سبة  %31.9من اجمايل العمالة الوافدة ،و «قطاع اخلدمات
االجتماعية وال�شخ�صية » بن�سبة  %26.2يليها « قطاع ال�صناعة التحويلية » بن�سبة  %20.9و « قطاع
التجارة والفنادق واملطاعم » بن�سبة  %11.5و « قطاع االن�شاءات » بن�سبة . %6.8
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جدول رقم ( )1توزيع القوى العاملة االردنية على قطاعات العمل11
الزراعة وال�صيد واحلراجة
التعدين واملقالع
ال�صناعة التحويلية
امدادات الكهرباء والغاز واملياه
االن�شاءات
جتارة اجلملة والتجزئة وا�صالح املركبات
الفنادق واملطاعم
النقل والتخزين واالت�صاالت
الو�ساطة املالية
االن�شطة العقارية وااليجارية وان�شطة امل�شاريع التجارية
االدارة العامة والدفاع وال�ضمان االجتماعي االجباري
التعليم
ال�صحة والعمل االجتماعي
االن�شطة اخلدمية واملجتمعية وال�شخ�صية االخرى
اال�سر اخلا�صة التي تعني افرادا لالعمال املنزلية
املنظمات والهيئات غري االقليمية

21,772.00
10,701.00
128,116.00
13,325.00
74,574.00
192,810.00
29,947.00
120,736.00
24,524.00
52,358.00
310,797.00
159,716.00
63,132.00
37,863.00
6,618.00
3,982.00
1,250,971.00

العنف املجتمعي:
يف �ضوء ما تقدم ميكن معرفة احد ا�سباب ظاهرة العنف املجتمعي ،خا�صة بني الفئات وال�شرائح االجتماعية
التي تعاين من �سوء االو�ضاع املعي�شية ،وتعي�ش على حد الفقر ،فاملعلومات الواردة يف جداول فئات الدخل
تو�ضح بجالء ا�سباب حالة الغليان املت�صاعدة التي �شهدتها البالد خالل العامني املا�ضيني يف ال�شارع االردين،
بعد ان�سداد الأفق يف �إيجاد حلول ناجعة لتفاقم االزمة املالية واالقت�صادية و�سد منابع الف�ساد و�ضبط االنفاق
ومعاجلة عجز املوازنة ،وتوفري فر�ص عمل وتخفيف االعباء املعي�شية على املواطنني .فقد �شهد املجتمع االردين
ظاهرة غريبة ات�سمت بالعنف املجتمعي ،وا�صبحت اجلامعات االردنية م�سرحا العمال العنف وال�صراعات
اجلهوية والع�شائرية ،بدال من من ان تكون منارة للعلم والتنوير ون�شر الثقافة الوطنية واالن�سانية ،ومل تنح�صر
هذه الظاهرة يف اجلامعات وحدها بل ويف املجتمع عامة ،فقد �شهد املجتمع املحلي حاالت ال تقل خطورة عما
يجري يف اجلامعات ،مما ميلي علينا التفكري اجلدي يف البعد االجتماعي لهذه الظاهرة غري اال�صيلة يف
جمتمعنا .فان تدهور الأو�ضاع املعي�شية لغالبية املواطنني عامة وذوي الدخل املحدود خا�صة يف�سر جانبا من
حاالت اال�ضطراب واالحتقانات التي نلحظها ،ومع ات�ساع دائرة الفقر التي �أدت �إلى زيادة جيوب الفقر من 22
جيبا عام � 2006إلى  32جيبا عام  2008وفقا ملعلومات دائرة االح�صاءات العامة .
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والبالد مر�شحة الى مزيد من العنف واملظاهر ال�سلبية ،لغياب الربنامج الوطني ملواجهة هذه الظاهرة
اخلطرية ،خا�صة و�أن الأزمة االقت�صادية تتفاعل ب�شكل مت�سارع يف ظل ارتفاع معدالت الت�ضخم نتيجة ارتفاع
�أ�سعار امل�شتقات النفطية فقد اعلنت دائرة االح�صاءات العامة ان معدل الت�ضخم خالل الن�صف االول من
العام احلايل  2013و�صل الى  .%6.5ومن املتوقع ان ترتفع هذه الن�سبة مع زيادة ا�سعار الكهرباء التي �ست�ؤثر
على ا�سعار كافة ال�سلع واخلدمات كونها مادة ارتكازية ،كما �ست�ؤثر �سلبا على القدرة التناف�سية لل�صناعة
املحلية.
مما يتطلب قيام الدولة بدورها االجتماعي يف حماية املواطنني من اجل�شع واالحتكار ،وطرح �سيا�سة اقت�صادية
جديدة حتقق تنمية اقت�صادية ت�ستثمر املوارد الوطنية لبناء اقت�صاد وطني انتاجي ،وتكفل التوزيع العادل
ملكا�سب التنمية االقت�صادية ،وحتقيق العدالة االجتماعية ،وتوفري الآليات املنا�سبة ل�ضبط �أ�سواق املال ،وت�أمني
حد ادنى لالجر يتنا�سب مع توفري احتياجات اال�سرة .وقد عربت امل�ؤ�س�سات الدولية يف االونة االخرية عن
اهتمامها املتزايد يف الق�ضايا االجتماعية وخا�صة بعد انفجار االزمة املالية واالقت�صادية ،وت�صاعد هذا
االهتمام بعد الثورات العربية ،وذلك يف حماولة المت�صا�ص االحتقانات االجتماعية ،فقد طالب البنك الدويل
يف احدث تقاريره بتوفري الوظائف وفر�ص العمل ،كركيزة �أ�سا�سية للتنمية يف البلدان النامية ،م�ؤكدا على
اهمية توفري فر�ص عمل للحد من الفقر ،وتوفري بدائل العمال العنف لل�شباب .لكن دعوات البنك الدويل ال
جتدي نفعا ان مل ترتجم بخطوات ملمو�سة يف م�ساعدة البلدان النامية على مواجهة الفقر .على الرغم من
بع�ض التعبريات االن�سانية .اال ان االجراءات الفعلية ملواجهة ق�ضايا الفقر متوا�ضعة جدا ،ففي الوقت الذي
ي�شري التقرير الى وجود اكرث من  620مليون عاطل عن العمل من ال�شباب يف العامل ،مل ن�شهد ت�صديا حقيقيا
لهذه الظاهرة اخلطرية  ،علما انه بات وا�ضحا ان ال خمرج لالزمة االقت�صادية التي ما زالت تلقي بظاللها اال
بتخفي�ض معدالت البطالة ،فالت�شغيل الكامل يعزز زيادة الطلب على ال�سلع اال�سا�سية ويحقق النمو االقت�صادي.
ومع احتدام ال�صراع بني التكتالت االقت�صادية يف مرحلة العوملة ،وعدم مواكبة اقت�صادات البلدان النامية
احدث انخفا�ض معدالت النمو االقت�صادي ت�أثريا مبا�شرا على ات�ساع م�ساحات الفقر وارتفاع معدالت البطالة،
وا�صبحت هذه الظاهرة مالزمة لالزمة االقت�صادية  .لذلك ميكن تف�سري اهتمام تقرير البنك الدويل الذي
ي�ؤكد ان االحداث االخرية دفعت ق�ضية العمالة يف �صدارة االهتمام الدائر ب�ش�أن التنمية .ووفقا لتقديرات
م�ؤلفي التقرير االممي ،ان حجم الأيدي العاملة على م�ستوى العامل بلغ �أكرث من ثالثة مليارات �شخ�ص ،يعمل
ن�صفهم تقريبا بالزراعة وهم يعانون من �سوء االو�ضاع املعي�شية.
البطالة:
ت�شري املعلومات الر�سمية لدائرة االح�صاءات العامة ان معدل البطالة ارتفعت الى  ،%14وكانت قد �سجلت
انخفا�ضا مقداره  0.7نقطة مئوية ليبلغ  %12.2يف عام  2012مقارنة مع  %12.9يف عام  ،2011وبلغ معدل
البطالة بني الذكور  %10.4مقابل  %19.9بني االناث� ،شكل الذكور ما ن�سبته  %70من جمموع املتعطلني ،بينما
�شكلت االناث  %30يف عام  ، 2012بلغ معدل البطالة  %10.2بني الذكور مقابل  %18.7بني االناث يف احل�ضر،
يف حني بلغ املعدل يف الريف  %11.5للذكور مقابل  %25:6لالناث يف عام . 2012
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بلغ معدل بطالة ال�شباب يف االعمار (� )24-15سنة  %25.2بني الذكور مقابل  %48.8بني االناث يف عام
 .2012و %48.8من اجمايل املتعطلني عن العمل هم يف الفئة العمرية (� ) 24-15سنة يف وبلغ معدل البطالة
 %23.2للعزاب  ،يف حني بلغ املعدل للمتزوجني وللذين �سبق لهم الزواج (مطلق /مطلقة  ،ارمل /ارملة ،
متف�صل /منف�صلة)  %5.2و  %9.8على التوايل ،و�شكل العزاب  %72.9من اجمايل املتعطلني ،بلغت ن�سبة
االناث املتعطالت ممن يحملن بكالوريو�س ف�أعلى  %69.6من اجمايل املتعطالت االناث .و�شكل الذكور من
حملة امل�ؤهالت التعليمية �أقل من ثانوي با�ستثناء (الأميني)  %60.3من اجمايل املتعطلني الذكور .كما �سجلت
حمافظة معان �أعلى بطالة للذكور حيث بلغ  % 18.2يف حني �سجل �أدنى معدل بطالة للذكور يف حمافظة
عجلون حيث بلغ  .%7.8و�سجلت حمافظة الطفيلة �أعلى معدل بطالة لالناث حيث بلغ  %31.5يف حني بلغ �أدنى
معدل بطالة لالناث يف حمافظة املفرق (. )%15.2
يت�ضح من االرقام الر�سمية انخفا�ض معدالت البطالة عن م�ستواها للأعوام التي حققت منوا اقت�صاديا مرتفعا
 2008/2007حوايل ( %13,1و  21)%12,7على التوايل ،علما ان معدالت النمو بلغت يف ال�سنوات املذكورة
 %7.2 ،%8.2على التوايل بينما انخف�ضت معدالت البطالة الى ( )%12,2يف العام املا�ضي  2012يف ظل
تراجع النمو االقت�صادي الى  .%2.7ان النتائج التي و�صلت اليها دائرة االح�صاءات العامة بانخفا�ض معدالت
البطالة يف ظل تراجع النمو االقت�صادي غري مربرة اقت�صاديا وال ت�ستند الى ا�س�س علمية خا�صة يف ظل زيادة
تدفق العمالة االجنبية ،مما يثري ال�شك مبدى دقة الأرقام املقدمة ،وقد �شكك خرباء اقت�صاديون ب�صحة
ارقام البطالة خا�صة وان الن�سبة تراوح مكانها ومتيل احيانا نحو االنخفا�ض يف مرحلة الركود االقت�صادي .
ت�أمني التعطل:
من املظاهر االيجابية على تطور الت�شريعات االردنية التعديالت التي �صدرت على قانون ال�ضمان االجتماعي
مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )7ل�سنة  2010حيث ا�صبح العمال يتمتعون بحق ت�أمني التعطل عن العمل �ضمن
�شروط حددها القانون ابرزها :ان ال يقل عدد ا�شرتاكات امل�ؤمن عليه عن ( )36ا�شرتاكا  ،وي�صرف للم�ؤمن
عليه بدل تعطل عن العمل ملدة ثالثة ا�شهر اذا كان عدد ا�شرتاكاته بهذا الت�أمني اقل من ()180ا�شرتاك ًا و�ستة
ا�شهر اذا كان عدد ا�شرتاكاته بهذا الت�أمني ( )180ا�شرتاكا ف�أكرث.
ويح�سب بدل التعطل عن العمل للم�ؤمن عليه خالل مدة التعطل على ا�سا�س الن�سب التالية  %75لل�شهر االول ،
 %65لل�شهر الثاين %55 ،لل�شهر الثالث  %45 ،لكل من اال�شهر الرابع واخلام�س وال�ساد�س  .على ان يكون احلد
االعلى ل�صايف بدل التعطل عن العمل ( )500دينار �شهريا  .ويبد�أ �صرف بدل التعطل عن العمل للم�ؤمن عليه
اعتبارا من اول ال�شهر التايل الذي تقدم خالله امل�ؤمن عليه بطلب �صرف هذا البدل .وي�ستحق امل�ؤمن عليه بدل
التعطل عن العمل لثالث مرات طيلة مدة �شموله باحكام هذا القانون .
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ق�ضايا الفقر:
لي�س من ال�سهل �صياغة تعريفا جامعا ملفهوم الفقر �إن كان على امل�ستوى املحلي �أو العاملي ب�سبب تداخل
املعطيات والعوامل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ، 31فعلى امل�ستوى العاملي ال يوجد توافق
دويل على تعريفه .لكن يوجد �صياغة اعتربت مقبولة طاملا تفي باحلاجة لت�شكيل ر�ؤية م�شرتكة مل�ضمون هذا
املفهوم وعليه فهناك اتفاق حول مفهوم الفقر على �أنه حالة من احلرمان املادي الذي يرتجم بانخفا�ض
ا�ستهالك الغذاء ،كما ونوعا ،وتدين الو�ضع ال�صحي وامل�ستوى التعليمي والو�ضع ال�سكني ،واحلرمان من ال�سلع
املعمرة والأ�صول املادية الأخرى ،وفقدان ال�ضمانات ملواجهة احلاالت ال�صعبة كاملر�ض والإعاقة والبطالة.
�أي انه و�ضع �إن�ساين قوامه احلرمان امل�ستمر �أو املزمن من املوارد ،والإمكانات ،واخليارات ،والأمن ،والقدرة
على التمتع مب�ستوى معي�شي الئق وكذلك من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية كحق احلياة حيث الحظت الدرا�سات �أن
ن�سبة من الفقراء ال يتجاوز بقائهم على قيد احلياة �سن الأربعني بالإ�ضافة �إلى احلرمان من احلقوق املدنية
والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية الأخرى .بهذا املعنى ف�إن الفقر يعترب عار يف جبني االن�سانية
وخرق لكافة املواثيق الدولية التي تعنى بحقوق االن�سان ويدعي البع�ض التم�سك بها.
مت التوافق عامليا على ت�صنيفات للفقر ت�ساعد على حتديده وت�صنيف الفئات املن�ضوية �ضمنه بغر�ض قيا�سه
وو�ضع امل�ؤ�شرات واملعاير املنا�سبة له ومما ي�ساعد على و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات ملكافحة �أ�سبابه .ومن
�أ�شهر تلك الت�صنيفات:
 1.الفقر املطلق هو احلالة التي ال ي�ستطيع فيها الإن�سان من خالل الت�صرف بدخله ،الو�صول �إلى �إ�شباع
حاجاته الأ�سا�سية املتمثلة بالغذاء ،وامل�سكن ،وامللب�س ،والتعلم ،وال�صحة ،والنقل .وقد بلغ خط الفقر
املطلق يف االردن (الغذائي وغري الغذائي) وفق تقرير حالة الفقر لعام  2010ال�صادر يف كانون اول عام
 2012بالتعاون مع خرباء البنك الدويل ووزارة التخطيط ودائرة االح�صاءات العامة )813.7( ،دينار ًا
للفرد �سنوي ًا (�أي  68دينار ًا للفرد �شهري ًا) .وعلى م�ستوى الأ�سرة املعيارية واملكونة من ( )5.4فرد بلغ
خط الفقر  4394دينار ًا �سنويا (�أي  366دينار ًا �شهريا) وكون العائلة الفقري مكونة من ( )7افراد،
وبذلك ميكن القول ان حد الفقر  476دينار �شهريا.
 2.والفقر املدقع وهو احلالة التي ال ي�ستطيع فيها الإن�سان ،من خالل الت�صرف بدخله ،الو�صول �إلى �إ�شباع
حاجاته الغذائية لت�أمني (� )3000سعر حرارية يوميا ليتمكن من موا�صلة حياته عند حدود معينة”،
ويقرتب هذا من م�ستوى الفاقة .وقد بلغ خط الفقر املدقع للأ�سرة االردنية وفق نف�س الدرا�سة لعام 2010
(خط فقر الغذاء) قد بلغ ( )336دينار ًا للفرد �سنوي ًا ( 28دينار ًا للفرد �شهري ًا) ومبا ان اال�سرة الفقري
مكونة من  7افراد ف�أن حد الفقر املدقع(خط فقر الغذاء)  196دينار ًا �شهري ًا .علما ان احلد االدنى
لالجر املقر ر�سميا  190دينار �شهريا.
وكذلك عرفت وزارة التنمية االجتماعية الفقراملطلق ب�أنه تلك احلالة التي ال يتوافر فيها للفرد او اال�سرة
احلد االدنى من اال�شباع املقبول لالحتياجات اال�سا�سية الغذائية وغري الغذائية معا والتي ميكن ح�صرها
بحاجة امل�أوى واملالب�س واالحذية والتعليم وال�صحة وحاجة النقل والتي تبقيه حيا وحتفظ كرامته االن�سانية
 .كما عرفت الفقر املدقع ب�أنه تلك احلالة التي ال يتوافر فيها للفرد او لال�سرة احلد االدنى من اال�شباع
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املقبول للحاجات الغذائية التي متكنه من احل�صول على عدد معني من ال�سعرات احلرارية واحلرمان من
امتالك ال�سلع املعمرة واال�صول املادية االخرى وفقدان القدرة على مواجهة احلاالت ال�صعبة كاملر�ض واالعاقة
والبطالة والكوارث واالزمات.
�أوردت بع�ض الدرا�سات �أنواع �أخرى للفقر والتي �صنفت ح�سب العوامل امل�سببة له� ،إذ ق�سم الفقر �إلى نوعني
رئي�سيني هما فقر التكوين وفقر التمكني ،حيث ميثل النوع الأول مظاهر الفقر الناجتة ب�سبب املعوقات
وال�صعوبات الواقعية �أو االفرتا�ضية كالعوامل البيولوجية /الف�سيولوجية والتي يف مقدمتها العوق البدين
والعقلي والنف�سي ب�أ�شكاله املختلفة والتي متثل ق�صور ًا يف القدرات ال�شخ�صية للأفراد .والعوق االجتماعي -
النف�سي ،ممث ًال يف الأنوثة مقارنة بالذكورة ،وال�شباب مقارنني بالأطفال وبكبار ال�سن ،واجلماعات الفرعية
والأقليات مقارنة ببع�ضها �أو باملجتمع ال�سيا�سي  /الدولة� .أما النوع الثاين من الفقر وهو فقر التمكني والذي
يعترب فقر م�ؤ�س�سي ،يك�شف عن نق�ص يف قدرة م�ؤ�س�سات املجتمع على تلبية احتياجات النا�س �أو – وهو املهم
– تفعيل قدراتهم املتاحة �أو املمكنة وحثهم على ا�ستثمارها.
تكمن خطورة الفقر يف �أبعاده االجتماعية بالإ�ضافة ملا ي�سببه احلرمان لأهم متطلبات احلياة الكرمية ،فتعمل
فئة من املجتمع على حماولة التخل�ص من الفقر او ت�أجيله من خالل اللجوء الى بدائل �أخرى للح�صول على
الدخل بطرق غري �صحيحة او مالئمة او غري قانونية او �شرعية ،مثل الإفراط يف العمل ،العمل يف ظروف غري
�صحية او غري مقبولة ،العمل بعيدا عن العائلة ،او التك�سب غري امل�شروع عن طريق ارتكاب اجلرمية او الف�ساد
او ت�شغيل الأطفال او ممار�سة الدعارة او لعب القمار او االجتار باملخدرات وغريه ،الى جانب البدائل الأخرى
للهروب من الفقر مثل الت�ضحية باحلقوق الأ�سا�سية ،كالزواج من �شخ�ص غري مالئم او �شخ�ص يفوقه �سن َا او
تقبل العنف والإ�ساءة وغريه ،وقد يتمكن ه�ؤالء من جتنب الفقر او الهروب من دائرته لفرتة حمدودة ،ولكنهم
يدفعون ثمن ذلك باملقابل ،فتظهر امل�شاكل ال�صحية والأخالقية واالجتماعية املختلفة يف املجتمع كما يتطور
العنف االجتماعي وي�صبح ظاهرة ي�ؤدي �إلى متزق املجتمع وتفتته.
يعاين االردن من م�شكلة الفقر منذ عدة عقود ،وت�شري الدرا�سات الر�سمية ان ن�سبة املواطنني الذين يعي�شون
حتت خط الفقر املطلق حوايل  ،%14.4وقد ات�سعت ظاهرة الفقر يف االردن بعد انفجار االزمة املالية
واالقت�صادية يف عام  89على اثر انهيار �سعر �صرف الدينار امام العمالت االجنبية ،وما تبعها من اجراءات
ر�سمية متعلقة ب�سيا�سة “الت�صحيح االقت�صادي” من حترير ا�سواق املال وا�سواق التجارة الداخلية واخلارجية،
واتباع �سيا�سة �ضريبية جديدة ت�ضمنت ا�ستحداث �ضريبة املبيعات على معظم ال�سلع،والرتاجع عن ال�ضريبة
الت�صاعدية ،االمر الذي ادى الى تو�سيع الهوة بني الفئات االجتماعية ،وزيادة عدد الفقراء وتقل�ص الطبقة
الو�سطى.
وبالعودة الى الدرا�سة املقدمة من د.ابراهيم �سيف وزير التخطيط احلايل حول تكيف الطبقة الو�سطى يف
االردن  2006 -2002مع “الإ�صالح الهيكلي واالقت�صادي” من منظور توزيع الدخل .والهدف من الدرا�سة
حتديد الطبقات الو�سطى يف الأردن وكيفية ت�أثرها من االجراءات االقت�صادية ،وح�صتها من منو الناجت
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املحلي .و�أظهرت النتائج الرئي�سية �أن توزيع الدخل متفاوت جدا ،حيث ميتلك �أغنى % 30من ال�سكان حوايل
 % 60من �إجمايل الدخل ،يف حني ميتلك �أغنى  % 10حوايل  % 30من الدخل .وميتلك �أغنى اثنني يف املائة من
ال�سكان  % 13من �إجمايل الدخل ،يف حني ميتلك �أفقر  % 30حوايل .% 11
وبعد تق�سيم ال�سكان �إلى ع�شر جمموعات ا�ستهالكية ،لوحظ تغيري يف توزيع الأ�سر ،حيث انخف�ض عدد
العائالت يف �أغنى جمموعات ع�شرية بني الأعوام  2002و  ،2006يف حني زاد عدد العائالت الفقرية .وكانت
جمموعات اال�ستهالك املتو�سطة هي الأكرث ت�ضررا جراء انخفا�ض الأجور ،و�أ�صبحت تلك املجموعات تعتمد
ب�صورة �أكرب على م�صادر دخل �أخرى مثل التحويالت املالية من املغرتبني والتوظيف الذاتي .وقد تكون �صعوبة
حتديد الطبقات الو�سطى داللة على تراجع مكانتها ،حيث �أ�صبح العديد من الأ�سر التي كانت يف ال�سابق تنتمي
للطبقة الو�سطى �إما جزءا من الطبقة املتدنية الدخل �أو من الطبقات ذات الدخل املرتفع.
وقد اعتمدت اجلهات الر�سمية املنهجية العاملية التي ا�ستخدمت يف العديد من دول العامل ومن قبل منظمة
التعاون والتنمية الإقت�صادية ،حتديد الطبقة الو�سطى ،بتعريف الطبقة الو�سطى �إ�ستناد ًا للمنهجية املتبعة
على �أنها جمموعة الأفراد الذين ي�شكل ن�صيبهم من الإنفاق ال�سنوي �ضعفي خط الفقر ،على الأقل ،وال يتجاوز
�أربعة �أ�ضعاف خط الفقر.
ووفق املعلومات التى اعلنتها دائرة الإح�صاءات العامة باال�ستناد الى بيانات م�سح ونفقات الأ�سرة للعام .2008
وبا�ستخدام عام  2006ك�سنة �أ�سا�سية فقد �شكلت الطبقة الو�سطى  ،ما ن�سبته  % 41.1من ال�سكان فيما �شكلت
الطبقة الغنية حوايل  %8.2يف عام  ،2008وقد تقل�صت الطبقة الو�سطى ب�شكل ملحوظ ،وانحدر غالبيتها
نحو الطبقة الدنيا من الطبقى الو�سطى ،وق�سم قليل منها ارتفع الى �صفوف االغنياء .وا�ستحوذت الطبقة
الو�سطى على ما ن�سبته  % 37.5من �إجمايل الدخل ،وعلى ما ن�سبته  % 42.8من �إجمايل النفقات .و�شكلت
الأ�سر من الطبقة الو�سطى  %39من جميع الأ�سر التي تعيلها ن�ساء عام  ،2008وبلغت ن�سبة الطبقة الو�سطى يف
احل�ضر  %32.2بينما بلغت ما ن�سبته  %22.2يف الريف.
ومن ناحية اخرى ميكن مالحظة ما ورد يف تقرير م�سح ونفقات دخل اال�سرة لعام  ، 2010ال�صادر عمن دائرة
االح�صاءات العامة املبني ادناه ،ب�أن اال�سر التي يقل دخلها عن  500دينار �شهريا ت�شكل حوايل  %40.2من
جمموع االردنيني ،ويبلغ عدد �سكان هذه ال�شريحة  2.420مليون �شخ�ص يف عام  . 2010وبالتدقيق باملعطيات
واالرقام املقدمة ميكن الو�صول الى اال�ستخال�ص التايل ،عدم دقة االرقام التي تتحدث عن  %14.4كمعدل
للفقر .علما �أن خط الفقر للأ�سرة املكونة من  7افراد  476دينار �شهريا وفقا للدرا�سات الر�سمية 41لعام
 ، 2010ا�ستنادا الى ان متو�سط حجم الأ�سرة الفقرية بلغ  7.2فردا مقابل  3.9فردا بني الأغنياء.51
مع الأخذ بعني االعتبار ارتفاع الأرقام القيا�سية للأ�سعار خالل الأعوام الثالثة الأخرية كما هو مبني يف جدول
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك �ص � )23( :أدناه .ف�أن خط الفقر يالم�س ال  500دينار حاليا ،وباال�ستناد الى
تقرير م�سح نفقات الأ�سرة ف�أن  %40.2من االردنيني يعي�شون حتت خط الفقر اوعلى حد الفقر.
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جدول  :2.3توزيع اال�سر وافرادها ح�سب فئات الدخل61
قيمة دخل اال�سرة

عدد
اال�سر

%

تراكمي
%

لكل �شريحة

 1800اقل من

21812

1.9

1.9

61,914

61,914

1800-3400

30484

2.7

4.6

118,770

180,684

2

2400-3000

47788

4.2

8.8

207,862

388,546

3.4

6.4

3000-3600

62368

5.5

14.3

288,255

676,801

4.8

11.2

3600-4200

78746

6.9

21.2

385,575

1,062,376

6.4

17.6

4200-4800

89002

7.8

29

447,386

1,509,762

7.4

25

4800-5400

94499

8.3

37.3

480,697

1,990,459

8

33

5400-6000

83730

7.4

44.7

431,048

2,421,507

7.2

40.2

6000-7000

113292

10

54.7

622,558

3,044,065

10.3

50.5

7000-8000

85085

7.5

62.2

478,548

3,522,613

7.9

58.4

8000-9000

76268

6.7

68.9

432,735

3,955,348

7.2

65.6

9000-10000

56940

5

73.9

324,809

4,280,157

5.4

71

10000-12000

91495

8.1

82

533,174

4,813,331

8.8

79.8

12000-14000

58586

5.2

87.2

334,372

5,147,703

5.5

85.3

 14000اكرث

144107

12.7

99.9

880,240

6,027,943

14.6

99.9

100

100

دينار �سنوي

100

عدد االفراد

عدد االفراد
تراكمي

1

3

6,027,943

%

تراكمي %
1

وقد �شهدت ال�سنوات اخلم�س االخرية تراجعا ملمو�سا يف االجور الفعلية للمواطنني ،نتيجة االجراءات الوا�سعة
التي اتخذتها احلكومات املتعاقبة ابتداء من رفع ا�سعار امل�شتقات النفطية بذريعة تعومي اال�سعار ،والتي انتهت
بفر�ض ال�ضريبة اخلا�صة على املحروقات ،وبن�سب مرتفعة ت�صل الى حوايل  ،%50واثر هذا االجراء على
خمتلف ال�سلع كون املحروقات مادة ارتكازية.
ا�ضافة �إلى تراجع االنفاق احلكومي على اخلدمات العامة وارتفعاع كلفتها على املواطنني .مما �أدى �إلى انت�شار
الفقر يف معظم املناطق ،خا�صة يف ظل تراجع معدالت النمو االقت�صادي ،وغياب امل�شاريع التنموية االنتاجية
التي توفر فر�ص عمل وحتد من معدالت البطالة ،وغياب التوزيع العادل ملوارد البالد .وف�شل ال�سيا�سات
احلكومية يف مواجهة االزمة املالية واالقت�صادية التي ادت الى تفاقم عجز املوازنة العامة للدولة ،وجتاوز
معدالت املديونية الداخلية واخلارجية احلدود االمنة ،وما ت�شكله خدمات املديونية من اعباء مادية تقتطع من
موازنة اخلدمات ال�صحية والتعليمية والت�شغيل.
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وموا�صلة االجراءات احلكومية التي تلقي عبء االزمة على ال�شرائح والفئات الفقرية واملتو�سطة ،من خالل
رفع ا�سعار ال�سلع كالطاقة والكهرباء وهي ت�ستعد لرفع ا�سعار اخلبز والتي تعتمد عليه الفئات االكرث فقرا
كم�صدر رئي�سي للغذاء .والذي �سي�ساهم قطعا يف تعميق ظاهرة الفقر وتو�سعها.
وقد عمقت االجراءات احلكومية التق�شفية االخرية االزمة ،وزادت االو�ضاع �سوءا على ذوي الدخل املحدود
الذين يعانون من انهيار القيمة الفعلية لالجور .وقد ك�شفت دائرة الإح�صاءات العامة لعام  2011ان حوايل
 %90من العاملني ب�أجر يف القطاعني العام واخلا�ص يتقا�ضون اقل من  500ديرن �شهريا ،وفقا للجداول املبينة
ادناه ارقام (2و )3وان حوايل  %15من العاملني ب�أجر يتقا�ضون رواتب اقل من  200دينار .وحوايل  %38من
العاملني ب�أجر يتقا�ضون رواتب بني  299 -200دينار .وحوايل  %37من العاملني باجر يتقا�ضون بني -300
 499دينار.
1
جدول رقم ()2عدد امل�شتغلني االردنيني الذكور ح�سب فئة الدخل (بالدينار االردين)
فئة الدخل

2007

2008

2009

2010

2011

100

51239

31171

29743

18218

14784

100-199

393188

267655

202249

164393

133545

200-299

319046

403091

407558

432862

395643

499- 300

114147

190439

268340

303043

382210

500

77662

93262

110248

109329

109890

املجموع

955282

985618

1018138

1027845

1036072

جدول رقم ()3عدد امل�شتغالت االردنيات ح�سب فئة الدخل (بالدينار االردين)
فئة الدخل

2007

2008

2009

2010

2011

100

18050

9720

10936

7491

4984

100-199

65334

47001

44904

38006

31655

200-299

67686

75115

74976

83528

73580

499- 300

18705

36940

51348

60133

85528

500

7777

10167

12347

12264

12759

املجموع

177552

178943

194511

201422

208506
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الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك:
يعرف الت�ضخم ب�أنه ارتفاع عام وم�ستمر يف الأ�سعار .كما يعرف الت�ضخم ب�أنه نق�صان القدرة ال�شرائية للنقود.
ومن املعروف �أن للت�ضخم �آثار �سلبية على م�ستوى الإنفاق والفقر .ف�إذا كانت الزيادة ال�سنوية يف الدخل �أقل
من م�ستوى الت�ضخم فهذا ي�ؤدي �إلى نق�صان الدخول احلقيقية للأفراد وانحدار امل�ستوى املعي�شي لهم .ويتم
قيا�س الت�ضخم بالأردن عن طريق الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك الذي يقي�س امل�ستوى العام لأ�سعار�سلة
ثابتة من ال�سلع واخلدمات التي ت�ستهلكها الأ�سرة يف اململكة (وهي � 851سلعة وخدمة) ,مبا يف ذلك ال�سلع
واخلدمات الإ�ستهالكية امل�ستوردة من اخلارج.
وتقوم دائرة الإح�صاءات العامة باحت�ساب الرقم بالرتجيح مبعدل �إنفاق الأ�سرة على ال�سلع واخلدمات الداخلة
يف الرقم القيا�سي ا�ستنادا �إلى نتائج درا�سة نفقات الأ�سرة ودخل الأ�سرة لعام  .2006كما �أن �سنة الأ�سا�س
للرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك هو عام .2006
�أما الأهمية الن�سبية ملفردات الرقم القيا�سي فهي كما يلي:
املوادالغذائية%36.647 ............................................
مالب�س و�أحذية%4.953 ..........................................
امل�ساكن%26.776 ..................................................
ال�سلع واخلدمات الأخرى%31.624 ................................
ويالحظ ب�أن الأهمية الن�سبية ملجموعات ال�سلع واخلدمات املذكورة �أعاله مل تتغري منذ العمل بالرقم القيا�سي
عام  2006بالرغم من تغري الأهمية الن�سبية لها .فعلى �سبيل املثال ف�إن الوقود والإنارة (�أو امل�شتقات النفطية
والكهرباء) لها �أهمية يف امل�ؤ�شر بنحو  %6بينما الواقع احلايل ي�ؤ�شرعلى الإرتفاع الكبري بالإنفاق على امل�شتقات
النفطية والكهرباء بعد الإرتفاع الكبري الذي طر�أ على �أ�سعار تلك ال�سلع .ومن هنا تتولد القناعة لدى امل�ستهلكني
ب�أن امل�ؤ�شر ال يعك�س الإرتفاع العام يف الأ�سعار.
�أما ن�سبة الت�ضخم يف الأردن فقد بلغت كما يلي:
...........................................2008

%13.9

...........................................2009

%0.7-

...........................................2010

%5

...........................................2011

%4.4

...........................................2012

%4.8

...........................................2013

 %6.2مقدرة
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ويعود ال�سبب يف الإرتفاع امل�ستمر بامل�ستوى العام للأ�سعار لإرتفاع �أ�سعار امل�شتقات النفطية والكهرباء واملواد
الغذائية .ومبا �أن الرواتب والدخول ب�شكل عام مل ترتفع بنف�س ن�سبة الت�ضخم ,فقد �أدى ذلك �إلى زيادة ن�سب
الفقر خا�صة لذوي الدخول املتدنية.
وقد ن�شرت وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف  71 - 2012/12/30تقريرا عن حالة الفقر يف االردن للعام
 2010وتقرير نوعية احلياة يف االردن  2010-2002تناول قيا�س م�ؤ�شرات الفقر با�ستخدام منهجية ال�سعرات
احلرارية املعتمدة ،وهي تقارير �أ�صبحت قدمية ن�سبيا ب�سبب ت�سارع االجراءات احلكومية االقت�صادية والتي
�أدت الى ارتفاع ن�سب الت�ضخم وت�أكل االجور مما ادى �إلى تغريات على احلالة االجتماعية للمواطنني.
وعلى الرغم من الطموحات املتوا�ضعة للتوجهات الر�سمية ملعاجلة ق�ضايا الفقر اال انها مل تتحقق ،فقد ت�ضمنت
االجندة الوطنية عام  2006تقليل ن�سبة الفقر يف الأردن يف عام � 2012إلى ( )%12ويف عام � 2017إلى (،)%10
اال ان ال�سيا�سات احلكومية مل ت�ضع برناجما وطنيا وا�ضحا للنهو�ض يف االقت�صاد الوطني وت�شجيع القطاعات
االنتاجية ،ومل تنجح �سيا�سات مكافحة الفقر النها مل ترتكز الى االقرتاحات امل�شار اليها اعاله ب�سبب االنفاق
غري املربر يف بع�ض احلاالت ملا ي�سمى برامج متكني مناطق الفقر التي انفقت يف غري مكانها او مل تعط نتائج
تتنا�سب مع قيمة النفقات.
فقد تناولت درا�سة جيوب الفقر التي مت اعدادها من قبل حكومة اململكة االردنية الها�شمية والبنك الدويل
و�صدرت عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف كانون ثاين عام  2005وجود ( )20منطقة تزيد فيها ن�سبة
الفقر عن  %25واعتربت مناطق جيوب فقر يف االردن ،وت�ضم حوايل  254جتمع �سكاين .81وكانت كالتايل:
�أو ًال :على �أ�سا�س الألوية ،حيث مت احت�ساب عدد الأق�ضية والتي وقعت �ضمن الألوية الفقرية «التي تزيد
ن�سبة الفقر فيها عن  ، »%25حيث مت �شمول الأق�ضية الفقرية وغري الفقرية داخل اللواء الفقري ،وعليه بلغ عدد
الأق�ضية الفقرية  24ق�ضاء. 19
ثاني ًا :مت احت�ساب عدد االق�ضية الفقرية والتي جاءت �ضمن الألوية غري الفقرية ،و�إ�ضافتها �إلى قائمة
الأق�ضية الأكرث فقر ًا ،وهي � 3أق�ضية .وبذلك يكون جمموع الأق�ضية التي �صنفت كمناطق �أ�شد فقر ًا 27
ق�ضاء موزعة على جميع حمافظات اململكة وهذا ي�ساعد على مزيد من املو�ضوعية يف تقييم الظاهرة و�شمول
عدد اكرب من الأق�ضية التي تعاين من �شدة الفقر واملنطقة املحيطة �أو القريبة لها وبنف�س امل�ستوى املعي�شي
واخل�صائ�ص لتكون حمل ا�ستهداف وتدخل الربامج املوجهة من احلكومة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وال�شركاء
من امل�ؤ�س�سات غري احلكومية �سواء حملية �أو غري حملية ومما له من الأثر االيجابي على املجتمع يف الو�صول
الى عدالة �أكرب يف توزيع التدخالت و�أي�ضا �آخذين بعني الإعتبار �أن توزيع الفقراء على الأق�ضية عددي ًا يتنا�سب
مع الكثافة ال�سكانية يف الأق�ضية هذا على الرغم من ان التق�سيمات الإدارية ال ت�ساعد على حتقيق عدالة يف
اال�ستفادة من التدخل �إذا مل يتم الأخذ باالعتبار معايري اخرى لتوزيع هذه التدخالت.
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كما او�صى التقرير على ا�ستمرار الربامج والتدخالت احلكومية يف جيوب الفقر التي كانت حمددة يف العام
 2008وخرجت هذا العام والبالغ عددها ( )14ق�ضاء ،وذلك �إلى حني الت�أكد من خروجها يف امل�سح القادم
والذي �سيجري يف العام  2013وذلك بهدف �ضمان الدقة وا�ستمرار الربامج لتحقيق غاياتها.
وبالن�سبة لإنفاق الأ�سرة ،فقد ارتفع متو�سط �إنفاقها يف عام  2010على ال�سلع الغذائية «ب�أ�سعار  »2010بن�سبة
 %3عن عام  ،2008وعلى ال�سلع غري الغذائية بن�سبة  .%9.6واحتلت جمموعة اللحوم والدواجن املرتبة الأولى
يف الإنفاق ،حيث بلغ متو�سط �إنفاق الأ�سرة عليها حوايل  810دينار ًا ،تلتها جمموعة التبغ وال�سجائر حيث
بلغ متو�سط الإنفاق عليها  424دينارا �سنوي ًا (�أي ما يعادل  1.16دينار ًا يومي ًا) ،حيث تنفق الأ�سرة على هذه
املجموعة �أكرث من الإنفاق على جمموعة الألبان ومنتجاتها والبي�ض �أو احلبوب ومنتجاتها �أو جمموعة الفواكة
واخل�ضروات .ومبا �أن عدد الأ�سر يف اململكة هو حوايل  1.134مليون �أ�سرة ،ف�إن �إجمايل �إنفاق الأ�سر على
التبغ وال�سجائر يف عام  2010هو بحدود  481.2مليون دينار ًا �سنوي ًا للمملكة.
وعلى �صعيد اخل�صائ�ص الإجتماعية �أظهرت النتائج �إرتفاع متو�سط حجم الأ�سرة الفقرية حيث بلغ  7.2فردا
مقابل  3.9فردا بني الأغنياء .و�ش ّكل �صغار ال�سن يف ال�شريحة الأفقر  % 47من جمموع ال�سكان يف حني �شكلوا
 % 17فقط من ال�سكان يف ال�شريحة الأغنى ،مما ي�شري �إلى ا�ستمرار �إرتفاع م�ستويات الإجناب ون�سبة الإعالة
يف ال�شريحة الأفقر وانخفا�ضها يف ال�شريحة الأغنى لفرتة البحث .و�أ�شارت النتائج �إلى انخفا�ض ن�سبة كبار
ال�سن من ال�سكان يف ال�شريحة الأفقر حيث بلغت  ،% 3.4مقابل  % 16.5يف ال�شريحة الأغنى.وي�صبح من
ال�سهل ت�صور االو�ضاع التي تعاين منها اال�سر الفقرية ب�سبب تعمق ال�سمات التي تزيد من عمق ظاهر الفقر
وانت�شارها.
فرتتفع ن�سبة ال�سكان من الأميني وامل ّلمني يف ال�شريحة الأفقر مقارنة بن�سبتهم يف ال�شريحة الأغنى (حوايل
 % 57.7مقابل  %35على التوايل) ،كما ترتفع ن�سبة حملة امل�ؤهالت التعليمية العليا يف ال�شريحة الأغنى مقارنة
بال�شرائح الأخرى وخا�صة ال�شريحة الأفقر حيث بلغت ن�سبتهم �أكرث من خم�سة �أ�ضعاف ن�سبتهم يف ال�شريحة
الأفقر ( %39.9لل�شريحة الأغنى مقابل  %8.5لل�شريحة الأفقر) .كما �شكل املتعطلون  % 15من قوة العمل
يف �شريحة الأغنياء يف حني بلغت ن�سبتهم  % 27.7يف �شريحة الفقراء .وترتفع ن�سبة �أ�صحاب العمل يف
�شريحة الأغنياء ب�شكل كبري مقارنة بال�شرائح الأخرى وخا�صة الأفقر منها ( % 10.2لل�شريحة الأغنى و%2.6
لل�شريحة الأفقر) .كما و�شكل �أرباب الأ�سر امل�شتغلني يف القطاع اخلا�ص من ال�شريحة الأغنى حوايل ربع
العاملني من �أرباب الأ�سر يف القطاع اخلا�ص ،مقابل  % 15.4من �أرباب الأ�سر امل�شتغلني يف القطاع اخلا�ص
من ال�شريحة الأفقر.وهذا يك�شف ب�شكل وا�ضح عن ميل متزايد نحو مزيد من االفقار يف ظل انخفا�ض النفقات
احلكومية على القطاعني املهمني التعليم وال�صحة وت�أثري ذلك على الفئات الفقية واال�شد فقرا وعلى الفئات
الو�سطى التي ا�صبحت تزداد معاناتها يف هذا املجال.
وك�شف التقرير �أثر التدخالت احلكومية املبا�شرة بالأ�سعار اجلارية خالل عام  2010وانعكا�سه على ظاهرة
الفقر ،وتبني �أنه يف حال ا�ستثناء حتويالت �صندوق املعونة الوطنية فقط من �إجمايل دخل و�إنفاق الأ�سر،
ف�إن ن�سبة الفقر كانت �ستبلغ ( %15.8بد ًال من ن�سبة الفقر الفعلية  .)%14.4كما تبني �أنه عند �إ�ستبعاد
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كافة �أ�شكال الدعم احلكومي املبا�شر من دخل و�إنفاق الأ�سر وي�شمل (�صندوق املعونة الوطنية ،و�إعانات من
جهات حكومية اخرى ،وزيادات الرواتب للموظفني واملتقاعدين والع�سكريني يف القطاع العام ،وطرود اخلري
الها�شمية ،وقيم املعونات النقدية والعينية املقدمة من وزارة الأوقاف� /صندوق الزكاة والتحويالت احلكومية
الأخرى) ،ف�إن ن�سبة الفقر كانت �ستبلغ .%17
وهذه نتائج غري مر�ضية وعليه ،ف�إن �إجمايل التدخالت احلكومية قد �ساهمت يف احلد من �إرتفاع ن�سبة الفقر،
لكنه يك�شف ان معدالت الفقر بقية �ضمن م�ستويات مرتفعة ،وان التدخل احلكومي مل يتجه نحو معاجلة
تنموية قادرة على حماربة ا�سباب الفقر ،مب�ساعدة هذه ال�شرائح االجتماعية ،يف الو�صول الى عمل منتج يوفر
دخال ثابتا لال�سرة ،كامل�ساعدة يف احل�صول على ماكينة تريكو اوخياطة وتدريب ربة اال�سرى او احد ابنائها
للعمل عليها ،او امل�ساعدة يف بع�ض املنتجات الزراعية احليوانية او النباتية ،للح�صول على دخل يحفظ كرامة
االن�سان ،بعيدا عن امل�ساعدات النقدية املبا�شرة ،اال يف ا�ضيق احلدود الذي يتعذر القيام بعمل منتج .وميكن
التو�سع يف التجربة املحلية للم�شاريع امليكروية وال�صغرية.
امل�شاريع امليكروية وال�صغرية:
ميكن تعريف امل�شاريع امليكروية يف االردن بانها امل�شاريع التي ت�شغل اربعة عمال ف�أقل ،وامل�شاريع ال�صغرية هي
التي ت�شغل  19-5عامال ،ووفقا م�سوحات دائرة االح�صاءات العامة يعمل يف هذه امل�شاريع ما ن�سبته %38.4
من جممل العاملني االردنيني ( )363.6عامل بهذا امل�شاريع عام .2009
وت�شري الدرا�سة ال�صادرة عن املجل�س االقت�صادي االجتماعي بان امل�شاريع امليكروية وال�صغرية ،توفر فر�ص
عمل بكلف اقل وخا�صة يف القطاع اخلا�ص ،فقد بلغ متو�سط كلف توفري فر�ص العمل  6500دينار يف عام 2009
مقارنة مع  11900دينار لدى احلكومة املركزية ،و  14290دينار للم�ؤ�س�سات العامة وامل�ستقلة للعام نف�سه.
ويعمل يف االردن ما يزيد على  25م�ؤ�س�سة ودائرة و�شركة وهيئة تطوعية ،على تقدمي برامج الدعم الفني
والتمويل لهذه امل�شاريع ،ويعترب االردن ثالث دولة عربية من حيث حجم حمفظة االقرا�ض امليكروي وال�صغري،
بعد املغرب وم�صر ،وقد منا التمويل مبعدل � %10.3سنويا فارتفع الى  162.5مليون دينار بنهاية عام ,2009
وو�صل عدد القرو�ض الى  176الف قر�ض بنهاية  2009مع  45500فر�صة عمل.
وقد �ساهمت امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف التمويل مبا ن�سبته  %55وغطى املقرت�ضون ما ن�سبته  %35بتمويل ذاتي
.ومن اهم التحديات التي تواجه جناح هذه امل�شاريع ت�سويق منتجاتها ،والتدريب على ن�شاط االعمال  ،وتوفري
الت�أمني على القرو�ض وعلى حياة املقرت�ضني .وارتفاع ا�سعار الفائدة  ،وتعترب القرو�ض غري كافية لت�شغيل
امل�شاريع.
�إن درا�سة وزارة التخطيط “ تقييم الفقر يف الأردن ودرا�سة حزمة الآمان االجتماعي” الفقر يف الأردن
وبرامج الإنتاجية االجتماعية” تبني جمموعة من اخل�صائ�ص وال�سمات لظاهرة الفقر يف االردن .فباملقارنة
بدول �أخرى من العامل الثالث يت�ضح �أن �شريحة الفقر املدقع الذين ال يتوقع خروجهم من دائرة الفقر وبقائهم
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فيها ب�شكل دائم ي�شكلون ما ن�سبته  %29من جمموع الفقراء يف الأردن وهو رقم مرتفع الننا نتحدث عن ثبات
ودميومة مما يدفع الى توقع دخول جمموعات �سكانية اخرى الى هذه الفئة يف ظل ا�ستمرار �سيا�سات ونهج
احلكومة نف�سه.
كذلك تبني الدرا�سة �إن الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء لديها معدل فقر �أعلى من تلك التي ير�أ�سها رجال .ووجد �إن
لدى الن�ساء املطلقات م�ستوى فقر �أعلى مما لدى الن�ساء املتزوجات او الأرامل ،وتبلغ ن�سبة الفقر لدى الن�ساء
املنف�صالت عن �أزواجهن  %37مما يجعلها الأكرث قابلية للتعر�ض الى الإيذاء بني كل جمموعات الأ�سر �سواء
التي ير�أ�سها رجال او ن�ساء.
وتك�شف الدرا�سة ان تدين الأجور من �أهم الأ�سباب الرئي�سة للفقر �إ�ضافة الى البطالة .فاحلد الأدنى للأجر
 190دينار �شهريا يف القطاع اخلا�ص ال ي�شكل حماية لتجاوز حد الفقر .وكذلك معدالت البطالة لدى الأ�سر
الفقرية �أعلى منها لدى الأ�سر غري الفقرية حيث يبلغ معدل البطالة لدى الأ�سر الفقرية  %27وهو �أعلى بالن�سبة
لغري الفقراءوهو %17يف عام 2002م.ومعدل البطالة بني ال�شباب يف الأ�سر الفقرية حوايل  %42يف حني معدل
البطالة بني �شباب الأ�سر غري الفقرية .%36مما يعر�ض هذه اال�سر الى مزيد من العومل التي ت�ؤدي الى تعمق
الفقر ومظاهره ال�سلبية.
وتبني الدرا�سة �أي�ضا ان ن�سبة الأمية لدى الأ�سر الفقرية �أعلى منها لدى الأ�سر غري الفقرية.وكذلك ف�إن ن�سبة
الت�سرب من املدرا�س بني �أبناء الفقراء �أعلى منها بني �أبناء غري الفقراء .وت�شري الدرا�سة ان ن�سبة الإعاقات
لدى الأ�سر الفقرية �أعلى منها لدى الأ�سر غري الفقرية.
وحول ق�ضية الغذاء و�سد احلاجات اال�سرية يف هذا املجال لدى الفقراء وجدت الدرا�سة �أن معدل التغذية لدى
الأ�سر الفقرية اقل من الأ�سر غري الفقرية ،حيث �أن �إجمايل طعام الفقراء يف الغالب هو �أطعمة قليلة ال�سعرات
احلرارية وال حتتوى على العنا�صر الرئي�سية للنمو ال�سليم.و�أن ن�سبة ما ي�صرف من الدخل على الطعام عند
الفقراء �أكرب منها عند غري الفقراء ،حيث تبلغ  %48عند الفقراء  %42عند غري الفقراء.كما يعتمد الكثري
من الفقراء على امل�ساعدات والهبات والعطايا من �أفراد او م�ؤ�س�سات الى جانب مداخلهم املتوا�ضعة يف حالة
وجود عمل.
وت�شري الدرا�سة ان تت�صف الأ�سر الفقرية ب�أنها فتية ،حيث يبلغ عمر �أكرث من  %60منها اقل من ع�شرين عاما.
حيث يتميز الفقراء بخ�صوبة عالية ،وذلك كنتيجة حتمية لتدين م�ستوى التعليم والوعي ال�صحي ،ويرتبط
الفقر ارتباطا طردي َا بعدد الأطفال ،حيث  %80من الأ�سر الفقرية لديها � 8أطفال ف�أكرث .مما يزيد من ن�سبة
االعالة وما ينتج عن ذلك من اخطار نتيجة البطالة او تدين م�ستوى االجور وخا�صة يف الريف واملناطق الفقرية
يف املدن .ن�سبة الفقراء يف املناطق الريفية  ،%37بينما ن�سبة الفقر يف املناطق احل�ضرية .%29
والحظت الدرا�سة �أن �أجور العمال الذكور �أكرث بحوايل ثالثة �أ�ضعاف من �أجور الإناث يف الفئة غري املتعلمة
يف االعمال التي ال حتتاج ‘لى اعدادا مهني او مناطق الكويز والقطاع اخلا�ص وب�شكل خا�ص املدرا�س اخلا�صة
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ال�صغرية وذات التوجه التجاري الوا�ضح حيث يتم ف�صل املعلمات يف ال�صيف لعدم دفع رواتبه �أو يتم ت�شغيلهن
باجور متندية ال تعك�س االرقام املوجودة يف العقود.
تك�شف الدرا�سة امل�شار اليها تتمركز ثلثي الأ�سر ذات م�ستوى نوعية احلياة دون املتو�سط يف ثالث حمافظات
هي العا�صمة واربد والزرقاء .وان  %81من هذه اال�سر ترتكز يف خم�س حمافظات هي الثالث املذكورة
ا�ضافة الى حمافظتي البلقاء واملفرق .ويظهر التقرير ان الفقر يف االردن مرتكز يف احل�ضر واملدن الكربى
بحكم خ�صائ�ص توزع ال�سكن .ولذلك اثار مبا�شرة على ال�سيا�سات والعمل البحثي .فالبحث العلمي يتطلب
تخ�صي�ص جهد نظري وميداين من اجل التعمق يف درا�سة خ�صائ�ص الفقر احل�ضري حتديد ًا .اما بالن�سبة
جلهة ال�سيا�سات والتدخالت فان هذا الواقع يوجب مراجعة تدخالت يف مناطق الفقر والتحقق من متطابقة
توزع هذه املناطق مع مناطق التواجد الكثيف للفقراء .وذلك يعني انه حتى يف حال جناح برامج مكافحة الفقر
يف هذه املناطق� ،سيكون لذلك �سوى اثر حمدود على ن�سب الفقر على ال�صعيد الوطني حيث ان العدد االكرب
من الفقراء موجود يف احياء املدن الكبرية.0223
وهنا ال بد لنا من �أن نالحظ �أن اجلهود الوطنية ملكافحة الفقر حتتاج لتوحيد يف ظل الت�شتت وغياب خطة
وطنية �شاملة ت�ضم كافة فعاليات وجهات مكافحة الفقر الر�سمية والتطوعية على م�ستوى الوطن ،خا�صة
بغياب هيئة مراقبة مركزية مهمتها متابعة ق�ضايا الفقر وم�ستوياته ومناطق انت�شاره ت�أخذ على عاتقها املراقبة
وو�ضع اخلطط الالزمة ملواجهته ومكافحة نتائجه االجتماعية على الفئات وال�شرائح املت�ضررة.
�إن جتربتنا االردنية ا�ضافة الى التجارب العاملية خا�صة يف الدول التي من م�ستوى بالدنا يف ا�سيا وامريكيا
الالتينية �أن للدولة دور كبري يف تطبيق ال�سيا�سات التي توفر ظروف منا�سبة للتنمية االقت�صادية وبالتايل
الق�ضاء على ظاهرة الفقر او احلد منها �إلى احلدود الدنيا .كما انها ت�ستطيع �أن تقوم باتخاذ اجراءات كفيلة
بالت�صدي لالثار االقت�صادية واالجتماعية لالزمة التي تعاين منها البالد.
التو�صيات العامة ملعاجلة �أ�سباب ظاهر الفقر ووقف تفاقمها والنتائج املرتتبة:
1.1يعترب الإ�صالح ال�سيا�سي املدخل احلقيقي لتحقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية ومعاجلة ق�ضايا الفقر
والبطالة ،وان �إلقاء �أعباء الأزمة االقت�صادية على الفقراء ينذر مبزيد من تدهور االو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية مما يرتك اثارا كبرية على اال�ستقرارال�سيا�سي واالمن االجتماعي ،يف ظل حميط اقليمي
ملتهب .
2.2ت�صويب الت�شوهات الهيكلية لالقت�صاد الوطني ،وحتقيق تنمية اقت�صادية م�ستدامة .وزيادة الناجت املحلي
االجمايل من القطاعات االنتاجية .وحتقيق منو اقت�صادي يفوق معدالت النمو ال�سكاين .وتوزيع الن�شاط
اال�ستثماري على خمتلف املحافظات .مما ي�سهم بتقليل البطالة والفقر.
�3.3إقامة م�شاريع �إنتاجية م�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف كافة املحافظات بحيث ت�ستغل املوارد
الطبيعية املوجودة يف املنطقة(املوارد الزراعية واملعدنية) ،ويتم من خاللها ت�شغيل �أبناء املنطقة وخا�صة
الفقراء.
أمن الغذائي ،وتقدمي كافة ا�شكال الدعم لهذا القطاع احليوي،
4.4العناية بالقطاع الزراعي ،لتوف ِري ال ِ
باقامة ال�سدود يف كافة املحافظات .وت�شجيع اال�ستثمار يف القطاع الزراعي ب�إعطاء الزراعة �أولوية �ضمن
�سيا�سات التنمية االقت�صادية.
epdforum.org

157

5.5حتقيق �إ�صالح �شامل لقطاع الطاقة ،وتنويع م�صادرها وا�ستخدام ال�صخر الزيتي والطاقة ال�شم�سية.
6.6تفعيل دور املر�أة ورفع ن�سبة م�شاركتها يف االقت�صاد الوطني ،من  %16.7يف الأردن �إلى م�ستويات تتنا�سب
مع التطور االقت�صادي ،فهي ت�شكل  %28يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا ،و %43يف الدول ذات الدخل
املتو�سط واملنخف�ض.
7.7حتديد حد ادنى لالجر ،مع االخذ بعني االعتبار الدرا�سات ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة
واملتعلقة باحلد االدنى النفاق الأ�سرة وربط االجور مبعدالت الت�ضخم ،و�ضمان االجر امل�ساوي للعمل
املت�ساوي بني املر�أة والرجل.
8.8و�ضع خطة عمل وطنية تنموية �شاملة تتولى متويل وتدريب وتاهيل الفقراء وابنائهم على مهن ي�ستطيعوا
من خاللها اقامة م�شاريع منتجة يتم متويلها عرب �صندوق املعونة والتنمية والت�شغيل وكذلك ميكن حترير
جزء من االحتياطي النقدي لتمويل هذه امل�شاريع مبعدالت فائدة مدرو�سة حمفز لالنتاج وكذلك ان�شاء
م�صرف خا�ص لدعم مثل هذه امل�شاريع .وو�ضع خطة لت�سويق املنتجات ل�ضمان جناح هذه امل�شاريع .
9.9حتقيق �إ�صالح �ضريبي يعتمد مبد�أ ال�ضريبة الت�صاعدية مبا يكفل زيادة �إيرادات اخلزينة ،وحتقيق
العدالة االجتماعية .وا�ستخدام ال�سيا�سة ال�ضريبية ك�أداة لتحفيز اال�ستثمار يف القطاعات املنتجة امل�شغلة
للعمالة املحلية.
1010حتقيق العدالة االجتماعية ب�إعادة توزيع الدخل لت�أمني اخلدمات االجتماعية وال�صحية والتعليمية لكافة
املواطنني.وتوزيع منافع التنمية ب�شكل عادل بني الفئات االجتماعية ،لردم الهوة بني الأغنياء والفقراء
وحتقيق الأمن االجتماعي .حتقيق العدالة االجتماعية.
�1111ضبط معدالت الت�ضخم �ضمن م�ستويات منا�سبة ،مبا ي�سهم بتحفيز اال�ستثمار .فالتجربة ت�شري ان البيئة
اال�ستثمارية والقانونية يف االردن غري جاذبة لال�ستثمار ،ان مل نقل طاردة ،االمر الذي يتطلب معاجلة
هذه الظاهرة على وجه ال�سرعة.
1212زيادة ن�صيب قطاعات ال�صحة والتعليم والعمل يف موازنة الدولة لتوفري العمل والتعليم والت�أمني ال�صحي
ال�شامل جلميع االردنيني ،كحق �شرعي ،وا�ستمرار تقدمي الدعم للكهرباء واملاء واخلبز للمواطنني با�سعار
منا�سبة مبا يفي حاجاتهم املعي�شية .
1313توفري احتياجات الفقراء ال�ضرورية با�سعار منا�سبة ،و�إخراج مناطق حمددة ب�سبب الأو�ضاع املرتدية
فيها – الفقر واالمرا�ض الوبائية والكوارث وعدم القدرة على ت�سديد متطلبات ال�صحة والتعليم  -من
�سطوة الية ال�سوق .
1414تطوير م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والبيئة وحقوق الإن�سان والرعاية للحاالت اخلا�صة والطفل واملر�أة والعمل
اخلريي والنقابات املهنية والعمالية و �شبكات العمل االجتماعي  ..لتفعيل عملها واتخاذ االجراءات
الكفيلة يف احلد من ظاهرتي البطالة والفقر بحيث ي�ستطيع العامل (وخا�صة العمال املو�سمني واملياومة)
من احل�صول على الت�أمينات االجتماعية مثل راتب ال�ضمان االجتماعي والت�أمني ال�صحي عن طريق
اتفاقيات خا�صة بني النقابات العمالية و�إدارة ال�ضمان االجتماعي ووزارة ال�صحة .وتفعيل دور م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين يف م�ساعدة الفقراء على �إقامة م�شاريع �صغرية عن طريق تقدمي التدريب والإ�شراف على
�إدارة امل�شاريع� ،إ�ضافة الى الدعم املادي واملعنوي للعمال والفقراء� .ضمن خطة وطنية �شاملة ت�ضح حد
للت�ضارب واملناف�سة بني ن�شاطاتها.
1515طرح �سيا�سة وا�ضحة لتنظيم �سوق العمل ،مبا ي�ضمن توفري فر�ص عمل جديدة ت�سهم يف تخفي�ض معدالت
البطالة ،وتقدمي احلوافز للقطاعات الإنتاجية التي ت�ستخدم عمالة �أردنية بهدف الو�صول الى �إحالل
العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.والرتكيز على اعادة تاهيل العمال وامل�ستخدمني وتدريبهم الحالل
العمالة االردنية عرب�إجراء مراجعة �شاملة ل�سيا�سات التدريب املهني بهدف توفري الإمكانيات الالزمة مبا
يف ذلك �إن�شاء معاهد عليا للتدريب املهني بالتعاون مع غرفة ال�صناعة ،وبيوت اخلربة يف اجلمعية امللكية
واجلامعات املتخ�ص�صة.
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1616قيام الدولة بدورها حلماية املواطنني من اال�ستغالل واالحتكار ،بايجاد م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة ل�ضبط
الأ�سعار وتوفري ال�سلع الإ�سرتاتيجية ملنع االحتكار يف ال�سوق املحلي ،واتخاذ الإجراءات الفعلية لتطوير
الأ�سواق املوازية.
1717م�ساهمة ال�شركات بامل�س�ؤولية االجتماعية ،بان�شاء �صندوق خا�ص يعتني بتنمية املحافظات وان�شاء م�شاريع
تنموية اجتماعية وثقافية ريا�ضية وترفيهية �ضمن اطر م�ؤ�س�سية تقوم بتخ�صي�ص ن�سبة من �صايف ارباح
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية الكربى لدعم ال�صندوق والعمل على ادارة ذلك ال�صندوق وفق ا�س�س �شفافة
وكفاءة عالية وبالتعاون مع اجلهات امل�ساهمة به.
1818ربط التعليم بالتنمية االقت�صادية ومتطلبات �سوق العمل وزيادة الرتكيز على التعليم التقني واحلد من
تدري�س التخ�ص�صات الراكدة يف اجلامعات .
1919ان�شاء مر�صد الفقر ) (Poverty Observatoryليكون مبثابة نظام �إنذار اجتماعي واقت�صادي مبكر،
وذلك بالرجوع الى �أف�ضل املمار�سات العاملية بهذا ال�ش�أن.
�2020ضرورة توحيد اجلهود احلكومية يف مكافحة الفقر �ضمن م�ؤ�س�سة واحدة ،لو�ضع حد لت�شتت اجلهود
احلكومية واالجتماعية وو�ضع خطة وطنية �شاملة ملكافحة الفقر على م�ستوى الوطن.
املراجع
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نتائج تقرير فريق عمل متكني املر�أة

(متكني املر�أة �سيا�سيا واجتماعيا و�إقت�صاديا )

�أعد هذا التقرير:
- -ناديا ها�شم /العالول  :رئي�س الفريق
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مقدمة تاريخية :
املر�أة هي ن�صف املجتمع �إن مل تكن املجتمع كله  ،لي�س لأنها ت�شكل الن�صف الآخر من املجتمع بل ملا ترتكه من
�أثر ايجابي او �سلبي على افراد ا�سرتها وبخا�صة من اجليل ال�صاعد  ،وبالتايل على جمتمعها ب�أ�سره .
فما �أحوجنا �إلى تنمية مزايا املر�أة القيادية لأن املر�أة بطبيعتها مدبرة ومديرة من الطراز الأول فهي فعال
قائدة يف حالة توفر املزايا القيادية فيها من  :هدوء ،ان�ضباط  ،احرتام  ،ثقة بالنف�س  ،توا�ضع  ،طيبة القلب ،
معرفة الآخرين  ،قوة الب�صرية والتنب�ؤ ،املعرفة  ،الإميان بهمتها ،القدرة على �صنع القرار  ،الفاعلية  ،الواقعية
 ،االلتزام  ،التجديد  ،التطوير  ،املبادرة � ،إعطاء املثل النموذج .
�أما ملاذا نريد ان منكنها من �أجل جعلها قادرة على الت�أثري لإحداث التغيري املطلوب نحو الأف�ضل ..والتغيري
لي�س �أي تغيري وامنا التغيري امل�ضمخ باالبداع وامل�ؤطر بال�شغف .وهذا لن يتحقق بدون توفري بنية حتتية مالئمة
من ثقافة وقوانني تن�صف املر�أة وبخا�صة �أن الثقافة والقوانني وجهان لعملة واحدة ..
ولهذا �سوف نركز على القوانني التي تتحكم مب�سرية املر�أة من جهة ،وعلى الثقافة من جهة �أخرى وبخا�صة
التعليم والإعالم  ..حتى منكن املر�أة وجنعلها قادرة على امل�شاركة الفعلية بالتنمية ..
بالن�سبة للتنمية  ..فكلمة التنمية امل�أخوذة �أ�صال من الفعل منا وينمو  ،وكلنا نعرف كيفية و�شروط منو
الكائنات احلية بالن�سبة للنبات واحليوان والإن�سان وما حتتاجه الكائنات احلية حتى تنمو من رعاية ومتابعة
 ..فالنبتة على �سبيل املثال ننرثها بذارا بالرتبة ونرويها حتى تطلق جذورا يف الأعماق ثم �سوقا و�أغ�صانا
وثمارا يف كل مكان وما يتخلل هذه العملية من ري وت�سميد وتقليم ور�ش وغريها ..
ولعل �أول �إرتباط يخطر على بالنا بالتنمية هو النمو الإقت�صادي حيث ارتبط معنى التنمية بالنمو والتنمية
الإقت�صادية علما ب�أن هنالك التنمية الإجتماعية والتنمية ال�سيا�سية كلها مرتابطة مع بع�ضها كحلقات متتابعة
يف �سل�سلة واحدة ..
�أما ملاذا املر�أة ودورها بالتنمية؟ لأن الن�ساء عامليا ميثلن �أكرث من  %40من القوة العاملة العاملية  ،و % 43من
قوة العمل الزراعية (عامليا) و�أكرث من ن�صف طالب اجلامعات على م�ستوى العامل � ،إذن فهن عامليا قوة ال
ي�ستهان بها ..ولهذا لكي يعمل �إقت�صاد ما بكامل طاقته  ،فالبد من الأ�ستعانة مبهارات الن�ساء ومواهبهن يف
الأن�شطة التي حتقق �أكرب �إ�ستفادة من هذه القدرات  ..ولكن هذا لي�س هو احلال دائما ..
�إن ق�ضية املر�أة الميكن �أن تبحث ب�صورة جمردة ومبعزل عن ق�ضايا املجتمع ككل  ،لأنها جزء منه  ،وبالتايل ف�إن
النهو�ض باملر�أة الميكن �أن يتم �إال يف �إطار م�شروع تنموي وطني متكامل ي�ضمن امل�ساواة والعدالة الإجتماعية
مما ي�ؤ ّمن التوظيف الأمثل للموارد الب�شرية.
�إن عملية التنمية ..هي مبثابة عملية حت ّول �إرادية �شاملة تقوم يف جوهرها على املواطن  ،باعتباره �صانع
التنمية وغايتها  ،ويندرج �ضمن مفهوم م�شاركة املر�أة يف التنمية م�سائل عديدة منها م�ساهمتها يف قوة العمل،
م�ساهمتهاال�سيا�سية  ،تعليم املر�أة  ،القواعد والقوانني الناظمة للحياة الإجتماعية ،الوعي الإجتماعي ثم
الأ�سرة وق�ضاياها  .و�سنخ�ص�ص احلديث عن م�شاركة املر�أة يف التنميةالإقت�صادية وال�سيا�سية والإجتماعية
بقدر كاف دون �إطالة فمو�ضوع التنمية وارتباطه باملر�أة وا�سع جدا ال ميكن تغطيته مبحا�ضرة واحدة � ..أو
تقرير واحد � ..إنه علم قائم بحد ذاته  ..ولهذا ارت�أيت �إختيار النقاط الهامة التي تفيدنا يف هذا امل�ضمار ..
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لطاملا �سمعنا النداءات وقر�أنا املقاالت لتي حتث على م�شاركة املر�أة بخا�صة العربية يف التنمية  ،و�أن الدول
�إذا �أرادت التنمية احلقيقية ف�إنها تكمن يف م�شاركة اجلميع رجا ًال ون�ساء يف التنمية بدون عزل املر�أة  ،يقول
حامد خمتار يف مقال له عن املر�أة  ( :من جتارب العامل الثالث جاء الوعي ب�أهمية االعتماد على الذات كمحور
رئي�س يف حتقيق النمو والتطوير يف املجتمع  ،وذلك يقت�ضي االعتماد على املوارد الب�شرية الذاتية رجا ًال ون�ساء
على حد �سواء  ،وبدون �أي تفريق  ،و�أن ذلك لو ح�صل ال�ستغنت الدول عن ا�ستقدام اليد العاملة من اخلارج
� ،إال �أنه يحول دون ذلك اجتاهات – قيمية واجتماعية و�إدارية – تخنق �إرادة املر�أة وحتول دون م�شاركتها يف
العملية التنموية ).
لأن قدرة املر�أة على القيام بهذا الدور تتوقف على نوعية نظرة املجتمع �إليها واالعرتاف بقيمتها ودورها
يف املجتمع ،ومتتعها بحقوقها وخا�صة ما نالته من تثقيف وت�أهيل وعلم ومعرفة لتنمية �شخ�صيتها وتو�سيع
مداركها ،ومن ثم ميكنها القيام مب�س�ؤولياتها جتاه �أ�سرتها ،وعلى دخول ميدان العمل وامل�شاركة يف جمال
اخلدمة العامة
ومنذ بداية العقد العاملي للمر�أة ( )75-1985وحتى م�ؤمتر بكني  ،1995بد�أ االهتمام العاملي بق�ضية تنمية
املر�أة ومتكينها من �أداء �أدوارها بفعالية مثل الرجل ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرار يف خمتلف مناحي احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وقد واكب هذا االهتمام العاملي اهتمام كثري من الدول
والهيئات واملنظمات الدولية والإقليمية ،وذلك من خالل عقد �سل�سلة من الندوات واملناق�شات وور�شات العمل
وامل�ؤمترات ،كان �آخرها منتدى قمة املر�أة العربية باملنامة يف �أبريل  ،2000مرور ًا مب�ؤمتر القمة الأول للمر�أة
العربية “القاهرة  ،”2000وم�ؤمتر القمة اال�ستثنائية للمر�أة العربية باملغرب« نوفمرب  ،”2001بالإ�ضافة �إلى
عدة منتديات حول املر�أة وال�سيا�سة ،واملر�أة واملجتمع ،واملر�أة والإعالم ،واملر�أة واالقت�صاد ،واملر�أة يف بالد
املهجر ،التي عقدت يف عدة دول عربية..
وتعترب امل�ؤمترات الدولية الثالثة عن املر�أة التي عقدت يف:
1-1كوبنهاجن عام 1980
2-2ونريوبي عام 1985
3-3وبكني عام 1995
مبثابة اخلطوة الأولى لإلقاء ال�ضوء على حقوق الن�ساء وو�ضعها على جدول اعمال املناق�شات نتيجة تركيزها
على عدم م�ساواة املر�أة مع الرجل امام القانون ..
حيث اكدت اجلهات العربية امل�شاركة بامل�ؤمترات الثالث على على ال�سياق ال�سيا�سي املتفجر حينذاك غي
فل�سطني ولبنان من جهة وعلى مازق املر�أة العربية من جهة اخرى .
وتدريحيا وبحلول منت�صف الثمانينات بدا اخلطاب العربي يرتكز يتغري نحو املر�أة من خالل احلوار حول
الن�ساء وق�ضايا النوع االجتماعي ..
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لو قارنا منهاج العمل منذ منت�صف ال�سبعينات وحتى منت�صف الت�سعينات لوجدناه مير بثالثة مراحل :
1-1تاكيد املنهاج الأول على م�ساواة الن�ساء بالتنمية (ت�سمى مقاربة املر�أة بالتنمية).
2-2يقر املنهاج الثاين يف منت�صف الثمانينات بحاجته �إلى �آليات م�ؤ�س�سية للنهو�ض باملر�أة .
 3-3يف حني ان احلكومات العربية مع حلول الت�سعينات اعلنت عن التزامها ب�إدماج امل�ساواة يف النوع االجتماعي
يف م�ؤ�س�ساتها و�سيا�ساتها وخططها و�صنع القرار (مقاربة النوع االجتماعي)
4-4يف الع�شرين عاما املا�ضية حدث حتول عربي و�أردين الى امل�شاركة الن�شطة من خالل تقدمي وجهات نظر
اردنية وعربية عن �أولويات الن�ساء .
عالوة على ما ين�ص الإعالن العاملي حلقوق ا ٍالن�سان على حق كل فرد يف �أن ي�شرتك يف حكومة
بلده .ومتكني املر�أة من �أداء دورها ونيلها للإ�ستقالل الذاتي وحت�سني مركزها الإجتماعي
والإقت�صادي وال�سيا�سي �أمر �ضروري لتحقيق احلكم والإدارة والتنمية امل�ستدامة على �أ�سا�س
الو�ضوح وامل�ساءلة يف جميع جوانب احلياة،وا�شرتاك املر�أة يف عملية �صنع القرار على قدم امل�ساواة
ال يعد مطلبا من مطالب العدالة والدميقراطية الب�سيطة فح�سب و ٍامنا يعدكذلك �شرطا �ضروريا ملراعاة
م�صالح املر�أة  ،فبدون ا�شرتاك املر�أة �إ�شرتاكا ن�شيطا و�إدخال منظورها يف كافة م�ستويات �صنع القرار  ،ال
ميكن حتقيق الأهداف املتمثلة يف امل�ساواة وال�سلم والتنمية..
ويف الأردن ،ويف د�ستورنا الأردين بالذات،ال�صادر يف  1952تن�ص املادة ال�ساد�سة من الد�ستور (الأردنيون
�أمام القانون �سواء  ،ال متييز بينهم باحلقوق والواجبات  ،و�إن اختلفوا يف العرق �أو يف اللغة �أو يف الدين )..
وتبعه امليثاق الوطني يف بداية الت�سعينات م�ؤكد ًا على ذلك ..كما �أن الأردن وقع على مواثيق ومعاهدات
واتفاقيات عدة بحقوق االن�سان واملر�أة مثل اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)
 ..مما ي�شجع تطوير املر�أة و حقوقها االجتماعية وهذا حمفزا على م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل .عالوة
على �أن هنالك الكثري من الربامج التي تقوم بها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلهات احلكومية من م�ؤ�س�سا ت
ووزارات ترتكز على منع العنف املوجه �ضد الن�ساء والفتيات ،وت�شجيع م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية،
واحلق يف الو�صول �إلى �سوق العمل بدون متييز ،و�إن�شاء �إطار قانوين من �ش�أنه الق�ضاء على �أي �شكل من �أ�شكال
التمييز املوجه �ضد املر�أة.
وت�شمل الأهداف الرئي�سية للربامج تعزيز �أجواء اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية مواتية لتحقيق امل�ساواة بني
املر�أة والرجل ،وامل�ساهمة يف �إدماج ق�ضية املر�أة يف �سيا�سات وبرامج التنمية ،وتعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات الوطنية
املكلفة بتنفيذ برنامج امل�ساواة .ومن املتوقع �أي�ضا �أن تقوم بع�ض الوزارات املعنية مثل التعاون والتخطيط
ووزارة التنمية الإجتماعية وغريها بدمج ق�ضايا املر�أة على ال�صعيد امل�ؤ�س�ساتي لكي ت�ستجيب للآليات اخلا�صة
بامليزانية .فيكفي �أن هنالك وحدات تكاف�ؤ الفر�ص و�ضباط �إت�صال يف غالبية الوزارات لفتح جمال م�شاركة
املر�أة بالتنمية على ال�صعد املختلفة نظرا لأهمية امل�ساواة  ،ملا ميكن �أن تكون للم�ساواة بني اجلن�سني �آثار هائلة
على الإنتاجية  ،فعندما يواجهن متييزا يف اال�سواق وامل�ؤ�س�سات تقل اال�ستفادة من العمالة الن�سائية وتكون
النتيجة املحتومة خ�سائر �إقت�صادية ،ولهذا يجب دمج ق�ضايا امل�ساواة بني الرجل واملر�أة  ،وق�ضايا حقوق
املر�أة يف جميع االجتماعات الرفيعة ويف كافة املجتمعات من �أجل حتقيق التنمية يف البلد �أي بلد مبا فيها
الأردن * ..ا�ضافة(( للم�ؤمترات العربية)) املتعددة لبحث ق�ضايا املر�أة.
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دعونا نحط الرحال متوقفني قليال عند م�شاركة املر�أة يف التنمية الإقت�صادية:
ُتعرف التنمية االقت�صادية ب�أنها اكت�ساب احلقوق االقت�صادية وال�سيا�سية واملدنيةجلميع املواطنني وجت�سيدها
يف التح�سن امل�ستمر مل�ستوى املعي�شة املادي واملعنوي .فالتنمية االقت�صادية تعني االرتقاء بامل�ستوى املعي�شي من
م�سكن وم�شرب وك�ساء وتعليم �أ�سا�سي ومهني و�صحة جيدة ،و�أن تتاح العمالة لكل مواطن ميلك من القدرات
املهنيةواحلالة ال�صحية مما ي�ؤهله لعمل منتج وك�سب حالل يخرجه من �ضائقة الفقر وي�ساهم يف زيادة الإنتاج
القومي.
عالج التمييز بزيادة جرعات امل�ساواة :
 ملاذا امل�ساواة ؟ ملعاجلة التمييز �ضد املر�أة ! ملاذا نريد معاجلة التمييز �ضدها ؟اقت�صاديا  :لال�ستفادة من العمالة الن�سائية بالق�ضاء على التمييز يف اال�سواق وامل�ؤ�س�سات  ،فكلما زاد التمييز
كلما زادت اخل�سائر االقت�صادية.
�سيا�سيا واجتماعيا  :يف جميع االجتماعات الرفيعة ويف كافة املجتمعات من �أجل حتقيق التنمية يف البلد
�أي بلد مبا فيها الأردن
فمثل هذه اجلهات املذكورة اعاله ت�ضيف «ان�شطة نوعية» من اجل تغيري «البنية التحتية «التي «تقف عليها
املر�أة « كلها برمتها تتطلع للنهو�ض باملر�أة
عرب متكينها اقت�صاديا واجتماعيا و�سيا�سيا
وفق معايري تعليمية واعالمية وثقافية ،يحيط بها �إطار قانوين من �ش�أنه الق�ضاء على �أي �شكل من �أ�شكال»
التمييز» املوجه �ضد م�شاركة املر�أة يف التنمية ال�سيا�سية :
ين�ص الإعالن لعاملي حلقوق ا ٍالن�سان على حق كل فرد يف �أن ي�شرتك يف حكومة بلده  .ومتكني املر�أة من �أداء
دورها ونيلها للإ�ستقالل الذاتي وحت�سني مركزها الإجتماعي والإقت�صادي وال�سيا�سي �أمر �ضروري لتحقيق
احلكم والإدارة والتنمية امل�ستدامة على �أ�سا�س الو�ضوح وامل�ساءلة يف جميع جوانب احلياة  ،وا�شرتاك املر�أة يف
عملية �صنع القرار على قدم امل�ساواةال يعد مطلبا من مطالب العدالة والدميقراطية الب�سيطة فح�سب و ٍامنا
يعدكذلك �شرطا �ضروريا ملراعاة م�صالح املر�أة  ،فبدون ا�شرتاك املر�أة �إ�شرتاكا ن�شيطا و�إدخال منظورها يف
كافة م�ستويات �صنع القرار  ،ال ميكن حتقيق الأهداف املتمثلة يف امل�ساواة وال�سلم ..والتنمية ..ومما ي�ساعد
املر�أة على ذلك تفتيت ال�صعاب وجتاوز العراقيل هو وجود قوانني وثقافة دميقراطية  ..فالقوانني والثقافة
وجهان لعملة واحدة ..
فالقوانني التي ت�ساعد املر�أة الو�صول ل�صنع القرار�أهمها قانون الإنتخاب والأحزاب وقانون العمل والتقاعد
وال�ضمان الإجتماعي  ،عالوة على توافر ثقافة دميقراطية  ..فالثقافة البطركية التي تن�ش�أ بها املر�أة جتعلها
ال تثق بذاتها وال بغريها من الن�ساء مما يجعلها ال تنتخب الن�ساء بل تنتخب الرجل ..
ولقد �ساعدت الكوتا الن�سائية على دخول املر�أة ملجل�س النواب  ،علما ب�أن توجان في�صل عام  1993فازت
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تناف�سيا  ،وبعدها فلك اجلمعاين فازت تناف�سيا ،وتبعتها رمي بدران ب  ..2010ولقد منح التعديل اجلزئي
قانون االنتخاب االخري ب�سنة  2012بفوز بع�ض القوائم الوطنية املكونة من  27مر�شحا �أن تفرز ن�ساء
مر�شحات  ..مثل النائب روال احلروب  ،كما فازت مر�شحتان تناف�سيا مثل وفاء بني م�صطفى مر�شحة جر�ش
ومرمي اللوزي مر�شحة الدائرة اخلام�سة بعمان مما جعل جمموع الن�ساء النواب  18امراة  ،طبعا بوجود
كوتا ن�سائية ارتفع عددها الى  15مقعدا خم�ص�صة للن�ساء ..يعني ب�إمكان املراة املر�شحة لالنتخابات الفوز
تناف�سيا  ،وعرب الكوتا الن�سائية  ،ومن خالل القائمة الوطنية وهذا يفتح ملزيد من الن�ساء الفوز مبقاعد جمل�س
النواب  ..واحلديث يت�شعب ويطول عن املر�أة والتنمية ال�سيا�سية ..
ول�سوف ت�ساعد القائمة الوطنية املكونة من  27مر�شحا �أن تفرز ن�ساء مر�شحات  ..يعني ب�إمكان املراة املر�شحة
لالنتخابات الفوز تناف�سيا  ،وعرب الكوتا الن�سائية  ،ومن خالل القائمة الوطنية وهذا يفتح ملزيد من الن�ساء
الفوز مبقاعد جمل�س النواب  ..واحلديث يت�شعب ويطول عن املر�أة والتنمية ال�سيا�سية بع�ض الإح�صائيات التي
نلقي ال�ضوء عليها ..
انعام املفتي
•�أول وزيرة عام 1979
لوري�س حال�س
•�أول �سفرية عام 1970
تغريد حكمت عام 1995
•�أول �أمر�أة قا�ض
ن�سبة م�شاركة الن�ساء بالأعيان عام % 15 : 2010
1 )1ك�سفريات% 7 .3 :
2 )2كقا�ضيات % 8. 8 :
3 )3املجال�س البلدية والقروية%24 . 8 :
4 )4النقابات العمالية %22 .0 :
5 )5النقابات املهنية %33 . 0 :
وقد تقلدت حقائب وزارية متعددة فو�صلت �إحيانا �إلى عدة حقائب وزارية يف احلكومة الواحدة ..
من �أجل متكني املر�أة �سيا�سيا :
•تو�صيات ت�ساعد املر�أة يف الو�صول ل�صنع القرار:
1-1تعديل قانون االنتخاب مبا يكفل و�صول املر�أة الكف�ؤة والرجل الكف�ؤ والقوائم احلزبية �إلى جمل�س
النواب  ،دون احلاجة �إلى الكوتا الن�سائية.
2-2تعديل قانون الأحزاب لت�شجيع امل�شاركة الن�سائية باحلياة احلزبية .
3-3ربط قانون االنتخاب بقانون الأحزاب من خالل ت�ضمني كوتا ن�سائية يف القائمة احلزبية َّ
املر�شحة
بحيث يت�صدرموقع املر�أة املر�شحة قائمة الأ�سماء امل�شاركة باالنتخابات .
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والأهم من ذلك تطوير البيئة املجتمعية عرب تطوير الثقافة والقوانني املختلفة
م�شاركة املر�أة «ب�سوق العمل» -التنمية االقت�صادية: -
تكمن �أهمية م�شاركة املر�أة الأردنية يف التنمية االقت�صادية من خالل م�ساهمتها بامل�شاركة يف �إحداث النمو
والتنمية كطرف فاعل ون�شط ،وكذلك خالل توفري الدعم املايل لها ولأ�سرتها مع ًا ليخرجها و�أ�سرتها من �ضائقة
الفقر ولت�سهم يف زيادة الإنتاج القومي الإجمايل .كما �أن هناك انعكا�س العمل ونتائجه على املر�أة نف�سها بحيث
ي�ؤدي �إلى زياد ة خربتها وثقتها بنف�سها ،ويعمل على متكينها االقت�صادي وت�أمني درجة اال�ستقاللية واحلرية
ال�شخ�صية لها وبالتايل امل�ساهمة يف جعلها مواطن ًا �أكرث وعي ًا وفعالية .
وكذلك ف�إن م�شاركة املر�أة يف التنمية االقت�صادية تعترب �ضمان ًا هام ًا لتحقيق التنمية لأهدافها .كما �أن للعوملة
�آثار يف م�شاركة املر�أة يف التنمية االقت�صادية �إذ �أن القرن احلادي والع�شرين ي�شهد اجتاه ًا متزايد ًا نحو العوملة
التي تتمثل �أهم مظاهرها يف االجتاه نحو التكتالت االقت�صادية الدولية يف �إن�شاء منظمة التجارة العاملية
ويف ثورة االت�صاالت واملعلومات وزيادة دور وقوة ال�شركات املختلفة اجلن�سية واجتاهها نحو االندماج لزيادة
قدراتها التناف�سية يف الأ�سواق العاملية.
�إن م�ساهمة املر�أة الأردنية يف الن�شاط االقت�صادي مازال متوا�ضع ًا ودون الطموحات رغم ازدياد ن�سبة التعليم
وتقبل املجتمع تدريجي ًا لعمل املر�أة �إال �أنها تواجه �صعوبات وحتديات تعود لأ�سباب عديدة �إ�ضافة �إلى الأحداث
ال�سيا�سية والركود االقت�صادي وارتفاع ن�سبة الفقر والبطالة التي تت�أثر بها املر�أة �أكرث من غريها.
من �أجل متكني املر�أة اقت�صادي ًا :
البد من الرتكيز على مهارات املر�أة الأردنية التي ميكنها �أن ت�شكل �إذا ما ا�ستخدمت على نحو �أف�ضل
�إ�سهام ًا رئي�سي ًا يف احلياة االقت�صادية لبلدها ومن ثم ينبغي موا�صلة تنمية �إ�سهامها ودعمها وموا�صلة حتقيق
�إمكاناتها..
من خالل ا�صالح بع�ض الثغرات يف قانون العمل مثال وقانون اخلدمة املدنية والتقاعد املدين والع�سكري والتي
�ستذكر بالتف�صيل فيما بعد  ..ونخ�ص بالذكر هنا قانون العمل :
قانون العمل :
* ربط احلد الأدنى للأجور بغالء املعي�شة .
* �ضمان حماية املر�أة من الف�صل التع�سفي .
* �ضمان حق املر�أة بالإجازات املن�صو�ص عليها كاجازة الأمومة و�ساعة االر�ضاع  .مع اجراء املتابعة والتفتتي�ش
ويتم ت�شديد العقوبات .
* الن�ص �صراحة بقانون العمل على مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز باال�ستخدام مع الن�ص ال�صريح على احلق
يف االجر املت�ساوي عن االعمال املت�ساوية القيمة .
* معاجلة الن�صو�ص املتعلقة بان�شاء دور ح�ضانة
* تعد يل مدة اجازة الأمومة للعاملة بالقطاع اخلا�ص والتي مدتها � 10أ�سابيع وم�ساواتها بنظريتها بالقطاع
العام ومدتها  90يوما .
* منح الأب اجازة الوالدية ا�سوة مبا يجري يف الدول الأخرى .
* الن�ص على اجازة طارئة للزوج �أو الزوجة يف حالة وفاة �أقارب من الدرجة االولى .
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قانون التقاعد املدين والع�سكري ونظام اخلدمة املدنية :
* تعديل الت�شريعات مبا يكفل الإعرتاف للمر�أة ولأ�سرتها بكل املنافع والت�أمينات املرتتبة على العمل وعلى
�سنوات اخلدمة والغاء التمييز املتعلق مبنح العالوات العائلية للموظفة �أو املبعوثة  ،وحق زوج و�أبناء املراة
العاملة �أو املوظفة يف التامني ال�صحي ،وحق زوج وابناء املتقاعدة بالراتب التقاعدي.
وكذلك ورثة املر�أة املتقاعدة العزباء يجب ان ي�ستفيدوا من تقاعدها �أ�سوة بالرجل .
•�ضمان ربط التقاعد املبكر بارادة املر�أة ولي�س برغبة الإدارة  ،وزيادة �سن التقاعد لال�ستفادة من اخلربة
املرتاكمة .
•الغاء الن�صو�ص التي حترم املر�أة من الراتب التقاعدي من زوج �أو �أبن �أو اب ب�سبب زواجها وللمرة الثانية .
قانون ال�ضمان االجتماعي :
•�إقرار قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت رقم  7ل�سنة  2010كقانون دائم وخا�صة الأحكام التي تن�ص على
تفعيل ت�أمني البطالة ( البطالة بني الإناث تزيد عن  % 21. 9وهي تزيد مبعدل �ضعف البطالة عند الذكور
�أو مرتني ون�ص املرة وفق الإح�صائيات الأخرية )
•-الغاء كل ما يتعلق بوقف الراتب امل�ستحق لالم �أو الزوجة او البنت اذا ما تزوجت  ،والغاء ال�شرط
با�ستحقاق الزوج للراتب عن زوجته امل�ؤمن عليها والذي ي�شرتط ان يكون م�صابا بالعجز الكلي وال دخل له .
•�-ضرورة تعديل القانون مل�ساواة املر�أة والرجل يف �شروط التقاعد ،ملا يرتتب عليه من �آثار �سلبية على
تدرجها الوظيفي وا�ستحقاقاتها التقاعدية وو�صولها �إلى املواقع الإدارية القيادية ..
ومن �أجل متكني املر�أة �سيا�سيا واجتماعيا و�إقت�صاديا يجدر التوقف عند بع�ض املحاور ..عند التعامل مع
ق�ضايا املر�أة :
املر�أة والفقر ،املر�أة وال�صحة  ،حمور تعليم وتدريب املر�أة ،العنف �ضد املر�أة ،املر�أة والنزاعات امل�سلحة  ،املر�أة
والإقت�صاد  ،املر�أة يف �صنع القرار ،املر�أة وحقوق الأن�سان ،املر�أة والبيئة  ،املر�أة والإعالم  ،املر�أة والتعليم ..
وهذه املحاور متداخلة مع بع�ضها البع�ض كحلقات متجاورة يف �سل�سلة م�سرية املر�أة ،ولهذا ف�إن القا�سم
امل�شرتك االعظم لهذه املحاور ين�ضوي حتت مظلة واحدة ت�ضم «القوانني والثقافة « ملا لها من ت�أثري على و�ضع
املر�أة االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي وهي :
1 )1املر�أة والت�شريعات
2 )2املر�أة والتعليم
3 )3املر�أة والثقافة
4 )4املر�أة والإعالم
فهذه املحاور الأربعة التي يجدر الرتكيز عليها �أوال ملا لها من �آثار م�صريية ت�ؤثر على م�سرية املر�أة  ،فكلها
برمتها تعك�س نف�سها ايجابا �أو �سلبا على م�سرية املر�أة االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية ..
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ولهذا ال بد من متابعة الإجنازات التي متت وفق حماور االهتمام احلا�سمة  ،والرتكيز على الثغرات املتواجدة
نتيجة العقبات القائمة والتي تعرت�ض هذه املحاور وبالتايل عملية متكني املر�أة و التغيري نحو االف�ضل عرب
ر�ؤى يتم حتويلها �إلى �أهداف ذات برامج ..
اين تكمن هذه العقبات ؟ ...يف الت�شريعات ذات العالقة � ،إ�ضافة �إلى الثقافة املجتمعية ال�سائدة ..
احلل  :تغيري هذه الت�شريعات والثقافات نحو الأف�ضل مبا يكفل متكني املر�أة من �أجل م�شاركتها بعملية التنمية
امل�ستدامة للو�صول للإ�صالح الذي نريد ..
حمور الت�شريع  :من املعروف �أن الت�شريعات الأردنية تنطلق من روح الد�ستور الأردين ومن االتفاقيات الدولية
التي �صادقت عليها اململكة ومت ن�شرها باجلريدة الر�سمية  ،حيث تعترب مرجعية ا�سا�سية للت�شريعات الوطنية
من �أجل الو�صول للم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع الأردنيني � .آخذين بعني االعتبار ب�أن احلكومات ملزمة
ب�ضمان احرتام وتعزيز حقوق الإن�سان وتوفري احلماية القانونية للمواطنني ن�ساء رجاال..
علما ب�أن الدولة ملزمة بتبني مبادىء الدميقراطية وركائزها املتمثلة بدولة القانون وامل�ؤ�س�سات واحلاكمية
الر�شيدة والتعددية الفكرية وال�سيا�سية يف ظل الثوابت الد�ستورية..
ولهذا ال بد من مراجعة ماوتو�صلت لها خمتلف الوثائق االردنية بدءا بامليثاق الوطني ومرورا بالأردن �أوال
ووثيقة كلنا الأردن والأجندة الوطنية وخمرجات جلنة احلوار الوطني  ..ملواكبة متطلبات احلياة لرتجمة
التوجهات اال�صالحية التي ي�سعى لها جاللة امللك عبد اهلل الثاين عرب �سل�سلة من احللقات وفرق عمل ذات
مهنية ت�أخذ على عاتقها ابراز موقع املر�أة يف هذه الوثائق �أي (مراجعة القوانني باجتاه التطوير والتحديث
ولي�س العك�س) والعمل على :
1-1الن�ص �صراحة بالد�ستور على �سمو االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها اململكة على الن�صو�ص القانونية
 .فمثال يجب ا�ضافة كلمة (ن�ساء ورجاال) بعد كلمة االردنيني للمادة ال�ساد�سة من الد�ستور التي تن�ص
على» �أن الأردنيني �أمام القانون �سواء ..ال متييز بينهم باحلقوق والواجبات و�إن اختلفوا باللغة �أو العرق �أو
الدين «  ..ف�إن مل تتم مثل هذه الإ�ضافة ف�إنه ميكن اال�ستعا�ضة عن ذلك التغيري الد�ستوري ب�سن قانون
منع التمييز..
2-2حتقيق املواءمة بني الن�صو�ص القانونية واحكام الد�ستور واالتفاقيات الدولية حلقوق االن�سان.
3-3مراجعة القوانني وتنقيتها من ال�شوائب التي تعرت�ض م�سرية العدالة وامل�ساواة �أو ما يتعار�ض مع االحكام
الد�ستورية .
4-4حماية املراة قانونيا والتو�سع بهذا املجال لي�شمل قوانني متخ�ص�صة �أخرى مثل قانون حقوق الطفل ،
و�إقرار قانون حلماية احلق يف تكاف�ؤ الفر�ص ترجمة لأحكام الد�ستور  .وبهدف �إقرار قواعد قانونية يرتتب
على خمالفتها نتائج قانونية وعقوبات حمددة لو�ضع حد للتمييز يف احلقوق والفر�ص يف خمتلف املجاالت
مبا فيه جمال التعليم والعمل وا�شغال مواقع �صنع القرار يف خمتلف املجاالت يف كافة املحافظات وعلى
خمتلف امل�ستويات .
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مع الرتكيز على الآتي :
	-العمل على �إقرار نظام متطور ل�ضمان �إحكام قانون الأحوال ال�شخ�صية فيما يتعلق ب�صندوق ت�سليف
النفقة لت�شمل خدمات �صندوق كافة املواطنني .
	-الت�صدي جلميع �أ�شكال العنف �ضد الفتيات والن�ساء وتقدمي امل�ساعدة القانونية لهن بخ�صو�ص (العنف
املنزيل واجلن�سي ) ،واجناز بدائل قانونية معدلة تعتمد على درا�سات ميدانية متخ�ص�صة اقرب للواقع
..
	-مراجعة الكتب واملناهج املدر�سية للق�ضاء على جميع ال�صور التمييزية التقليدية واملتبقية لهوية املر�أة
.مما يعيق تقدم الفتيات بالتعليم املهني التقني مثال  .فعلى �سبيل املثال كتاب املطالعة لل�صف العا�شر
ال يت�ضمن �سوى منوذج واحد عن امر�أة ناجحة !  ،ومن هذا املنطلق ال بد من ذكر مناذج متعددة تعك�س
ايجابا املراحل املتقدمة التي قطعتها املر�أة يف م�سريتها العلمية والعملية ..
	-تبني �سيا�سالت ت�شريعية مالئمة لعمل املر�أة تراعي �أهمية و�ضرورة متكني املر�أة بحيث تتمكن من القيام
مب�س�ؤولياتها الأ�سرية والعملية –االقت�صادية – م�ؤكدين على �ضرورة القيام مب�شروع �إن�شاء �سل�سلة دور
ح�ضانة منا�سبة ذات كلفة منا�سبة لأطفال الن�ساء العامالت اما من خالل م�شروع م�ستقل يلبي هذه
احلاجة فاحتا الفر�صة �أمام ال�شركات لال�شرتاك به � ،أو من خالل دعم من �صندوق ت�أمني الأمومة يف
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي � ،أو من خالل تطبيق احكام قانون العمل وتطوير ن�صو�صه ذات
ال�صلة .
هنالك حفنة من القوانني املتعلقة باملر�أة التي يجدر النظر فيها وتعديلها �إن اردنا فعال متكني املر�أة �إجتماعيا
اما ملاذا اجتماعيا ؟
لأن متكني املر�أة االقت�صادي وال�سيا�سي يعتمدان يف املقام الأول على التمكني االجتماعي فبدون تطوير الثقافة
والقوانني ال ميكن ان يتطور و�ضع املر�أة :
من �أجل متكني املراة اجتماعيا ال بد من تطوير بع�ض القوانني :

قانون اجلن�سية :

�إلغاء كلمة اجلن�س من القوانني امل�سنونة ،وا�ستبدالها بن�ساء ورجاال ،والعمل على منح حق �أبناء الأردنية
املتزوجة من غري �أردين التمتع بجن�سية �أمهم  ..تطبيقا لأحكام الد�ستور وذلك يف الت�شريعات ذات ال�صلة
باحلقوق املدنية من �إقامة وتعليم مبختلف مراحله والعمل والرعاية ال�صحية وامل�شاركة بالأن�شطة الثقافية
والريا�ضية ويف ع�ضويةالهيئات املختلفة ،وبجميع احلقوق املدنية وحقوق االن�سان ك�أردين با�ستثناء احلقوق
ال�سيا�سية املرتبطة باجلن�سية كحل م�ؤقت �إلى حني االعرتاف باحلق بالتمتع باجلن�سية ..
	-تو�ضيح �أثر وفاة الأردين املتزوج من عربية �أو �أجنبية قبل انتهاء املدة املقررة حل�صولها على اجلن�سية.
	-الن�ص على حق املر�أة االردنية يف ا�ستعادة جن�سيتها متى ت�شاء.
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قانون االقامة و �ش�ؤون الأجانب:

 الن�ص �صراحة على احلق يف االقامة الدائم لزوج املر�أة االردنية وابنائها غري الأردنيني او منحهم اقامةقابلة للتجديد كل خم�س �سنوات

قانون جوازات ال�سفر  :بعد رد قانون جوازات ال�سفر امل�ؤقت رقم  5ل�سنة  ، 2003والذي ميكن مبوجبه
املر�أة من التمتع بحق احل�صول على جواز �سفر دون ا�شرتاط املوافقة اخلطية من الزوج �أو الويل  ،وبهذا يتم
العمل بقانون جوازات ال�سفر رقم  2ل�سنة 1969
•الت�أكيد على تعديل القانون لكي يلغي املادة ( )12التي ت�شرتط موافقة الزوج لأ�صدار جواز�سفر للزوجة
�أو لأبنائه القا�صرين
•عدم �إدراج احلالة الإجتماعية للمراة يف جواز �سفرها �أ�سوة بالرجل .
•حظر تقييد �سفر املر�أة �أو الأطفال اداريا �إال مبوافقة الزوج .وح�صرها با�ست�صداره امر ق�ضائي فقط .

قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم  36ل�سنة :2010

	-الوالية امل�شرتكة على ال�صغار بني الأم والأب.
	-رفع �سن احلد الأدنى لزواج البنت من � 15إلى  16مبا يتفق وقانون العمل الذي حدد احلد الأدنى للعمل
� 16سنة ( . .وقد مت فعال رفع �سن الفتاة �إلى � 18سنة والذكر �إلى � 19سنة  )..ولكن ال بد من و�ضع
�ضوابط م�شددة حل�صر الإ�ستثناء .
	-رفع مقدار التعوي�ض عن الطالق التع�سفي .
	-قرار حق املر�أة يف طلب التفريق .عند زواج زوجها من �أخرى اذا مل تكن را�ضية عن هذا الزواج لل�ضرر..
	�-ضمان حق املر�أة يف اال�ستمرار بالإقامة يف بيت الزوجية ويف حق االحتفاظ باملوجودات ما مل تتزوج �صونا
لكرامة الأرامل ومنعهن من الت�شريد.
	-ان�شاء مكاتب التوفيق العائلي يف املحاكم ال�شرعية والكن�سية� ،أو اعتماد مكاتب االر�شاد التي تديرها
منظمات املجتمع املدين للنهو�ض بهذا الدور واعتبار مراجعتها �شرط ملبا�شرة الدعوى امام املحاكم .
	�-ضمان حق املر�أة يف ح�صتها من الأموال املتح�صلة لأي من الزوجني نتيجة �سعيهما وم�ساهمتهما
امل�شرتكة اثناء احلياة يف حالتي الطالق والوفاة وقبل توزيع الرتكة على الورثة(حق امل�سمى وفقا لل�شريعة
اال�سالمية).
متييز الأحكام �إلى حمكمة التمييز الأردنية:
الت�أكيد من �إقرار الن�صو�ص القانونية وا�صدار التعليمات الالزمة ل�ضمان ح�صول املر�أة على ح�ص�صها الإرثية
املقررة �شرعا منعا للممار�سات ال�سائدة والتي ال ت�سمح بتوريث الن�ساء ومعاجلة ال�ضغوط التي متار�س على
الن�ساء للتنازل عن هذه احل�ص�ص بحيث ال ي�سمح لها بالتخارج عن ح�ص�صها قبل �أن ت�سجل ر�سميا با�سم
مورثها بعد �إجراء معاملة االنتقال وت�سجيل العقار با�سمه ح�سب الأ�صول .. ،
و�أن ال ي�سمح لها بالتخارج قبل مرور �ستة ا�شهر على وفاة املورث مع ا�شرتاط �أن يت�ضمن التخارج ملعلومات
التف�صيلية املتعلقة باملال املتخارج عنه  ،لتكون املتخارجة عن ح�صتها على بينة من الأمر ..
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قانون العقوبات � :أو ًال  :فيما يتعلق مبا ي�سمى جرائم ال�شرف :
كانت املادة ( )340من قانون العقوبات تن�ص على ما يلي :
1.1ي�ستفيد من العذر املحل  ،من فاجا زوجته او احدى حمارمه حال التلب�س بالزنا مع �شخ�ص �آخر واقدم
على قتلهما او جرحهما او ايذائهما كليهما او احداهما .
2.2ي�ستفيد مرتكب القتل او اجلرح او االيذاء من العذر املخفف اذا فاج�أ زوجه او احدى ا�صوله او فروعه او
اخواته مع �آخر على فرا�ش غري م�شروع) ،ومن ثم جرى تعديل هذه املادة مبوجب القانون امل�ؤقت املعدل
رقم ( )86ل�سنة  2001حيث �أ�صبحت هذه املادة تن�ص على ما يلي :
1.1ي�ستفيد من العذر املخفف من فوجىء بزوجته او احدى ا�صوله او فروعه او اخواته حال تلب�سها بجرمية
الزنا او يف فرا�ش غري م�شروع فقتلها يف احلال او قتل من يزين بها او قتلهما معا او اعتدى عليها او عليهما
اعتداء اف�ضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة.
 2.وي�ستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلب�سه بجرمية الزنا او يف فرا�ش غري م�شروع
يف م�سكن الزوجية فقتلته يف احلال او قتلت من يزين بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء
اف�ضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة.
3.3وال يجوز ا�ستعمال حق الدفاع ال�شرعي بحق من ي�ستفيد من هذا العذر وال تطبق عليه احكام الظروف
امل�شددة) .وبالتايل فقد ت�ضمن التعديل ما يلي :
كان الن�ص الأ�صلي يعطي عذر ًا حم ًال للرجل الذي يفاج�أ بزوجته�أو احدى حمارمه يف حالة التلب�س بالزنا
وعذر ًا خمفف ًا ملن يفاج�أ بزوجه احدى �أ�صوله �أو فروعه �أو �أخواته يف حالة الفرا�ش غري امل�شروع � ،أما بعد
التعديل فقد �أ�صبح كل من الزوج والزوجة ي�ستفيدان من العذر املخفف يف حال مفاج�أة �أحدهماللآخر يف حالة
التلب�س بالزنا �أو الفرا�ش غري امل�شروع  ،غري �أن القانون ي�شرتط �شرط ًا ا�ضافي ًا ال�ستفادة الزوجة من العذر
املخفف يتمثل يف �أن تكون حالة التلب�س يف منزل الزوجية .
مت ا�شرتاط �صلة قرابة حمددة بني اجلاين واملجني عليها بحيث تكون �إما زوجته �أو احدى �أ�صوله �أو فروعه �أو
�أخواته يف حني كان الن�ص ال�سابق يتيح اال�ستفادة من العذر املحل يف حال وقوع الفعل على الزوجة �أو احدى
املحارم وعبارة احدىحمارمه عبارة وا�سعة.
مت ا�ضافة ن�ص �صريح يق�ضي بعدم جواز ا�ستعمال احلق يف الدفاع ال�شرعي بحق من ي�ستفيد من العذر املخفف
وفق �أحكامه ،كما مت الن�ص �صراحة على ا�ستبعاد تطبيق الظروف امل�شددة بحق من ي�ستفيد من العذر املخفف .
ورغم التعديل الذي مت اجرا�ؤه على هذه املادة �إال �أنها وب�صيغتها احلالية ال زالت ت�شكل خمالفة اللتزامات
اململكة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2من اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز �ضد املر�أة والتي توجب
على الدولة الغاء جميع احكام قوانني العقوبات الوطنية التي ت�شكل متييزا �ضد املر�أة  -ومل تتحفظ اململكة على
ن�ص املادة ( ) 2من االتفاقية  -وملا متثله من �إعمال ملبد�أ ا�ستيفاء احلق بالذات وما فيه من جمافاة للعدالة
وتكري�س ملبد�أ القوة والت�سلط بد ًال من مبادئ العدالة.
وقد مت الغاء القانون امل�ؤقت رقم ( )86ل�سنة  2001مبوجب القانون املعدل امل�ؤقت رقم ( )12ل�سنة 2010
الذي ت�ضمن ن�ص ًا مماث ُال  ،وهو الن�ص ذاته الذي ت�ضمنه القانون املعدل رقم ( )8ل�سنة  2011الذي حل حمل
القانون وبالتايل �أ�صبح قانون ًا دائم ًا .
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وملنع تطبيق القاعدة العامة الواردة يف املادة ( )98من قانون العقوبات والتي تقرر مبد�أ قانوني ًا للعذر املخفف
قاب ًال للتطبيق يف جميع اجلرائم بحيث يتم منح مرتكب اجلرمية الذي اقدم عليها ب�سورة غ�ضب �شديد ناجت
عن عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة اتاه املجني عليه عذر ًا خمفف ًا ،فقد مت ا�ستحداث ن�ص يف القانون
املعدل امل�ؤقت رقم ( )12ل�سنة  2010يق�ضي بعدم ا�ستفادة مركبي اجلنايات املن�صو�ص عليها يف الف�صل الأول
من الباب الثامن من قانون العقوبات من العذر املخفف املن�صو�ص عليه يف املادتني ( )97و( )98من قانون
العقوبات �إذا وقع الفعل على �أنثى مهما بلغ عمرها �أو على من مل يتم اخلام�سة ع�شرة من عمره.وعند عر�ض
القانون املذكور على جمل�س الأمة مت اجراء تعديل عليه حيث �أ�صبح الن�ص الذي مت اقراره يف القانون املعدل
رقم ( )8ل�سنة  2011يق�صر ا�ستبعاد تطبيق الن�صني املذكورين �إذا وقع الفعل على من مل يتم اخلام�سة ع�شرة
من عمره فقط  .علم ًا ب�أن االجتهاد الق�ضائي قد ا�ستقر يف ال�سنوات الأخرية على عدم منح مرتكبي هذه
اجلرائم من العذر املخفف يف حال عدم توافر �شروط املادة ( )340باعتبارهالن�ص اخلا�ص واجب التطبيق.
علم ًا ب�أنه مل يتم تطبيق العذر املحل وفق �أحكام املادة ( )340من قانون العقوبات قبل التعديل �سوى مرة واحدة
ح�س ــب �سـجالت املحاكم ويعود ذلك ل�صعوبة حتقق �شروطها؛ �إذي�شرتط توافر �صفة يف اجلاين واملجني
عليها(�أن تكون زوجته �أو احدى حمارمه) و�أن يتحقق عن�صر املفاج�أة بحالة التلب�س بارتكاب الزنا بالإ�ضافة
�إلى �أن يتم ارتكاب فعل القتل �أو االيذاء يف احلال ،وهي ال�شروط ذاتهاالواردة يف الن�ص احلايل لال�ستفادة
من العذر املخفف.

ثاني ًا  :فيما يتعلق باملادة ( )308من قانون العقوبات :

وفق ما تن�ص عليه املادة ( )308من قانون العقوبات �إذا عقد زواج �صحيح بني اجلاين واملجني عليها يف
جرائم االغت�صاب ومواقعة القا�صر �أو هتك العر�ض �أو اخلطف �أو االغواء والتهتك وخرق حرمة االماكن
اخلا�صة بالن�ساء ف�إنه يتم وقف املالحقة بحق مرتكب الفعل و�إذا كان قد �صدر يف الق�ضية حكم فيتم تعليق
تنفيذ العقوبة املحكوم بها ،وت�ستعيد النيابة العامة حقها يف مالحقة الدعوى العامة وتنفيذ العقوبة �إذا انتهى
الزواج بالطالق دون �سبب م�شروع قبل انق�ضاء ثالث �سنوات يف اجلنح وخم�س �سنوات يف اجلنايات .
وقد مت تعديل هذه املادة يف القانون امل�ؤقت رقم ( )12ل�سنة  2010بحيث مت ا�شرتاط �أن ال يكون الفاعل مكرر ًا
�إ�ضافة �إلى الن�ص على ا�ستمرار ال�سري يف الدعوى العامة �إلى حني الف�صل فيها بحكم قطعي ومن ثم ي�صار
�إلى وقف تنفيذ العقوبة املحكوم بها وذلك بهدف املحافظة على الأدلة التي تثبت وقوع اجلرمية ومنع �ضياعها
مبرور الوقت  ،حيث �أن قيام النيابة العامة بالتحقيق يف الق�ضية �إذا وقع الطالق خالل ثالث �سنوات يف اجلنح
وخم�س �سنوات يف اجلنايات قد ينجم عنه عدم القدرة على اثبات وقوع اجلرمية و�أركانها ب�سبب انق�ضاء مدة
طويلة على وقوعها ؛ غري �أنه مل يتم الأخذ بهذا التعديل من قبل جمل�س النواب يف القانون املعدل الذي حل
حمل هذا القانون ( القانون رقم ( )8ل�سنة  2011الذي حل حمل القانون امل�ؤقت رقم ( )12ل�سنة . ) 2010
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ثالث ًا  :اجلهات التي تتولى تطبيق قانون احلماية من العنف الأ�سري :

جلان الوفاق الأ�سري  :ت�ؤلف جلان الوفاق الأ�سري بقرار من وزير التنمية االجتماعية بالتن�سيق مع ادارة حماية
الأ�سرة ويحدد يف هذا القرار رئي�س وعدد �أع�ضاء كل جلنة ويعترب مندوب وزارة التنمية االجتماعية �أمني ال�سر
يف هذه اللجان ويقوم باعداد جدول �أعمالها والدعوة الجتماعاتها وتدوين حما�ضر جل�ساتها ومتابعة تنفيذ
قراراتها وحفظ قيودها و�سجالتها  .وتتولى هذه اللجان بذل م�ساعي اال�صالح والتوفيق بني �أفراد الأ�سرة ولها
اال�ستعانة يف ذلك بذوي اخلربة واالخت�صا�ص من �أي جهات ذات عالقة ومن املجتمع املحلي  ،و�أعطى القانون
�أف�ضلية للتحويل لهذه اللجان وقبل اللجوء �إلى �أي من تدابري احلماية املن�صو�ص عليها يف قانون احلماية من
العنف الأ�سري  .ويف حال موافقة املت�ضرر وامل�شتكى عليه يتم حتويلهما من قبل مدير ادارة حماية الأ�سرة �أو
ر�ؤ�ساء �أق�سام احلماية يف املحافظات وبالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية؛ ف�إذا مت التو�صل الى اتفاق يتم
وقف مالحقة امل�شتكى عليه �أما �إذا مل يتم التو�صل �إلى اتفاق فيحال الأمر �إلى املحكمة .وقد ا�ستثنت تعليمات
جلان الوفاق الأ�سري ل�سنة  2010احلاالت التي يكون فيها املعنف طف ًال ومت ايذا�ؤه ايذا ًء بليغ ًا �أو ايذا ًء مع فرتة
تعطيل  .علم ًا ب�أن اجلرائم اجلنائية ال تدخل يف عداد جرائم العنف الأ�سري لغايات تطبيق قانون احلماية
من العنف الأ�سري ؛ وبالتايل ال يتم التحويل فيها �إلى مثل هذه اللجان .ولدى اال�ستف�سار من وزارة التنمية
االجتماعية تبني �أنه مل يتم تفعيل عمل هذه اللجان ل�صعوبة ذلك الأمر الذي �أدى �إلى ظهور احلاجة �إلى
اعداد م�شروع قانون جديد للحماية من العنف الأ�سري للن�ص على و�سائل م�ستحدثة لت�سوية النزاعات الأ�سرية
ويجري العمل حالي ًا على اعداد م�سودته بالتعاون ما بني وزارة التنمية االجتماعية واملجل�س الوطني ل�ش�ؤون
الأ�سرة وبالتن�سيق مع جميع اجلهات املعنية.
ادارة حماية الأ�سرة :وهي االدارة املن�ش�أة يف مديرية الأمن العام واملخت�صة بحماية الأ�سرة و تتولى وفق
�أحكام القانون االحالة �إلى جلان الوفاق الأ�سري  ،كما منحها القانون �صالحية فر�ض عدد من تدابري احلماية
االحرتازية ل�ضمان عدم التعر�ض للمت�ضرر �أو �أي من �أفراد �أ�سرته ومنها التعهد بعدم التعر�ض �أو عدم ال�سماح
للم�شتكى عليه بدخول البيت الأ�سري ملدة ال تزيد على (� )48ساعة �أو االحتفاظ بامل�شتكى عليه ملدة ال تزيد
على (� )24ساعة يف ادارة حماية الأ�سرة.
املحكمة  :وح�سب �أحكام قانون احلماية من العنف الأ�سري ف�إن املحكمة ت�صدر حال قناعتها ب�ضرورة حماية
املت�ضرر و�أفراد الأ�سرة �أمر حماية مبا يف ذلك عدم التعر�ض �أو منع االقرتاب من مكان االقامة البديلة �أو
اال�ضرار باملمتلكات ال�شخ�صية للمت�ضرر �أو �أفراد الأ�سرة �أو متكني املت�ضرر من دخول البيت اال�سري لأخذ
ممتلكاته ال�شخ�صية  ،كما تتولى املحكمة فر�ض العقوبات التي حددها القانون املذكور خلرق �أوامر احلماية �أو
�أي من �شروطه  ،كما �أن للمحكمة وفق القانون املذكور حتويل كل من املت�ضرر وامل�شتكى عليه �إلى جلان الوفاق
الأ�سري �أو �أحد �أو كال الطرفني �إلى جل�سات االر�شاد الأ�سري �أو اعادة الت�أهيل النف�سي واالجتماعيوذلك كبديل
لأمر احلماية �أو بالإ�ضافة �إليه  .وقد مت ان�شاء �أجنحة للأ�سرة يف عدد من حماكم اململكة وت�ضم هذه الأجنحة
غرفة لق�ضايا العنف الأ�سري ومزودة ب�أجهزة الربط التلفزيوين  ،كما مت تدريب ال�سادة الق�ضاة على ا�ستخدام
هذه التقنية وعلى �أحكام قانون احلماية من العنف الأ�سري.
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مقدمي اخلدمات الطبية �أو االجتماعية �أو التعليمية� :أوجب القانون على مقدمي اخلدمات املذكورة
من القطاعني العام �أو اخلا�ص ابالغ اجلهات املخت�صة حال علمه �أو م�شاهدته �أثار عنف �أ�سري وا�شعاره �أنها
ناجمة عن عنف �أ�سري مع الزامهم باتخاذ االجراءات الالزمة ل�ضمان �سالمة املت�ضرر حال علمهم ب�أي من
ق�ضايا العنف الأ�سري .
* م�شروع قانون حقوق الطفل  :مت اعداد م�سودة م�شروع قانون حقوق الطفل من قبل وزارة التنمية
االجتماعية و ُرفع �إلى ديوان الت�شريع والر�أي خالل العام  2012حيث مت ا�ستطالع ر�أي اجلهات ذات العالقة
وحالي ًا بانتظار املوافقة  ،.وال بد من الدفع بهذا االجتاه ..
قانون الأحداث :
أالتو�سع يف ا�ستحداث النظارات (�أماكن التوقيف ) اخلا�صة بالفتيان والفتيات لي�شمل املحافظات كافة .بالن�ص على وجوب ت�صنيف الفتيات يف مراكز التوقيف �أو يف م�ؤ�س�سات الرعاية وخا�صة بني املحكوماتواملوقوفات واملحتاجات للرعاية .
 ج تعديل قانون الأحداث �أو �إقرار قانون جديد للأحداث يراعي املعايري الدولية ذات ال�صلة .دا�ستكمال �إن�شاء املحاكم اخلا�صة بالأحداث � ( /أو اتباع ق�ضايا االحداث ملحاكم الأ�سرة �أو الهيئاتالق�ضائية املتخ�ص�صة ) يف جميع املحافظات .
هاتخاذ التدابري الالزمة لتطبيق �أحكام القانون فيما يتعلق بخ�صو�صية ق�ضاء االحداث وت�شجيع اللجوء�إلى التدابري �أو العقوبات البديلة .
و�إن�شاء �ضابطة عدلية متخ�ص�صة وحماكم الأ�سرة �أو املحاكم املتخ�ص�صة املالئمة و�ضمان توفرياملخ�ص�صات لذلك .
زتو�سيع مظلة امل�ساعدة القانونية املجانية و�إتاحة املزيد من املخ�ص�صات لت�شمل االحداث والن�ساء والفئاتامل�ست�ضعفة وغري القادرة يف خمتلف الق�ضايا اجلزائية و�إعفاء ق�ضاياهم من �أية ر�سوم .
ح�إلزامية اتخاذ التدابري االجتماعية الوقائية واملتابعة الالحقة للأحداث والأطفال املعر�ضني للخطر لدىالأ�سر ولدى امل�ؤ�س�سات والت�شدد يف معايري هذه االجراءات والتحقق من احرتامها .
قانون التقاعد املدين والع�سكري ونظام اخلدمة املدنية :
* تعديل الت�شريعات مبا يكفل الإعرتاف للمر�أة ولأ�سرتها بكل املنافع والت�أمينات املرتتبة على العمل وعلى
�سنوات اخلدمة والغاء التمييز املتعلق مبنح العالوات العائلية للموظفة �أو املبعوثة  ،وحق زوج و�أبناء املراة
العاملة �أو املوظفة يف التامني ال�صحي
وحق زوج وابناء املتقاعدة بالراتب التقاعدي
وكذلك ورثة املر�أة املتقاعدة العزباء يجب ان ي�ستفيدوا من تقاعدها �أ�سوة بالرجل .
•�ضمان ربط التقاعد املبكر بارادة املر�أة ولي�س برغبة الإدارة  ،وزيادة �سن التقاعد لال�ستفادة من اخلربة
املرتاكمة .
•الغاء الن�صو�ص التي حترم املر�أة من الراتب التقاعدي من زوج �أو �أبن �أو اب ب�سبب زواجها وللمرة الثانية .
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قانون ال�ضمان االجتماعي :
	�-إقرار قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت رقم  7ل�سنة  2010كقانون دائم وخا�صة الأحكام التي تن�ص على
تفعيل ت�أمني البطالة ( البطالة بني الإناث تزيد عن  % 21. 9وهي تزيد مبعدل �ضعف البطالة عند الذكور
�أو مرتني ون�ص املرة وفق الإح�صائيات الأخرية )
	-الغاء كل ما يتعلق بوقف الراتب امل�ستحق لالم �أو الزوجة او البنت اذا ما تزوجت  ،والغاء ال�شرط با�ستحقاق
الزوج للراتب عن زوجته امل�ؤمن عليها والذي ي�شرتط ان يكون م�صابا بالعجز الكلي وال دخل له .
	�-ضرورة تعديل القانون مل�ساواة املر�أة والرجل يف �شروط التقاعد ،ملا يرتتب عليه من �آثار �سلبية على
تدرجها الوظيفي وا�ستحقاقاتها التقاعدية وو�صولها �إلى املواقع الإدارية القيادية ..
ذكرنا �أن الثقافة والقوانني وجهان لعملة واحدة  ،ومبا �أننا ناق�شنا القوانني التي لها اثر على م�سرية املر�أة
ف�إننا �سنع ّرج الآن على الثقافة التي تن�سج حلقاتها عنا�صر عدة �أهمها التعليم والإعالم وما بينهما من عادات
وتقاليد وتراث وو�سائل االت�صال احلديثة  ،حيث �سنحتاج �إلى الرتكيز على بع�ض العنا�صر الثقافية ذات
املردود االيجابي �إن �أح�سنا ا�ستخدامها او العك�سي متاما �إن �أ�س�أنا جتيريها..

املر�أة والتعليم والثقافة واالعالم :
كلها متداخلة مع بع�ضها ال نكاد نف�صلها فمثال يف جمال:
التعليم :لعل ما يهدد اي جمتمع هو تف�شي الأمية  ،حيث تعاين الن�ساء ب�صورة عامة من تف�شي االمية بني
او�ساطهن .
املر�أة والأمية :امل�ستوى للأرقام الر�سمية ،فقد بلغت ن�سبة الأمية يف اململكة نحو  7.7باملئة من جممل
ال�سكان  ..وا�ستنادا لهكذا اح�صائية  ،حتث وزارة التعليم اخلطى لتخفي�ضها للن�صف بعد نحو �ست �أعوام،
وبهذه الن�سبة ف�إن الأردن حتل ثالثا على العربي.
تتوقع تقارير ودرا�سات من بينها تقرير التنمية الب�شرية �أن حتقق  12دولة عربية من ا�صل  20بلدا تعليما
�شامال لأبنائها بحلول العام  ،2015فيما حتل الأردن يف موقع متقدم بني الدول مو�ضع الدرا�سات املتخ�ص�صة
بهذا ال�ش�أن.
وعلى الرغم من تفوق املحافظات البعيدة عن مركز العا�صمة الأردنية من حيث درجة الأمية ،ورغم انخفا�ضها
لدى الرجال الأردنيني مقارنة بالن�ساء ،بيد �أن قرب الق�ضاء على ن�سب الأمية يف اململكة نهاية العقد املقبل،
فيما يتوجب �إعطاء �أهمية خا�صة للمناطق النائية فاجلهود الكبرية التي تبذلها �صاحبة اجلاللة امللكة رانيا
العبد اهلل يف بث ثقافة التعليم والأمل ورفع الروح املعنوية لدى الأميني والفقراء بهدف زيادة قدرتهم الإنتاجية،
�إذ تتبنى جاللتها خطابا متقدما ذا لغة مفهومة وحمفزة .مثل مبادرة مدر�ستي»..
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هنالك امية احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات :وهي مرتفعة بالأقطار العربية وت�صل الى ، %80
ومنت�شرة ب�صورة اكرب بني الن�ساء جمتمعاتنا العربية مبا يف املجتمع الأردين(ن�ساء رجاال ) ت�شكو من �شح يف
تعامل الكتلة االجتماعية مع املادة العلمية والفكر العلمي حمدود للغاية ومل ي�صل املجتمع العربي بعد �إلى
مرحلة العقل العلمي  ،فتغيب املقولة العلمية الدقيقة التي يحتكم �إليها �صانع القرار مما ينعك�س �سلبا على
التنمية والتقدم ب�صورة عامة ،وبخا�صة تلك املتعلقة باملر�أة ..علما ب�أن تقدم املجتمعات مرهون بتقدم املر�أة..

تو�صيات على هام�ش حمو الأمية:

1-1يتوجب �إعطاء �أهمية خا�صة للمناطق النائية عرب توفري و�سائل و�أدوات التعليم الالزمة لإنهاء ظاهرة
الأمية والتي تعاين منها الن�ساء ب�صورة اكرب من الرجال .
2-2تهيئة البنية التحتية واملدار�س ومبادرة امللكة رانيا «مدر�ستي « خري منوذج يحتذى به
3-3ا�صالح نظام الرتبية والتعليم وتو�سيع مفرداته العلميةو الثقافية  ،والف�صل بني العلم واخلرافة لينعك�س
ايجابا على املجتمع ككل ن�ساء ورجاال .
4-4ت�شجيع القراءة وبخا�صة الن�ساء لأن هنالك عزوفا كبريا عنها  ،حيث تغلب على املجتمعات العربية نزعة
القول على الفعل والكتابة والقراءة
 5-5تو�سيع نطاق التنوع يف املطبوعات واملن�شورات ملا له من اهمية بالغة يف تكوين الثقافة املجتمعية ،ف�ض�آلة
التنوع ب�سبب حمدودية املواد املطبوعة ّ
ي�سطح هكذا ثقافة وبجعلها غري قادره على اللحاق بالثقافات
العاملية
�6-6ضعف الكتابة و�ضعف حركة الت�أليف تنعك�س �سلبا على الثقافة املجتمعية ن�ساء ورجاال على حد �سواء وان
كان ن�صيب املر�أة من هذا الرتاجع اكرب من نظريها الرجل .
7-7توفري عالوات مالية خا�صة للمعلمني واملعلمات ممن يغادرون املراكز احل�ضرية باجتاه البوادي والأرياف،
مبا ميكنهم من توفري غطاء كاف ملناحي معي�شتهم املختلفة والتي تت�ضمن بدل التنقل.

املر�أة الأردنية يف املناهج املدر�سية «:ماما تعد الطعام وتغ�سل الأواين وتخيط املالب�س ،وبابا يقر�أ ال�صحيفة
بعدما فرغ من العمل يف احلديقة» .تلك �صورة ما انفكت تهيمن على بع�ض درو�س يف املناهج املدر�سية يف
مراحل كثرية.
ورغم دفاع بع�ض وا�ضعي املناهج عن «التوازن» يف توزيع الأدوار بعدالة يف الكتب املدر�سية� ،إال �أن �آخرين يرون
يف بع�ض الدرو�س «حتيزا جن�سويا يعك�س خميلة ذكورية بحتة.
�أن «املناهج تقدم املر�أة على �أنها الأقل معرفة ودراية من الرجل» .وي�شري �إلى كرثة ورود جمل مثل «�س�ألت �أمي
ابي» وهي �صورة تعر�ض لـ«عدم معرفة الأم واكتمال دراية الأب« ،وعلى غرارها يف در�س �آخر«ذهبنا لزيارة
�أخي يف جامعة الريموك ف�س�ألت �أختي»  .كما �أنه »يف غالبية احلاالت يقت�صر ذكر الأم يف هذه املناهج على
الأعمال املنزلية» ،بح�سب ر�شيد الذي يقول »هذه نقطة حقيقية جدا يف مناهج وزارة الرتبية والتعليم وميكن
مالحظتها ب�سهولة ملن يقر�أ الكتاب بوعي«.
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ونحن ن�ضيف من جانبنا بان الق�صد لي�س دعم املر�أة بغية دعمها على ح�ساب الرجل او ح�ساب اال�سرة
واملجتمع ب�أ�سره  ،فاجلميع يف خندق واحد ي�سعى للم�صلحة العامة  ..عالوة على ان املر�أة مطالبة الآن اكرث من
اي وقت �آخر بامل�شاركة بالتنمية  ،فهل يعقل ان ت�شارك وهي على جانب كبري من الق�صور وال�ضعف الناجمني
عن تربية ا�سرية ونظرة جمتمعية ترف�ض االعرتاف فعليا بدورها الأيجابي الفاعل من اجل الدفع بعجلة
الإ�صالح للأمام بدال من احل�صول دوما على �إ�صالح يقبع دوما باملربع الأول!.
 ال بد اي�ضا من تعميق الثقافة احلقوقية ،ي�ستدعي �إدراج ثقافة احلقوق املتعلقة باملر�أة يف املناهج الدرا�سية،وذلك انطالق ًا من كون املر�أة هي احللقة الأ�ضعف يف الثقافة املجتمعية.
و�أي�ضا نحب ان ن�شري للعنف اجلامعي واملجتمعي الذي يهدد املر�أة والرجل واملجتمع ب�أ�سره حيث يكمن
عالجه بداية بالأ�سرة وبخا�صة دور املر�أة – الأم ، -ونهاية باملناهج املدر�سية  ،حيث تتداخل هاتان احللقتان
معا فمثال :
	-الرتبية الأ�سرية اخلاطئة وغياب دور الأ�سرة يف تن�شئة الأجيال وفق امل�ضمون ال�صحيح لديننا احلنيف ،
وللثقافة الأيجابية قوال وفعال و�سلوكا .
	-انح�صار املناهج التعليمية على اجلانب الأكادميي دون وجود م�ساقات معتمدة للرتبية الأخالقية والتعامل
مع املجتمع املدين � ،سواء يف اجلامعات يف املدار�س ..
	�-آلية مواجهة العنف والتمييز �ضد املر�أة:
1 )1تعزيز قيم احرتام الذات واالحرتام املتبادل مع املر�أة والرجل ,وتغيري املفاهيم املتخلفة املبنية على
منظومة ذكورية مت�سلطة.
2 )2توعية الن�ساء بحقوقهن القانونية عن طريق �إقامة الندوات واملحا�ضرات.
3 )3ت�صحيح النظرة املغلوطة للمر�أة على �أنها ها خملوق �أدنى مرتبة من الرجل.
4 )4اتباع �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية ال�سليمة يف الرتبية و�إقامة برامج بهدف تغيري االجتاهات ال�سلبية نحو
املر�أة.
5 )5تعديل بع�ض القوانني املجحفة بحق املر�أة.

املر�أة والتعليم

يلعب املنهاج املدر�سي دورا كبريا يف تنمية االبداع عند الطالب �أو و�أده متاما فبني تع ّلم نوعي وتعليم متميز
ن�ستطيع تطوير املنهاج والأ�سلوب لتحدث النقلة النوعية االيجابية عند طالبنا والعك�س �صحيح  ..ونحن
ل�سنا بحاجة الى مناهج م�ستوردة ت�شجع االبداع والتفكري الناقد لو رفدنا منهاجنا احلكومي املحلي مبا يحتاج
اليه من ع�صرنة وحتديث وتطوير �سواء يف تعلم اللغات املختلفة وتقنية املعلومات واعتماد البحث والتحليل
واال�ستنتاج ..الخ بدال من احلفظ واال�ستذكار وبذلك تتفق ع�صرنتها مع هويتنا مما يطور �أجيالنا ابداعيا
ويحافظ يف الوقت نف�سه على حيوية تنميتها وانتمائها ..
ال بد من التغيري نحو االف�ضل بخا�صة فان التعليم عندنا ب�صورة جمملة لي�س للحياة ،الن الرتكيز فيه ب�صورة
كبرية على اجلانب املعريف ( الإدراكي ) على ح�ساب الرتكيز على اجلوانب ال�سلوكية واملهاراتية ..
يتخرج الطلبة ولديهم كم هائل من املعلومات التي تن�سى مبرور الزمن  ،يف حني �أن لديهم �شحا وا�ضحا يف
ا�سرتاتيجيات احلياة ،
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عالوة انهم ال يتقنون العمل يف فريق واحد والت�شاركات اجلماعية  ..فتتجلى الفردية والتناف�سية والت�شاحن
وهذا ينعك�س على االجيال اناثا وذكورا.

التو�صيات بناء على ذلك :

1-1اعادة �صياغة النظام التعليمي ليعمل على �إعداد مواطنني �صاحلني فاعلني مبادرين للتقدم العلمي
واملجتمعي .
2-2يتم �صياغة النظام التعليمي منهاجا و�أ�سلوبا وتربية من قبل خمت�صني مو�ضوعيني وم�ؤهلني.
� 3-3إعداد وت�أهيل املعلمني وفق املناهج اجلديدة .
4-4حت�سني الظروف املعي�شية للمعلم من خالل رواتب منا�سبة وعالوات و�ضمانات �صحية واجتماعية.
5-5توا�صل املدر�سة مع �أهايل الطالب للعمل معا �ضمن فريق واحد بخا�صة يف تربية الأجيال ال�صاعدة .
6-6خمرجات التعليم حتتاج لأن تتا�سب مع متطلبات العمل فهنالك اعداد هائلة من اخلريجني من الكليات
النظرية وبخا�صة الن�ساء  ،يف حني ان متطلبات ال�سوق حتتاج الى التعليم املهني.
7-7ت�شجيع الإناث اخلريجات من كليات ال�سياحة والفندقة على العمل يف هذا املجال  ،لأن هنالك هوة بني
عدد اخلريجات والن�سبة ال�ضئيلة العاملة يف هذا املجال .
8-8تغيري �أ�سلوب التدري�س املعتمد على التلقني واحلفظ عن ظهر قلب  ،فنحن يف �أم�س احلاجة لتنمية التفكري
الناقد وت�شجيع االبداع والأبحاث من اجل التنمية والتقدم .

املر�أة والثقافة :

وحتى من�ضي قدما يف م�سرية التحول الدميقراطي ال بد من الرتكيز وت�سليط ال�ضوء على و�ضعية املر�أة
و�إن�صافها باعتبار �أن �إتاحة فر�صا �أكرث عدالة للمر�أة ومتكينها من احل�صول على حقها يف التعليم والعمل
ورعاية الأطفال وامل�شاركة ال�سيا�سية واملنا�صب الإدارية ..
فامل�شاركة يف اتخاذ و�صنع القرار �سوف يكون له �أبلغ الأثر يف تنميتها الب�شرية  ,لأن اال�ستثمار يف قدرات
املر�أة ومتكينها من ممار�سة خياراتها هو �أ�ضمن طريق للإ�سهام يف النمو االقت�صادي والتنمية العامة  ,كما
�أن حرمان املر�أة من حقوقها وغياب متثيلها يف الوظائف الهامة وحمدودية فعاليتها يف اتخاذ القرار واقت�صار
م�شاركتها على وظائف تقليدية حمدودة �سيعرقل حتقيق �أي تقدم �أو تنمية من�شودة ترتكز على امل�ساواة بني
اجلن�سني و�صوال �إلى تعزيز حقيقي لنوعية احلياة ومنعا للعنف املبا�شر وغري املبا�شر الواقع على املر�أة نتيجة
بع�ض الثقافات واملمار�سات ال�سلبية.
فالبد �إذا من حماولة التو�صل �إلى �صياغة ر�ؤية م�ستقبلية لتعزيز امل�ساعي الدميقراطية يف املجتمعات العربية
عرب تعديل يف الثقافة والقوانني على النحو التايل :
« الثقافة » والتعليم مرتبطان اكرث من �أي عامل �آخر ،وبالتايل ا�صالح النظام التعليمي �سي�ؤدي حتما �إلى
ا�صالح الثقافة املجتمعية ب�أ�سرها مبا فيها االعالم وال�صحافة  ..وماله من انعكا�سات ايجابية على «القوانني»
و�سنها وتعديلها  ..فالثقافة والقوانني وجهان لعملة واحدة
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فلو توقفنا عند حمطة التعليم لوجدنا �أننا بحاجة �ألى �إ�صالح النظام التعليمي عندنا  ،لإ�صالح املنظومة
املجتمعية والقانونية ..فمنذعقود اتبعت وزارات الرتبية والتعليم يف البالد العربية عامة والأردن بخا�صة
،تق�سيم الدرا�سة يف املدار�س الثانوية �إلى «علمي « و «�أدبي» ..وهذ ادى الى تفاقم �أزمة الثقافة املجتمعية
حيث غابت النظريات والتطبيقات واملفاهيم والأ�ساليب واالهتمامات العلمية عن اكرث من ن�صف اخلريجني
واجلامعيني والثانويني وبخا�صة بني الإناث ..وكذلك ادى الى غياب مفاهيم واهتمامات الن�صف الثاين
بامل�سائل االن�سانية واالجتماعية مما و�سع اخللل يف منظومة الثقافة املجتمعية  ..وبالتايل ا�صالح الثقافة من
خالل التعليم يحتاج للتايل :
 -يتوجب �إعطاء �أهمية خا�صة للمناطق النائية عرب توفري و�سائل و�أدوات التعليم الالزمة لإنهاء ظاهرة الأمية -تهيئة البنية التحتية واملدار�س ومبادرة امللكة رانيا «مدر�ستي « خري منوذج يحتذى به. -ا�صالح نظام الرتبية والتعليم وتو�سيع مفرداته العلمية الثقافية  ،والف�صل بني العلم واخلرافة . -ت�شجيع القراءة وبخا�صة الن�ساء لأن هنالك عزوفا كبريا عنها  ،حيث تغلب على املجتمعات العربية نزعةالقول على الفعل والكتابة والقراءة.
 -تو�سيع نطاق التنوع يف املطبوعات واملن�شورات ملا له من اهمية بالغة يف تكوين الثقافة املجتمعية ،ف�ض�آلةالتنوع ب�سبب حمدودية املواد املطبوعة ّ
ي�سطح هكذا ثقافة ويجعلها غري قادره على اللحاق بالثقافات العاملية.
 �-ضعف الكتابة و�ضعف حركة الت�أليف تنعك�س �سلبا على الثقافة املجتمعية ن�ساء ورجاال لى حد �سواء وانكان ن�صيب املر�أة اكرب من نظريها الرجل.
 -توفري عالوات مالية خا�صة للمعلمني واملعلمات ممن يغادرون املراكز احل�ضرية باجتاه البوادي والأرياف،مبا ميكنهم من توفري غطاء كاف ملناحي معي�شتهم املختلفة والتي تت�ضمن بدل التنقل.

املر�أة واالعالم باالردن:

لو القينا نظرة ا�ستعرا�ضية بانورامية على امل�شهد الإعالمي الكت�شفنا �أن للمر�أة مكانة من الناحية الكمية
مقارنة بالرجل ومع ذلك فنوعية هذا الكم الوفري متدنية حيث يوجد حتفظ عند املجتمع يف مناق�شة الق�ضايا
الن�سائية وت�شريعاتها وقوانني حياتها ،ورف�ض �سقف احلرية املرتفع يف م�ضمون تلك الربامج ي�سبب ازعاجا
لبع�ض اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية الراغبة دوما ب�إبقاء املر�أة تقبع �ضمن منظومة جمتمعية جتعلها دوما
احللقة الأ�ضعف ..هذا ي�شكل املحور الأول يف امل�شهد الإعالمي ..
عالوة على قيام الإعالم بعر�ض ق�ص�ص جناح الن�ساء العربيات ب�شكل م�ضخم ،باعتبار �أن �أ�صل املر�أة
ال حتقق جناحات ،وان حققت فن�سلط عليها ال�ضوء ..فاملر�أة العربية قادرة على حتقيق املزيد من التطور
والنجاح يف كافة جماالت احلياة.
ناهيك عن ال�صورة النمطية التي حتا�صر �صورة املر�أة بالإعالم  ،واملذيعة اي�ضا  ،ما يقيدها يف اداء عملها
عن املر�أة يف الإعالم �أو املر�أة التي تقود الإعالم يف الأردن ،ينبغي تناول واقع املر�أة يف البالد .فمن خالل
القوانني والت�شريعات املتعددة حتتل املر�أة مكانة دونية ،وتعزز هذه املكانة املتدنية الأعراف والتقاليد واملوروث
الفكري والفتاوى الدينية والتف�سريات غري املو�ضوعية كلها برمتها ت�ضعف املر�أة وتنزلها �إلى مراتب ثانوية
و�أحيانا دونية بحيث ال توفيها حقها ك�إن�سان مثل الرجل بالرغم من كل املقوالت التي تدعي عك�س ذلك
فهنالك هوة بني التنظري والتطبيق على ار�ض الواقع..
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�إن درا�سة الناحية الكمية والكيفية للمحتوى الإعالمي الأنثوي هي التي �ستق ّدم لنا �إجابات علمية حقيقية
دون ت�شا�ؤم او حتيز  ..وبخا�صة �أن هناك معتقدا بوجود حمتوى �أنثوي كثري وكبري يف و�سائل الإعالم من
الناحية الكمية  ،ترى ما هي قيمة هذا املحتوى ،وما �أهميته وما هي الفائدة التي ميكن �أن تعود على الأنثى
منه لت�صويب واقعها يف املجتمع املحلي؟
مبراقبة �سريعة ملحتويات العديد من اف�ضائيات العربية و املواقع الألكرتونية ،نرى �أن الأنثى �ضحية �أو ج�سد
�أو فنانة � ..أو املر�أة امل�ست�ضعفة املغلوبة على امرها ال�ضحية وقد تظهر بو�ضوح م�ضخم �صورة املر�أة ال�شريرة
التي توقع بحبائلها الرجال نتيجة مكرها ودهائها !
و هكذا حتتل املر�أة «اجل�سد» بالإعالم العربي مبا فيها الأردين مكانة املرتبة العليا .هذا من الناحية الكيفية،
ولكن وبالرغم من كل االدعاءات التي ت�ؤكد على توفر كم هائل يتعلق باملر�أة �إال �أن هذه الكمية ما زالت
املن�صب على ن�ساء العا�صمة مما
متوا�ضعة بالرغم من �أنها ن�صف املجتمع ..عالوة على اهتمام الإعالم َ
يهم�ش املر�أة الريفية والبدوية ..

املر�أة يف ال�صحف الأردنية :

مثال من درا�سة حتليلية :ملخ�صها يكمن �أن �صورة املر�أة الأردنية يف «ال�صحف اليومية» «�صورة �إيجابية لكن
غري متوازنة متاما» ،مو�ضحة �أن املر�أة الأردنية متقلدة مهنا عليا ،ومتعاونة مع جمتمعها� ،إال �أن نتائج الدرا�سة
�أكدت على �أن «�صورة املر�أة مل تكن متوازنة ،بل كان فيها انحياز للمر�أة يف املدن ،و�أهملت ال�شرائح الن�سائية يف
الريف والبادية»�».أن االهتمام بن�شاطات املر�أة غري الر�سمية �أكرث من الن�شاطات الر�سمية ،وتركز االهتمام
على املر�أة يف العا�صمة من دون غريها من مناطق اململكة».وهذا يدلل بل ي�ؤكد على عدم وجود �سيا�سة وا�ضحة
حلار�س البوابة الإعالمية بخ�صو�ص املر�أة.
تو�صيات هذه الدرا�سة :
�أو�صت الدرا�سة ب�صياغة �أجندة وا�ضحة �إزاء املر�أة ،بهدف �إبراز اجلوانب ال�شاملة ال�ستكمال معامل �صورة
املر�أة الأردنية ،مما �سي�ساعد يف �أن تعك�س ال�صحافة جميع عنا�صر ن�شاط املر�أة يف كافة �أرجاء اململكة ،ليعزز
دور املر�أة فت�صبح �شريكا حقيقي ًا يف تنمية املجتمع .وبخا�صة ان املر�أة الإعالمية تقوم مبهمات خمتلفة وكثريا
كما تتواجد ب�أماكن اخلطر .

حلول مقرتحة بالإعالم :

1.1املر�أة و�ش�ؤونها وق�ضاياها حتتاج مع ًا �إلى نظرة علمية غري �سطحية �أو غري �ساذجة ،فامل�س�ألة من الأهمية
مبكان ،بحيث ال يجوز التعامل معها ب�شكل �سطحي وك�أنها هام�شية .فاملراة حققت مكا�سب �إعالمية حتتاج
لإزالة املعوقات التي تعرت�ض عر�ض هذه املكا�سب .
2.2نحن بحاجة لإدراك عالقة املر�أة بوعيها الن�سوي وب�إعالمها اخلا�ص ومتكينها من �صياغة �إعالمها و�إدارة
امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أي ًا كانت ن�سوية �أو عامة .بخا�صة ان للمراة دورا يف �صناعة االعالم ولكن عليها ان
تكون اكرث وعيا يف طريقة طرح ق�ضايا جن�سها واي�ضا الق�ضايا العامة .
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3.3ينبغي على املنظمات الأهلية املهتمة باملر�أة ان ت�أخذ على عاتقها حت�سني �صورة املر�أة باالعالم ب�أنواعه
 ،ومما ي�ساعد على ذلك تبو�أ املر�أة الإعالمية مراكز قيادية باالعالم يجعلها قادرة على دعم املر�أة
�إعالميا على ال�صعد املختلفة  ..مما يعني فتح املجال ب�صورة اكرب امام املر�أة الإعالمية القائدة لتقوم
ب�صياغة �إعالمها و�إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية .
وهذا لن يت�سنى بدون تعديل ال�سيا�سات االعالمية بحق املر�أة من خالل تطوير التعليم والتفكري الناقد والثقافة
من جهة  ،والقوانني من جهة �أخرى ..
�أخريا تطوير الثقافة ي�ستغرق وقتا اطول بكثري من تطوير القوانني ولهذا ال بد من الدفع بتعديل الت�شريعات
لأنها �سترتك اثرا ايجابيا على تغيري الثقافة نحو الأف�ضل ول�سوف ت�س ّرع من هذا التعديل الثقايف �..آخذين بعني
االعتبار �أن الثقافة والقوانني لأي جمتمع وجهان لعملة واحدة ..عملة التقدم �أو التخلف ..ف�أيهما �سنختار؟.

اخلطة التنفيذية لفريق متكني املر�أة

بعد �أن انتهينا من كتابة التقرير بعون اهلل  ،وذلك يف متكني املر�أة وم�شاركتها بالتنمية  ،حيث مت تو�صيف
الو�ضع القائم للمر�أة يف الأردن  ،والتطور الذي طر�أ على م�سرية املر�أة من قوانني وثقافة  .مع الرتكيز على
الثغرات وو�ضع النقاط على احلروف بو�ضع البدائل واحللول ..
وبعد هذا كله فقد �آن الأوان لالنتقال من مرحلة التنظري الى مرحلة التطبيق عرب ر�ؤية وا�سرتاتيجية تت�ضمن
االهداف الق�صرية املدى والبعيدة املدى ،مع اجراء املتابعة والتقييم بني احلني والآخر ،من قبل فريق متكني
املر�أة واجلهات ايل �سيتم االت�صال والتوا�صل معها بهذا ال�ش�أن  ..واجلهات التي �سيتم االت�صال معها للعمل
على تنفيذ التو�صيات هي كالآتي:
1 )1ال�سلطة التنفيذية.
2 )2وزارة الثقافة .
�3 )3إ�ضافة �إلى الوزارات التي لها اق�سام خا�صة باجلندر -وحدات تكاف�ؤ الفر�ص  : -وزارة الرتبية والتعليم
 ،وزارة التنمية االجتماعي�،إ�ضافة وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،وزارة التنمية ال�سيا�سية واي�ضا
م�ؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي ودائرة الإح�صاءات العامة .
4 )4ال�سلطة الت�شريعية – النواب واالعيان .-
5 )5االحزاب .
6 )6النقابات.
7 )7م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من احتادات وجمعيات .
8 )8اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة.
9 )9م�ؤ�س�سة نهر الأردن.
1010املجل�س الوطني ل�ش�ؤون اال�سرة.
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كما �أن هنالك وزارات لها مديريات ل�ش�ؤون املر�أة يحب االت�صال معها وهي :
1-1وزارة ال�صحة
2-2وزارة االوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات
3-3وزارة العدل
4-4وزارة العمل
5-5م�ؤ�س�سة التدريب املهني
6-6قوات الدرك – القوات امل�سلحة وهيئة الأركان وغريها
عالوة على االت�صال مع فريق اجلندر – تكاف�ؤ الفر�ص-يف :
1.1وزارة ال�صحة
2.2وزارة الزراعة
3.3م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي
�سنجري عملية االت�صال والتوا�صل لنبحث اوجه التعاون فيما بيننا بخ�صو�ص العمل على تطوير وتنمية ومتكني
املر�أة فكل فريق وتخ�ص�صاته وامكانياته .
لنعمل وفق �آليات وبرامج لتحقيق الأهداف الق�صرية والبعيدة املدى �ضمن ا�سرتاتيجية فريق متكني املر�أة .
وا�سرتاتيجية فرق اجلندر الخرى يف امل�ؤ�س�سات لتنفيذية والت�شريعية والوزارات التي �سيتم اتباعها وتنفيذها
عرب الآتي :
1 )1و�ضع الآليات املنا�سبة لتحقيق الأهداف القريبة والبعيدة املدى .
2 )2حتديد �أولويات التنفيذ.
3 )3حتديد امل�س�ؤوليات
4 )4توزيع الأدوار.
5 )5جدولة الربامج وامل�س�ؤوليات وفق �إطار زمني حمدد.
وهذه الآليات ت�ضمن تر�سيخ ثقافة احلوار الدميقراطي الإيجابي بني ن�سائنا �صانعات الأجيال على �صعيدي
الفكر واملمار�سة وعدم التمييز �ضد املر�أة و�ضمان حقها يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية  ،ح�سث ي�سعى الفريق �إلى متابعة التطورات التي تطر�أ على الت�شريعات الوطنية ذات العالقة
بحقوقها  ،والعمل على تطويرها مبا ين�سجم مع روح الد�ستور االردين واالتفاقيات واملعايري الدولية التي
التزم بها الأردن اثناء ان�ضمام اململكة �إلى املواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية اخلا�صة بحقوق املر�أة ..من
خالل اال�سرتاتيجية التالية :
-1الر�ؤية :

تركز هذه الر�ؤية )  (Visionعلى حماية حقوق املر�أة و�صون كرامتها مع التعريف بواجباتها �ساعني لبناء
جمتمع ت�سوده العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص حتت مظلة القانون يف مناخ ي�سوده الت�سامح والرتاحم وينت�شر
احلوار يف الأ�سرة الواحدة واملجتمع الواحد � ..آخذين دور املر�أة يف الأبداع والفكر ودورها يف حمافظتها على
بيئتها لأنها تتمتع بطبيعة ميالة للمحافظة على الطفل والبيئة وال�سالم يف حميطها .. ..
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 -2الر�سالة :

تتلخ�ص ر�سالة فريق متكني املر�أة ( )The Missionيف حماية حقوق املر�أة املعتمدة على مفاهيم الدميقراطية
وحقوق الإن�سان ون�شر ثقافتها ومراقبة �أو�ضاعها وتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة القانونية ملحتاجيها من الن�ساء ،
واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الالزمة ملعاجلة ال�شكاوى املتعلقة باالنتهاكات والتجاوزات على حقوق
املر�أة للحد منها ووقفها و�إزالة �آثارها
ب -يتم تنفيذ اخلطة ميدانيا من خالل ما يلي:
 -1الأبحاث والدرا�سات :Study & Research
�إعداد الدرا�سات والأبحاث الالزمة و ت�أمني م�صادر معلومات من خالل �إن�شاء بنك معلومات وتزويده ب�آخر
الإ�صدارات الوطنية والعربية والدولية ذات العالقة بق�ضايا املر�أة وحقوقها وواجباتها وما يتعلق بها من
حقوق الإن�سان والدميقراطية ...
 -2التمثيل وامل�شاركة :Representation
�ضمان متثيل وم�شاركة فريق متكني املر�أة يف االجتماعات واملنتديات الوطنية والإقليمية والدولية مبا يف ذلك
امل�ساهمة يف التنظيم و�إبداء الر�أي وتقدمي التو�صيات .
 -3الت�شبـيــك :Networking
تعزيز العالقات مع امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية بق�ضايا املر�أة والربط والتن�سيق معها من خالل �إقامة الأن�شطة
امل�شرتكة وتبادل املعلومات واخلربات القانونية والتقنية.
 -4تنظيم حمالت موجهة للت�أثري بالر�أي العام: Campaigning
العمل على تنظيم و�إدارة حمالت موجهة للتوعية بق�ضايا و�ش�ؤون املر�أة بخا�صة حقوقها وواجباتها وتوعية
الر�أي العام نف�سه من �أجل تطوير نظرته جتاه املر�أة �صانعة الأجيال  ،وذلك عرب برامج و �أن�شطة �إ�ضافة
�إلى ت�سليط ال�ضوء على ق�ضاياها �أي�ضا عرب الإعالم املف�صل والإعالم ال�سريع ب�إعداد وم�ضات �إعالمية (
 )Spotsحتدث الت�أثري املطلوب
� -5إ�سرتاتيجية �إعالمية وات�صال Media & Communication Strategy

و�ضع خطة �إعالمية لفريق متكني املر�أة تت�ضمن حتديد الو�سائل والأدوات التي ميكن ا�ستخدامها بفاعلية
يف جمال التوعية ون�شر ثقافة حقوق املر�أة وواجباتها (وثائق� ،أوراق مفاهيمية ،كتيبات ،ا�ستطالعات ر�أي،
مذكرات وبيانات) والإعالن عن احلمالت التي �سيقوم بها فريق متكني املر�أة وحتديد كيفية الو�صول للفئات
امل�ستهدفة وما هي الر�سائل املطلوب �إي�صالها �إليهم ،وتوظيف و�سائل الإعالم املتاحة من خالل بناء �شراكه
وا�ضحة معها لتحقيق �أهداف اخلطة.
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� -6إنتقاء �سيا�سات تعتمد احلوار والإ�ستماع للر�أي الآخر و�إحرتامه ل�ضمان �شراكة حقيقية فاعلة بني فريق
متكني املر�أة وكافة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وال�شخ�صيات ذات الت�أثري من �أجل الو�صول للهدف املن�شود �أال
هو متكني املر�أة عندنا فعليا على �أر�ض الواقع  ..وذلك من خالل �إعداد :
�أوال� :إعداد ملفات جاهزة ،حمددة وعلمية ووا�ضحة عن خمتلف ق�ضايا املر�أة واملهام التي يتابعها الفريق
وتزويد �صناع القرار بها مع التو�صيات املحددة �إ�ضافة �إلى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة من �أجل
التعاون والت�شبيك ..
ثانيا :االنخراط الدائم مع اللجان الوطنية ذات العالقة بق�ضايا املر�أة وحقوق الإن�سان والدميقراطية من �أجل
�إبقاء الأبواب م�شرعة على هذا الثالوث الثابت املتكامل .
ثالثاً� :إدامة الإت�صال مع قادة الر�أي وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين للتعريف ب�أن�شطة و�إهتمامات الفريق..
�- 4إعداد التقارير
خامتة :
وبذلك نكون قد ركزنا يف هذه العجالة على :
1 )1تعريف التمييز �ضد املر�أة .
2 )2احلقوق ال�سيا�سية وامل�شاركة باحلياة العامة
3 )3حقوق املر�أة املتعلقة باجلن�سية
4 )4حق املر�أة بالتعليم
5 )5ا حلقوق العمالية للمر�أة
6 )6امل�ساواة يف احلقوق الإقت�صادية
7 )7امل�ساواة يف احلقوق املدنية والأ�سرية
8 )8حترمي العنف �ضد املر�أة
املراجع املعتمد عليها :
1-1تقارير التنمية الب�شرية
2-2تقارير او�ضاع املر�أة العربية
3-3ا�صدارات اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة
4-4ا�صدارات م�ؤ�س�سة نهر االأردن
5-5ا�صدارات املجل�س الأعلى لال�سرة
6-6تقرير البنك الدويل فتح الأبواب
7-7مقتطفات و�أبحاث من ال�صحف الأردنية
8-8تقارير اليون�سكو اخلا�صة بالتعليم
9-9كتاب :نحو ا�سرتاتيجية وطنية لثقافة جمتمعية  -د -ابراهيم بدران
1010مقاالت يف املر�أة للأ�ستاذة ناديا ها�شم  /العالول
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نتائج تقرير فريق عمل التعليم العايل
والبحث العلمي

�أع�ضاء فريق عمل التعليم العايل والبحث العلمي
1 )1الأ�ستاذ الدكتور ع�صام زعبالوي  :رئي�س الفريق
2 )2الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحيم احلنيطي  :ع�ضو
3 )3الأ�ستاذ الدكتورة منتهى غرايبة  :ع�ضو
4 )4الأ�ستاذ الدكتور حممد خري �أبو قدي�س  :ع�ضو
5 )5الأ�ستاذ الدكتور طالب ال�صريع ع�ضو
6 )6الأ�ستاذ الدكتور �أنور البطيخي  :ع�ضو
7 )7الأ�ستاذ الدكتور حمود عليمات  :ع�ضو
8 )8الأ�ستاذ الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة  :ع�ضو
9 )9الدكتور نعيم الظاهر  :ع�ضو
1010الأ�ستاذ الدكتور فايز اخل�صاونة  :ع�ضو
1111الأ�ستاذ الدكتور �سلطان �أبو عرابي  :ع�ضو

املحتويات
او ًال  -توطئة وخلفية تاريخيـة
		
ثاني ًا  -الدرا�سات ال�سابقة
ثالث ًا  -الواقع احلايل وامل�ؤ�شرات
رابعا  -التحديات وامل�ؤ�شرات والتبعات
خام�سا  -ال�سيا�سات املقرتحة وامل�ؤ�شرات امل�ستقبلية
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او ًال  :توطئة وخلفية تاريخية
حر�ص االردن منذ ت�أ�سي�س االمارة عام  1921على بناء و تطوير الكوادر الب�شرية خلدمة �أغرا�ضه االقت�صادية
و الع�سكرية واالجتما عية و الق�ضائية و التعليمية و الرتبوية .و قد عمل على ايفاد املميزين من ابنائه لتلقي
التعليم العايل يف اجلامعات العربية و الأجنبية .وت�سارع االهتمام بالتعليم العايل بعد ان ح�صلت االمارة على
اال�ستقالل عام  1946وت�سابق الأردنيون لاللتحاق بعدد من اجلامعات مثل جامعة دم�شق و جامعة القاهرة و
جامعة بغداد وجامعة الأزهر و اجلامعة الأمريكية يف بريوت  ،وذلك نظر ًا لعدم و جود جامعات و معاهد عليا
وطنية .مع بداية اخلم�سينات من القرن املا�ضي ازداد الأقبال على التعليم العايل من قبل االردنيني ب�شكل غري
م�سبوق دعا �صناع القرار التفكري ب�شكل جدي الى ال�سري يف بناء م�ؤ�س�سات تعليم عال وطنية لتلبية االحتياجات
املتنامية.
بد�أ التعليم العايل يف الأردن ب�إن�شاء دار املعلمني عام  1958مب�ستوى �سنتني بعد مرحلة الدرا�سة الثانوية،
بهدف �إعداد املعلمني ملدار�س وزارة الرتبية والتعليم ،ثم تتالى بعد ذلك �إن�شاء دور املعلمني ،ومن ثم �أ�صبح
اال�سم معاهد املعلمني ،ثم تطورت تلك املعاهد احلكومية واملعاهد اخلا�صة امل�شابهة لت�صبح كليات جمتمع
يف عقد ال�سبعينات وتعددت براجمها لت�شمل بالإ�ضافة �إلى �إعداد املعلمني ،برامج �إعداد مهني وفني وتقني
يف جماالت خمتلفة ،و�أ�صبحت تخ�ضع المتحان �شامل ب�إ�شراف وزارة الرتبية والتعليم ل�ضبط م�ستوى التعليم
و�أ�صبح عددها يتجاوز اخلم�سني.
�أما التعليم اجلامعي يف الأردن فقد بد�أ بت�أ�سي�س اجلامعة الأردنية عام  ،1962وتتالت بعدها اجلامعات
احلكومية الأخرى (جامعة الريموك ،جامعة م�ؤتة ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،جامعة �آل البيت ،اجلامعة
الها�شمية ،جامعة البلقاء التطبيقية ،جامعة احل�سني بن طالل ،جامعة الطفيلة التقنية ،واجلامعة الأردنية
الأملانية) ،كما بد�أ بال�سماح للقطاع اخلا�ص ب�إن�شاء جامعات �أهلية من خالل �شركات جتارية خا�صة �أو م�ساهمة
عامة ،ففي عام  1989ت�أ�س�ست �أول جامعة خا�صة هي جامعة عمان الأهلية وتتالت بعدها اجلامعات اخلا�صة
الأخرى �إلى �أن زاد عددها يف عام  2012على ع�شرين جامعة.
1.1بد�أ االهتمام بالتعليم العايل من حيث الإ�شراف عندما �صدر قانون التعليم العايل عام  ،1980و�أن�شئ
بعد ذلك جمل�س التعليم العايل عام  1982لي�شرف بدوره على م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية برئا�سة
رئي�س الوزراء كخطوة نحو ت�شديد الرقابة على اجلامعات و�إداراتها .ويف عام � 1985أن�شئت وزارة التعليم
العايل و�صدر قانون التعليم العايل رقم ( )28ل�سنة  1985الذي حدد �أهداف التعليم العايل كما حدد
�صالحيات وم�س�ؤوليات جمل�س التعليم العايل ووزارة التعليم العايل وعالقاتها مب�ؤ�س�سات التعليم العايل،
وبعد مرور ثالثة ع�شر عام ًا على ت�أ�سي�س الوزارة �صدر قانون التعليم العايل رقم ( )6ل�سنة  1998الذي مت
مبوجبه �إلغاء وزارة التعليم العايل وا�ستبدالها مبجل�س التعليم العايل ،وكذلك �إتباع كليات املجتمع كافة
�إلى جامعة البلقاء التطبيقية .لقد �صدر حتى تاريخه اثنى ع�شر قانون وقانون معدل خا�ص باجلامعات،
وكذلك �ستة ع�شر قانون وقانون معدل خا�ص بالتعليم العايل� ،إال �أن هذه القوانني لي�س بها �إ�ضافات
جوهرية تنعك�س بالإيجاب على القطاع وعلى اجلامعات.
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2.2منذ �أن �أن�شئت اجلامعة الأردنية عام  1962تولى الأ�شراف عليها جمل�س �أمناء �ضم كبار رجال الدولة
بالإ�ضافة �إلى ع�ضوية دائمة لكل من وزير الرتبية والتعليم ورئي�س اجلامعة بحكم وظيفتهما ،وكان جمل�س
الأمناء يت�شكل ب�إرادة ملكية �سامية وبتن�سيب من رئي�س الوزراء ،ومن املهام الرئي�سة للمجل�س النظر يف
موازنة اجلامعة ال�سنوية وت�أمني املوارد املالية و�إقرار املوازنة ،واملوافقة على تعيني رئي�س اجلامعة وعمداء
كلياتها ،وكان دور جمل�س �أمناء جامعة الأردنية بني عام  1962وحتى عام  1985دور ًا روتيني ًا افتقر �إلى
الفاعلية الإيجابية ،فقد كانت اجلامعة تعد موازنتها ال�سنوية �إعداد ًا جيد ًا وتقدمها �إلى جمل�س الأمناء
الذي ال يجري عليها �أي تعديل وال يبذل �أي جهد يف توفري املوارد املالية للجامعة ،وكانت تلك مهمة رئي�س
اجلامعة ،وعلى هذا النهج �سارت اجلامعات الأردنية الر�سمية الأخرى.
�3.3أما تعيني ر�ؤ�ساء اجلامعات فكان يتم باتفاق بني رئي�س الوزراء وجاللة امللك ثم ُيبلغ هذا القرار �شفوي ًا
�إلى جمل�س الأمناء الذي يقوم بدعوة املجل�س لالنعقاد واتخاذ القرار الر�سمي بتعيني رئي�س اجلامعة
ويرفع قراره �إلى رئي�س الوزراء ال�ست�صدار الإرادة امللكية بذلك� .أما تعيني العمداء يف اجلامعة فيتم
بقرار من جمل�س الأمناء بناء على تن�سيب من رئي�س اجلامعة � ،أما احلاالت التي اعرت�ض فيها جمل�س
الأمناء فقد كانت �ضعيفة عرب م�سرية التعليم العايل ومل تبذل جمال�س الأمناء جهد ًا حقيقي ًا لتطوير
اجلامعات �أو ت�أمني مواردها املالية ،ومل متار�س هذه املجال�س �أي �ضغوطات على احلكومات املتعاقبة ،بل
ا�ست�سلمت لرئي�س احلكومة الذي �أ�صبح من حقه اختيار رئي�س اجلامعة ،كما �أنها مل تطور �آلية الختيار
رئي�س اجلامعة ،وفق ًا لقانون اجلامعة الذي يعطي جمل�س الأمناء حق اختيار رئي�س اجلامعة.
4.4اهتم قطاع التعليم العايل منذ �أن �أن�شئ بنوعية التعليم ،وقد مت ت�شكيل �أول جلنة اعتماد عام  1989حيث
و�ضعت الأ�س�س لالعتماد امل�ؤ�س�سي واالعتماد الرباجمي وبدئ مبا�شرة يف تطبيق ذلك على اجلامعات
اخلا�صة ،ويف عام � 2007صدر قانون خا�ص بت�شكيل هيئة م�ستقلة لالعتماد و�ضبط اجلودة ون�ص القانون
على وجوب تطبيق املعايري على كل اجلامعات الر�سمية واخلا�صة ،وقد و�ضعت الهيئة معايري ل�ضبط
اجلودة وكذلك معايري ًا للت�صنيف.
�5.5أ�صدر جمل�س التعليم العايل عام  2004قرار ًا بالبدء بامتحان الكفاءة بالتعاون مع واحدة من امل�ؤ�س�سات
الدولية وذلك لقيا�س قدرة اخلريجني يف جماالت التخ�ص�ص من ناحية ،وبيان القدرات ال�شخ�صية من
ناحية �أخرى ،وقد طبق االمتحان ملدة ثالث �سنوات ثم �ألغي ،وتعمل هيئة االعتماد و�ضبط اجلودة حالي ًا
على �إعادة تفعيل االمتحان �ضمن �أطر جديدة.
6.6ويف عام  2004و�ضع نظام خا�ص ب�صندوق الطالب لتمكني الطلبة غري القادرين على حتمل الر�سوم
اجلامعية ،حيث يقدم ال�صندوق الدعم للطلبة من املخ�ص�صات التي حتددها احلكومة لقطاع التعليم
العايل ،وي�ساعد ال�صندوق الآن ما يزيد على ( )33000طالب وطالبة كما افاد مدير ال�صندوق.
7.7اهتمت م�ؤ�س�سات التعليم العايل بالبحث العلمي منذ �أن �أن�شئت واعتمدت معايري للرتقية الأكادميية مبنية
بالدرجة الأولى على الإنتاج العلمي وتوجيه البحث العلمي نحو احتياجات املجتمع االقت�صادية والإن�سانية.
مت �إن�شاء �صندوق دعم البحث العلمي يف اململكة مبوجب املادة ( )13من قانون التعليم العايل والبحث
العلمي رقم  4ل�سنة ,2005واملادة  9من القانون رقم  23ل�سنة  2009وتعديالته.حيث قام ال�صندوق
بدعم �أبحاث العلمية خالل ال�سنوات االربع املا�ضية مببلغ  14.8مليون دينار  ،و دعم امل�ؤمترات العلمية
املتخ�ص�صة املحكمة بحوايل  550,000دينار ،وقد قام ال�صندوق خالل ال�سنوات املا�ضية بتقدمي الدعم
املايل ل ( )20جملة علمية حمكمة بكلفة �سنوية حوايل  400الف دينار ،ا�ضافة الى دعم طلبة الدرا�سات
العليا مببلغ  3ماليني دينار.
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8.8كان القبول يف اجلامعات يتم من خالل اجلامعة مبا�شرة حتى عام  ،1989وذلك بناء على �أ�س�س ت�ضعها
كل جامعة لنف�سها ،وذلك بناء على �أ�س�س عامة ي�ضعها جمل�س التعليم العايل ،ثم مت ت�أ�سي�س جلنة للقبول
املوحد يف اجلامعات ،وتطورت اللجنة يف عام � 2009إلى وحدة يف وزارة التعليم العايل تتبع جمل�س التعليم
العايل ،وهناك توجه الآن �إلى عودة القبول �إلى اجلامعات نظر ًا لتطور م�أ�س�سة اال�ستثناءات.
ثاني ًا :الدرا�سات ال�سابقة
اجريت خالل العقدين املا�ضيني العديد من الدرا�سات و البحوث وعقدت امل�ؤمترات والندوات ملناق�شة واقع
التعليم العايل و�سبل تطويره .وقد �ساهمت هذه الن�شاطات الى تطوير التعليم العايل كم ًا و نوع ًا .اال ان التعليم
العايل ما زال امامه حتديات كبرية ويف ما يلي عدد من هذه الدرا�سات و التقارير.
1 )1اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل و البحث العلمي 2012 – 2007
2 )2امتحان الكفاءة اجلامعية 2005
3 )3منتدى تطوير ال�سيا�سيات االقت�صادية – حمور التعليم والتعليم العايل
Higher Education In Jordan : access and equity and its financing By Taher Kannan4)4

5 )5تقرير جلنة م�سرية التعليم العام والتدريب والتعليم العايل والبحث العلمي .2007
6 )6ا�سرتاتيجيات التعليم العايل يف الأردن  2006م�ؤ�س�سة �شومان.
7 )7واقع االنفاق على حقول التعليم وال�صحة والعمل يف موازنات احلكومات الأردنية درا�سة تقييمية -2000
 ،2010املركز الوطني حلقوق االن�سان .2011
8 )8االجندة الوطنية  :الأردن الذي نريد ،املجلد الثاين :التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي واالبداع
.2015-2006
Human Resource Development , Policy Recommendation9)9

1010متويل اجلامعات الواقع والآفاق امل�ستقبلي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .2004
Jordan Fiscal Reform Project II Education Public1111
Expenditure Working paper , Aug. 20111212

خطة العمل لإ�صالح م�سار م�ؤ�س�سات التعليم العايل وتطويرها  2015-2012جمل�س التعليم العايل والبحث
العلمي .فيما يلي نعر�ض لبع�ض اجلوانب التي ناق�شتها هذه التقارير والدرا�سات:

1-1اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي :

مت �إعداد اخلطوط العري�ضة لهذه اال�سرتاتيجية مب�شاركة كل من جمل�س الوزراء وجمل�س التعليم العايل،
و�أع�ضاء جلنة م�سرية التعليم العام والتدريب املهني والتعليم العايل ،وقام فريق وطني م�شكل من وزارة
عال ذي
التعليم العايل بو�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية املطلوبة ،وتهدف اال�سرتاتيجية �إلى تطوير نظام تعليم ٍ
جودة عالية ،وقادر على �إعداد كوادر ب�شرية م�ؤهلة تلبي احتياجات املجتمع ،وتتمتع بقدرة تناف�سية عالية على
امل�ستويني العربي والدويل ،وقد مت �إعداد اال�سرتاتيجية لتكون مرجع ًا مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن تلتزم
مب�ضمونه ،وتغطي اال�سرتاتيجية املحاور ال�سبعة الآتية:
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	-حمور احلاكمية والإدارة اجلامعية :ويهدف �إلى �ضمان ا�ستقالل اجلامعات مالي ًا و�إداري ًا و�أكادميي ًا،
و�إلى �إعادة النظر يف ت�شكيل جمال�س الأمناء ومهامها لتمكينها من �أداء دور �أكرب ،و�إلى �إعداد خطط
ا�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل تتوافق مع هذه اال�سرتاتيجية ،و�إلى �إجناز العمل بنظام �إدارة
املعلومات التعليمي ( )EMISو�إلى ت�أهيل القيادات الأكادميية والإدارية يف اجلامعات.
	-حمور �أ�س�س القبول :ويهدف �إلى تطوير �أ�س�س القبول وفق معايري حتقق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص ،واعتماد
الأ�س�س التناف�سية للقبول يف الربامج املوازية ،وو�ضع �شروط لقبول الطلبة خارج �إطار القبول املوحد.
	-حمور االعتماد و�ضبط اجلودة :ويهدف �إلى تطبيق معايري االعتماد العام واالعتماد اخلا�ص على
جميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل وتطوير نظام �ضمان اجلودة وتطبيقه ،وو�ضع خطة لال�ستمرار يف ت�أمني
�أع�ضاء هيئة تدري�س م�ؤهلني ،وو�ضع معايري نوعية لأداء ع�ضو هيئة التدري�س ،وحتديث الربامج واخلطط
الدرا�سية ملواكبة التطورات العاملية.
	-حمور البحث والتطوير والدرا�سات العليا :ويركز على تفعيل دور �صندوق البحث العلمي ،وحت�سني البيئة
البحثية ،وربط البحث العلمي ب�أهداف التنمية ال�شاملة ،ون�شر ثقافة البحث العلمي ،وزيادة التوا�صل بني
الكوادر التدري�سية والبحثية والقطاعات الإنتاجية واخلدماتية.
	-حمور التعليم الفني (التقني) والتكنولوجي :ويركز على �إعادة النظر يف الربامج والتخ�ص�صات
واخلطط الدرا�سية يف الكليات املتو�سطة وتوجيهها نحو التعليم الفني ،والتو�سع يف التعليم التكنولوجي يف
مرحلة البكالوريو�س ،وتعزيز الثقافة املهنية لدى طلبة اجلامعات.
	-حمور متويل اجلامعات :وي�ؤكد على �إن�شاء �صندوق التعليم العايل ،وا�ستمرار احلكومة يف �سداد مديونية
اجلامعات ،و�إن�شاء بنك الطالب اجلامعي لتقدمي القرو�ض واملنح ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات متويل �إ�ضافية
للجامعات كالوقفيات ومراكز اال�ست�شارات وتغطية احلكومة للكلفة الر�أ�سمالية للجامعات الر�سمية.
	-حمور البيئة اجلامعية :وي�ؤكد على �صقل �شخ�صية الطالب وتر�سيخ املواطنة واملمار�سات الدميقراطية
وتعزيز الوعي واالنفتاح الفكري ،وت�شكيل املجال�س والهيئات الطالبية والتو�سع يف الأن�شطة غري املنهجية،
وتنمية عالقات �إيجابية بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س ،وتعديل الأنظمة الت�أديبية مبا يتنا�سب مع
الروح الرتبوية ،وتعزيز تفاعل الطلبة مع املجتمع ،وتوفري البيئة اجلاذبة للطلبة الوافدين ،وتطوير البيئة
الأكادميية يف اجلامعة.
و�شملت الدرا�سة �أي�ض ًا و�ضع خطة تنفيذية �شاملة للخطة اال�سرتاتيجية حددت فيها الإجراءات التنفيذية
لكل هدف من �أهداف املحاور جميعها ،بالإ�ضافة �إلى اجلهة التي تتولى التنفيذ والربنامج الزمني للتنفيذ،
وم�ؤ�شرات الأداء.

2-2امتحان الكفاءة اجلامعية:

�أعدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي هذه الدرا�سة بهدف بيان ماهية امتحان الكفاءة اجلامعية و�أهدافه،
وامل�ستويات واملعارف واملهارات واملفاهيم واملبادئ العامة التي يقي�سها االمتحان وتتناولها ا�سئلته امل�ؤلفة من
� 150 – 120س�ؤا ًال مو�ضوعي ًا متعدد االختيارات ،واجلهات التي ت�ضع �أ�سئلة االمتحان ،وهي نخبة من �أ�ساتذة
التخ�ص�ص يف اجلامعات الأردنية ،ومدة االمتحان حيث حددت ب�ساعتني ،وموعد انعقاده الذي تقرر بواقع
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ثالث مرات �سنوي ًا يف ف�صول الدرا�سة اجلامعية الأول والثاين وال�صيفي ،وحتديد الطلبة الذين يتقدمون
لالمتحان وهم طلبة البكالوريو�س الأردنيون املتوقع تخرجهم ،و�آلية التعامل مع نتائج االمتحان ،وحتديد
الفوائد التي ميكن �أن جتنى من نتائج االمتحان ،وحتديد املواقع التي يعقد فيها االمتحان وهي اجلامعات
التي ينتمي �إليها الطلبة واجلهات التي يتم �إجراء االمتحان بالتعاون معها وهي اجلامعة املعنية واللجنة العليا
لالمتحان وم�ؤ�س�سة  ،ETSوعدد املرات التي ي�ستطيع فيها الطالب التقدم لالمتحان والتي يجب �أن ال تتجاوز
( )3مرات ،بالإ�ضافة �إلى حمتوى االمتحان ،ومقدار الر�سوم التي يدفعها الطالب املتقدم لالمتحان وهو
ما يعادل ع�شرين دوالر ًا �أمريكي ًا ،مع �إعطاء فكرة عن امتحان الكفاءة اجلامعية التجريبي املنوي عقده يف
الأ�سبوع الرابع ع�شر من الف�صل الثاين  2005/2004مع بيان �أنه ميكن للمهتمني االطالع على مناذج من
الأ�سئلة والكيفية التي يعطى بها االمتحان بالرجوع �إلى املوقع الإلكرتوين  . www.ets.org/heaوقد بينت
الدرا�سة �أن امتحانات الكفاءة اجلامعية ت�ستخدمها �أكرث من ( )6000جامعة وكلية حول العامل لتقييم طلبتها.

3-3ورقة عمل التعليم العايل ملنتدى تطوير ال�سيا�سات االقت�صادية:

�أ�صدر منتدى تطوير ال�سيا�سات االقت�صادية جمموعة من �أوراق العمل كان من بينها ورقة عمل التعليم،
بالإ�ضافة �إلى ورقة عمل املوازنة وورقة عمل الطاقة وورقة عمل النزاهة وال�شفافية ،وقد �أعد املنتدى ورقة
عمل التعليم من منطلق �أن التعليم عن�صر رئي�س يف م�سرية التنمية والتقدم حيث �أن التنمية يف جماالتها
املختلفة تعتمد على املعرفة والإبداع ،و�أن على امل�ؤ�س�سات التعليمية توجيه جهودها ودرا�ساتها البحثية لإيجاد
احللول املنا�سبة مل�شاكل املجتمع التنموية باعتباره عن�صر ًا مهم ًا من عنا�صر التطور االجتماعي واالقت�صادي
والإن�ساين ،وقد الحظ معدو الورقة تراجع ًا يف م�ستوى خمرجات التعليم العايل يف الأردن كان من نتائجه عدم
قدرة هذه املخرجات على املناف�سة حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.

وقد �شخ�صت الورقة واقع قطاع التعليم العايل بالن�سبة للطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والإدارة اجلامعية،
و�سوق العمل ،واجلهات املنظمة للمهنة ،والبيئة اجلامعية وقيم اجلامعة ،وظهر من خالل هذا الت�شخي�ص �أن
التعليم العايل يف الأردن يعاين من عدد من االختالالت يف حماور رئي�سة يرتكز عليها ،مثل :الت�شريعات و�أ�س�س
القبول ،واملوارد الب�شرية ،والبحث العلمي ،و�ضمان اجلودة ،والبيئة اجلامعية ،وقد خل�صت الورقة �إلى �أن
على اجلامعات �أن تعيد النظر يف �آليات عملها ،و�أن ت�سعى �إلى حتقيق عدد من القدرات واملهارات والكفاءات
وتطويرها ،ومن �أهمها :مهارات التوا�صل ،ومهارات تقنية املعلومات واالت�صاالت ،ومهارات املعرفة املتعمقة
ملجاالت الدرا�سة وتداخالتها ،ومهارات التعلم امل�ستقل والتعلم مدى احلياة ،ومهارات التفاعل والبناء ،ومهارات
مكان العمل ،ومهارات العدالة االجتماعية ،ومهارات املنظور العاملي ،ومهارات تنمية القدرات ال�شخ�صية،
و�أكدت الورقة �أن تغيري واقع اجلامعات الأردنية يحتاج �إلى �إعادة النظر يف �أ�ساليب القيادة والإدارة والتخطيط
الأكادميي والإداري واملايل ،الأمر الذي �سيمكن من بناء ر�ؤية ور�سالة وفل�سفة جديدة للجامعات ،وقد �أُحلقت
الورقة بجداول بينت مواطن االختالالت التي يعاين منها التعليم العايل يف الأردن وحتديد �سبب اعتبار هذه
االختالالت مهمة �أو خطرة ،والبيانات املطلوبة لإ�صالح هذه االختالالت.

epdforum.org

190

4-4تقرير جلنة م�سرية التعليم العام والتدريب والتعليم العايل والبحث العلمي :2007

�صدرت هذه الدرا�سة عام  2007من خالل جلنة �شكلها رئي�س الوزراء ،برئا�سة الدكتور عبدال�سالم املجايل
وع�ضوية نخبة من �أ�ساتذة التعليم العايل يف الأردن ،وقد ت�ألفت الدرا�سة من جز�أين تناول اجلزء الأول منهما
التعليم العام يف مرحلتيه :مرحلة التعليم الأ�سا�سي ومرحلة التعليم الثانوي ،كما تناول هذا اجلزء التعليم
التقني واملهني وتناول �أي�ض ًا مو�ضوع التدريب.

�أما اجلزء الثاين من الدرا�سة فقد تناول مو�ضوع التعليم العايل والبحث العلمي .من خالل عدد من املحاور
هي :
أحمور احلاكمية والإدارة اجلامعية :وقد خل�صت الدرا�سة فيما يتعلق بهذا املحور �إلى �أن الإدارة اجلامعيةالراهنة حتتاج �إلى �إعادة نظر وتقدمي مقرتحات لإ�صالحها وحتديثها ل�ضمان جودة التعليم العايل
وحت�سني نواجته حتى تتمكن من دخول حقل املناف�سة الإقليمية والدولية ،وقد قدمت الدرا�سة عدد ًا من
التو�صيات ملعاجلة امل�شكالت القائمة يف حقل الت�شريعات اجلامعية ،ودور وزارة التعليم العايل وجمل�س
التعليم العايل وجمال�س �أمناء اجلامعات ،وكذلك معاجلة م�شكلة اختيار القيادات الأكادميية والإدارية يف
اجلامعات ،وم�شكالت التدريب والتطوير ،وم�شكالت تقييم الأداء.
ب حمور �أ�س�س القبول :ر�أى معدو الدرا�سة �أن �أ�س�س القبول احلالية قا�صرة عن حتقيق العدالة وتكاف�ؤالفر�ص وتلبية رغبات الطلبة ،و�أنها ال ت�شجع على ا�ستقطاب الطلبة غري الأردنيني ،لذلك �أو�صت الدرا�سة
ب�إلغاء �آلية القبول املوحد وترك �سيا�سة القبول حلاكمية اجلامعة لأن ذلك ي�سهم يف ا�ستقاللية اجلامعات
وي�ساعد على �إلغاء �أنواع التمييز يف القبول ،ويغذي التناف�س بني اجلامعات ويزيد كفاءة خمرجات التعليم.
 ج حمور اخلطط والربامج الدرا�سية� :أكدت الدرا�سة على وجود تكرار يف اخلطط الدرا�سية وو�صف املوادلتخ�ص�ص معني يف جميع اجلامعات وعلى وجود �ضعف يف �إجراءات مواكبة احلداثة والتطور ،وعلى خلو
اخلطط الدرا�سية من املواد املهنية ،والبعد عن الورقة البحثية و�ضعف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
و�ضعف اجلانب العملي يف اخلطط الدرا�سية ،وغري ذلك من امل�شكالت التي تعاين منها اخلطط الدرا�سية.
دحمور البيئة اجلامعية :بينت الدرا�سة �أن للبيئة اجلامعية دور رئي�س يف الت�أثري يف �شخ�صية الطالببدء ًا من املنهج اجلامعي والإدارة اجلامعية العليا وامل�ساندة والتفاعل الإيجابي بني الطلبة ،مرور ًا
بالأن�شطة العلمية والأدبية والثقافية والريا�ضية واخلدمية والرتفيهية ،و�أكدت الدرا�سة على �ضعف انتماء
الطلبة جلامعتهم ،و�ضعف امل�ستوى الثقايف لطلبة اجلامعات ،وتزايد ن�سبة ال�ضعف بني الطلبة ،والنزعة
�إلى اجلهوية والع�شائرية والإقليمية ،و�ضعف الإر�شاد الأكادميي ،وتدين م�ستوى الن�شاطات واملبادرات
اجلامعية ،و�ضعف م�شاركة الطلبة يف �صنع القرار و�ضعف العالقة بني اجلامعة وقطاعات املجتمع الأخرى.
هحمور �ضبط اجلودة � :أ�شارت الدرا�سة �إلى �أن هناك تق�صري يف عملية �ضبط اجلودة وحت�سني خمرجاتالتعليم العايل ب�سبب غياب نظام متكامل ل�ضمان اجلودة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى تردي خمرجات
اجلامعات ،وحددت �أ�سباب ذلك.
وحمور الدرا�سات العليا� :أكدت الدرا�سة على وجود حلقة مفقودة بني اجلامعة واملجتمع ،م�شرية �إلى �أنالبحوث والدرا�سات التي يقوم بها الطلبة يف برامج الدرا�سات العليا تكون بعيدة ن�سبي ًا عن معاجلة
امل�شكالت الفعلية للمجتمع ،وبينت �أن �أ�سباب ذلك تعود �إلى �سيا�سات قبول الطلبة ،و�ضعف برامج
الدرا�سات العليا ،ونق�ص الكوادر امل�ؤهلة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�ضعف االهتمام بالبحث العلمي.
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زحمور البحث العلمي :بينت الدرا�سة �أن البحث العلمي ما زال يعاين من عدد من امل�شكالت تعود �إلى�ضعف التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الوطنية املهتمة بالبحث العلمي ،و�إلى �أ�سباب تتعلق بتمويل البحث العلمي،
وثقافة البحث العلمي وعالقة البحث العلمي مع ال�صناعة ،والت�شريعات املنظمة للبحث العلمي ،و�ضعف
البنية التحتية للبحث العلمي ،و�ضعف الإنتاج العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س ،و�ض�آلة م�ساهمة القطاع
اخلا�ص يف تنمية البحث العلمي ،و�ضعف االهتمام الإعالمي ب�إجنازات البحث العلمي ،و�ضعف حركة
ن�شر البحوث العلمية.
ح حمور متويل اجلامعات :بينت الدرا�سة �أن اجلامعات الأردنية تعاين من م�شكالت يف التمويل لأ�سبابتتعلق بالر�سوم اجلامعية ،والدعم احلكومي و�سيا�سة الإنفاق.
وقد اقرتحت الدرا�سة التو�صيات الالزمة ملعاجلة امل�شكالت املتعلقة بكل حمور من حماور التعليم العايل
والبحث العلمي �آنفة الذكر.

5-5الأجندة الوطنية :الأردن الذي نريد ،التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي والإبداع:

تت�ضمن الدرا�سة عدد ًا من احلقائق واملالحظات املتعلقة بالتعليم العايل يف الأردن مدعمة بالإح�صائيات
والأرقام وتعود معظم امل�صادر التي اعتمدت عليها هذه الدرا�سة �إلى عام  2004وعام  ،2005واحتوت الدرا�سة
على مقارنات بني الأردن وعدد من دول العامل يف عدد من املجاالت املتعلقة بالتعليم العايل مثل ن�سبة التعليم
الأكادميي �إلى التعليم التطبيقي ،ون�سب الإنفاق على التعليم مقارنة بحجم االقت�صاد ،وم�صادر التمويل العامة
مقابل م�صادر التمويل اخلا�صة للتعليم العايل.
وقد بينت الدرا�سة م�ستوى ا�ستقاللية اجلامعات يف ظل وجود وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ووجود
جمل�س التعليم العايل ،كما �أكدت على �أن التعليم العايل يف الأردن ال ي�أخذ بعني االعتبار الطلب على
التخ�ص�صات اجلامعية على م�ستوى املنطقة وال �سيما يف بلدان مثل الإمارات العربية املتحدة وقطر .وبينت
الدرا�سة عدد ًا من امل�شكالت التي تواجه التعليم والتدريب املهني ،و�أن التعليم العايل ينق�صه وجود ا�سرتاتيجية
�شاملة وموحدة تقود �إلى حتقيق الأهداف الوطنية ،و�أنه يعاين من عدم التوازن بني حاجة قطاعات املجتمع
للخريجني و�أعداد اخلريجني الذي يزيد عن على تلك احلاجة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى ارتفاع م�ستويات البطالة
بني اخلريجني ،وتعر�ضت الدرا�سة �إلى ق�ضايا تتعلق بتمويل اجلامعات و�أنظمة قبول الطلبة مثل نظام القبول
املوحد ونظام القبول للم�سار املوازي ومدى ت�أثري ذلك على نوعية الطلبة ونوعية اخلريجني ،و�أ�شارت الدرا�سة
�إلى عدد من امل�شكالت التي يعاين منها التعليم العايل يف الأردن ،مثل تطوير مهارات الطلبة املختلفة ،و�ضعف
البنية التحتية والبيئة اجلامعية و�ضعف م�شاركة الطلبة يف الإدارة اجلامعية ،واكتظاظ ال�صفوف ،و�صعوبة
توظيف �أع�ضاء هيئة تدري�س ،وغياب نظام م�ؤ�س�سي لتدريب وتقييم �أع�ضاء هيئات التدري�س ،وعدم وجود
�آليات ل�ضبط اجلودة ،وخل�صت الدرا�سة �إلى بع�ض الدرو�س امل�ستفادة من جتارب الدول الأخرى يف جمال
�إدارة التعليم العايل وبنية هذا القطاع.
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6-6خطة العمل لإ�صالح م�ؤ�س�سات التعليم العايل وتطويرها :2013 – 2012

�شارك يف �إعداد هذه اخلطة كل من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ور�ؤ�ساء اجلامعات الر�سمية ،و�سعت
اخلطة �إلى ما يلي:
عال يت�سم بجودة عالية ويحقق معايري االعتماد العاملية ،ويكون قادر ًا على تخريج
	-الو�صول �إلى تعليم ٍ
كوادر علمية م�ؤهلة لتلبية متطلبات املجتمع احلالية وامل�ستقبلية وتتمكن من املناف�سة حملي ًا و�إقليمي ًا
ودولي ًا وت�ساهم يف التحول ال�شامل نحو االقت�صاد املعريف.
	-رفع م�ستوى البحث العلمي �إلى امل�ستويات العاملية وربطه ب�أهداف التنمية الوطنية ال�شاملة.
	-تهيئة بيئة جامعية منا�سبة وحمفزة للإبداع والتميز ،ويتوفر فيها الإح�سا�س بالطم�أنينة والعدالة
وامل�س�ؤولية واالنتماء الوطني ،وي�سود فيها احلوار الهادف وقبول الر�أي الآخر.
وقد بينت اخلطة �أن التعليم العايل يعاين من عدد من االختالالت يف جماالت عديدة ،وحاولت و�ضع حلول
ملعاجلة هذه االختالالت �شملت عدد ًا من املحاور التي يرتكز عليها التعليم العايل ،وهذه املحاور هي:
حمور الت�شريعات ،وحمور �أ�س�س القبول ،وحمور متويل م�ؤ�س�سات التعليم العايل الر�سمية ،وحمور مواءمة
خمرجات التعليم العايل و�ضمان اجلودة ،وحمور البحث العلمي ،وحمور البيئة اجلامعية.
وقد حددت اخلطة الأهداف التي ينبغي حتقيقها يف كل حمور من هذه املحاور ،والإجراءات التنفيذية لتحقيق
كل هدف من الأهداف ،واجلهة التي يتوجب عليها تنفيذ هذه الإجراءات ،والربنامج الزمني املحدد لتنفيذ
كل �إجراء منها.

7-7وثيقة كلنا الأردن:

�شارك يف �إعداد هذه الوثيقة �أكرث من � 700شخ�صية �أردنية من جميع �شرائح املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،وتت�ضمن
الوثيقة برامج عمل وطنية يف خمتلف املجاالت االجتماعية منها واالقت�صادية وال�سيا�سية ،والتعليمية،
والبحثية ،وال�صحية ،والأمنية.
ويف جمال التعليم العايل والبحث العلمي �أكدت الوثيقة على �ضرورة تنفيذ جمموعة من الإجراءات لإ�صالح
التعليم العايل والبحث العلمي يف الأردن من �أهمها� :ضرورة مراجعة دور وقانون كل من وزارة التعليم العايل
وجمل�س التعليم العايل و�صالحياتهما ،وتفعيل دور جمال�س الأمناء ،واعتماد منهجية قومية يف تعيني ر�ؤ�ساء
اجلامعات ،واحلث على ا�ستقاللية القرار الأكادميي ،واعتماد نظام فاعل ل�ضبط اجلودة ،وحفز القطاع
اخلا�ص على متويل اجلامعات ،وربط الدعم احلكومي للجامعات الر�سمية بنتائج تقييم �أدائها ،والعمل على
ا�ستقطاب طلبة غري �أردنيني ،وتطوير الربامج وامل�ساقات الدرا�سية و�أ�ساليب البحث العلمي ،وتوفري �أن�شطة ال
منهجية ،ودعم برامج تبادل الطلبة ،وت�شكيل جلنة عليا من القطاعات املجتمعية املختلفة لتحديد الأولويات
الوطنية للبحث العلمي ،وتكرمي العلماء املتميزين والباحثني املبدعني ،و�إطالق حمالت �إعالمية حول ق�ص�ص
النجاح يف جماالت التطوير والإبداع ،وغري ذلك من الإجراءات التي ت�سهم يف تطوير التعليم العايل والبحث
العلمي يف الأردن.
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ثالث ًا :الواقع احلايل وامل�ؤ�شرات
يحظى التعليم العايل يف الأردن مبكانة و�أهمية خا�صة اذ يويل جاللة امللك عبد اهلل الثاين �أبن احل�سني
حفظه اهلل هذا القطاع عناية بالغة ومميزة ،حيث متثلت بالر�سائل امللكية املوجهة �إلى �أ�صحاب الدولة ر�ؤ�ساء
الوزراء ،وكذلك من خالل اللقاءات املتعددة مع ر�ؤ�ساء اجلامعات و مع الطلبة ،ولقد حدد جاللته ب�شكل وا�ضح
يف تلك اللقاءات والر�سائل الركائز الأ�سا�سية لر�ؤية جاللته لبناء الأردن النموذج حيث قال:
« فقد ارتكزت ر�ؤيتنا لبناء الأردن النموذج على دعائم �أ�سا�سية ت�شكل مبجملها متطلبات هامة لتحقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ,وتوفر بيئة تكون العدالة واحلرية واحلياة الكرمية �أبرز �سماتها ومازالت
قناعتنا را�سخة ب�أن الإن�سان الأردين هو املح ّرك والدافع للعملية التنموية ونقطة ارتكازها ،وكان حر�صنا
و�سيبقى من�صب ًا على اال�ستثمار بالإن�سان الأردين عرب التعليم والتدريب لت�سليح الأردنيني باملهارات واخلربات
التي جتعلهم متميزين على الدوام� ،إن �شاء اهلل» .
وانطالق ًا من �أن التم ّيز مرامنا والتعليم و�سيلتنا و�سالحنا ،فقد �ش ّكل مو�ضوع التعليم العايل �أحد �أهم �أولوياتنا
الوطنية باعتباره عن�صر ًا رئي�سي ًا يف م�سريتنا التنموية تتقدم م�سريتنا بتقدمه وتت�أخر بت�أخره  ،وت�أ�سي�س ًا على
�أهمية قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف الإ�سراع يف عملية الإ�صالح والتحديث التي يجري العمل فيها
على قدم و�ساق ،وما تتطلبه املرحلة القادمة من خريجني ميتلكون املهارات والقدرات الالزمة للتعامل مع
خمتلف التطورات التكنولوجية والتقنية ،ومن �أجل اال�ستمرار يف البناء على ما مت حتقيقه خالل الأعوام
ملحة تتطلب وجود خطة ا�سرتاتيجية تعالج التحديات التي تواجه
املا�ضية ,ف�إن احلاجة �أ�صبحت �ضرورة ّ
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ,وتهدف �إلى �إعداد خطط عمل تن ّفذ �ضمن برامج زمنية وا�ضحة و�صو ًال �إلى م�ستوى
التعليم العايل الذي نريد �أن ميتلكه الأردن ويفيد منه الأردنيون.
ال�شك �أنّ التنمية يف جماالتها املختلفة تعتمد على املعرفة والإبداع ،ونحن نعلم �أن التعليم هو احلقل الذي
ُت�ستنبت فيه هاتان الغايتان ،لتخريج كوادر ب�شرية م�سلحة بالعلم واملعرفة ،والت�أهيل والتدريب ،مبا يجعل
خريجي اجلامعات حجر الزاوية والأ�سا�س يف عملية التنمية ،ويجعلهم كذلك قادرين على دفع عجلة هذه العملية
ُقدما �إلى الأمام لإحداث التغيري الإيجابي ،الذي بات مطلب ًا ملح ًا و�ضروري ًا لبناء م�ستقبل �أف�ضل ،وعليه ينبغي
�أن ت�ستجيب اجلامعات ،وم�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم ملتطلبات ذلك ،من خالل بناء الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة ،التي
متتلك املعرفة املتقدمة ،يف جمال التخ�ص�ص ،بالإ�ضافة �إلى املهارات ال�ضرورية والالزمة ل�سوق العمل.
توجه جهودها ودرا�ساتها يف جمال البحث العلمي لإيجاد احللول
ويجدر بالذكر �أنّ على هذه امل�ؤ�س�سات �أن ّ
املنا�سبة للم�شاكل التي يواجهها املجتمع بقطاعاته التنموية املختلفة ،ف�ض ًال عن ربط تلك البحوث ونتائجها
بخطط التنمية يف الأردن ،يف جماالت (ال�صناعة ،والزراعة ،والبيئة ،واخلدمات ،والأغرا�ض االجتماعية
املختلفة) ،مع الأخذ بعني االعتبار �أهمية وجود توا�صل م�ستمر بني اجلامعات وقطاعات املجتمع املتعددة ،من
�أجل �أن ت�شارك هذه اجلامعات م�شاركة فاعلة يف عمليات الإنتاج والت�أهيل والتدريب  ..وغريه من الأن�شطة
البانية للمجتمع ،مبا يحقق لها دور ًا جوهري ًا يف �صناعة االقت�صاد الوطني برمته.
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وتنبع �أهمية قطاع التعليم العايل انطالق ًا مما يلي:
1-1ي�شكل قطاع التعليم العايل رافعة �أ�سا�سية لالقت�صاد الوطني من حيث ت�أهيل القوى العاملة ورفع �سويتها
يف كافة القطاعات الإنتاجية واخلدمية.
2-2ي�شكل التعليم العايل �شراكة حقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص ،فالتعليم العايل اخلا�ص ي�شكل نحو
( )%28من حجم القطاع.
3-3ي�ؤثر التعليم العايل ب�شكل ملحوظ يف توفر اخلدمات ونوعيتها و التنمية امل�ستدامة يف املدن والريف
والبادية.
4-4تتوزع م�ؤ�س�سات التعليم العايل على م�ساحة وا�سعة من جغرافية الوطن.
5-5يعد التعليم العايل ا�ستثمار ًا طويل الأمد ،وعلى الرغم من �أنه ا�ستثمار مكلف ،غري �أن عدم اال�ستثمار
فيه �أكرث كلفة.
6-6لقطاع التعليم العايل �أبعاد �إن�سانية واجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية ،ت�ضاف �إلى الأبعاد الإقليمية
والدولية ،وخا�صة بعد توقيع الأردن (اتفاقية التجارة احلرة) التي تركز على اخلدمات ،ويف طليعتها
خدمات التعليم والتعليم العايل.
7-7حجم قطاع التعليم العايل ح�سب اح�صائيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ل�سنة:2012-2011 :
.أيوجد يف جامعاتنا ( )263374طالب ًا (منهم ( )17491يف الدرا�سات العليات ويقوم على تدري�سهم نحو
( )8227ع�ضو هيئة تدري�س )21086( ،موظف ًا اداري ًا اي ان متو�سط ن�سبة اع�ضاء هيئة التدري�س الى
الإداريني هي  1:2.56وهذه الن�سبة تعك�س م�ؤ�شر ًا �سلبي ًا (منها  10جامعات ر�سمية ،و 20جامعة خا�صة )
.بخرجت اجلامعات يف عام  2012نحو  54790خريج ًا منهم  7177طلبة درا�سات عليا.
 .جيوجد يف الأردن(  ) 50كلية جمتمع بها نحو(  ) 30000طالب وطالبة ،يقوم على تدري�سهم نحو ()2000
ع�ضو هيئة تدري�س ،ونحو ( )2600موظف.
.دتخرج كليات املجتمع �سنوي ًا نحو ( ) 3750خريج ًا.
.هعدد الطلبة غري الأردنيني يف اجلامعات(  ) 29698طالب وطالبة منهم ( )2307يف الدرا�سات العليا.
.ويوجد يف اجلامعات االردنية طلبة عرب و �أجانب من  96جن�سية.
.زيبلغ جمموع موازنات م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن نحو ( )800مليون دوالر.
8-8ن�سبة النمو ال�سنوي يف قطاع التعليم العايل تتعدى(. )%5
9-9لقطاع التعليم العايل ت�أثري وا�ضح و مبا�شر على قطاعات التعليم و ال�سياحة واخلدمات ال�صحية.
1010ثمة جهات جمتمعية ر�سمية وغري ر�سمية ت�ضع قطاعي التعليم العايل يف �أولويات اهتماماتها ،مثل :الأهل،
واحلكومة ،وجمل�س الأمة ،واجلهات املوظفة وامل�شغلة ،واجلهات املنظمة للمهن ،وامل�ؤ�س�سات الدولية،
والعاملني يف القطاع ،وامل�ستثمرين.
ومن ثم ف�إن التعليم العايل يف الأردن ي�شكل عن�صر ًا مهم ًا من عنا�صر التطور االجتماعي واالقت�صادي
والإن�ساين عموم ًا� ،إذ يعتمد الأردن اعتماد ًا كبري ًا على موارده الب�شرية التي ظلت لفرتة من الزمن ترفد
القطاعات املختلفة حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا بكفاءات �سيا�سية واقت�صادية ومهنية وتربوية ي�شهد لها على ال�صعد
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كافة� ،إال �أننا بد�أنا نلحظ يف ال�سنوات الأخرية تراجع ًا يف م�ستوى خمرجات التعليم العايل الأردين� ،أدت
�إلى عدم قدرة هذه املخرجات على املناف�سة حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا ،مما خف�ض من م�ستوى الثقة يف هذه
املخرجات.
	-من اجلدير بالذكر �أن اجلامعات الأردنية تقدم برامج ت�ؤدي �إلى منح درجة البكالوريو�س يف  165تخ�ص�ص ًا
وكذلك املاج�ستري والدكتوراه يف  169تخ�ص�ص ًا ،ومن املالحظ وجود تكرار يبني هذه التخ�ص�صات ،فعلى
�سبيل املثال يقدم تخ�ص�ص املحا�سبة يف 23جامعة ويوجد على مقاعد الدرا�سة يف كليات �إدارة الأعمال
 63905طالب ًا منهم  18897طالب ًا يف تخ�ص�ص املحا�سبة .و يقدم تخ�ص�ص العمارة يف  13جامعة-
وتخ�ص�ص الهند�سة املدنية يف  15جامعة ويوجد على مقاعد الدرا�سة يف كليات الهند�سة  44133طالب ًا و
طلبة منهم يف الهند�سة املدنية  7771و كذلك  4179يف هند�سة العمارة .
	-متر اجلامعات الر�سمية بظروف مالية �صعبة جد ًا لذا فقد عمدت اجلامعات �إلى تقدير ما ي�سمى
بالربامج املوازية وهي ت�شكل نحو  %25 – 20من �أعداد الطلبة اامل�سجلني يف اجلامعات ،ويحظى بذلك
من لديه القدرة املالية ،وهذا النهج من اجلامعات يلقى تذمر ًا �شديد ًا من غري القادرين حيث �أن الر�سوم
الدرا�سية يف الربامج املوازية ترتاوح ما بني � 8-3أ�ضعاف ر�سوم الربامج التناف�سية.
	-نظر ًا لتدين رواتب �أع�ضاء هيئة التدري�س فقد عمد العديد منهم �إلى اللجوء �إلى نظرية العبء الإ�ضايف
حتى ي�ستطيع �أن ُيح�سن دخله نوع ًا ما ،و هذا له �آثار �سلبية على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س التعليمي
والبحثي على ال�سواء .ا�ضافة الى ذلك فقد ادى تدين الرواتب الى ت�سرب العديد من اع�ضاء هيئة
التدري�س و بخا�صة املتميزيني.
	-جل�أت بع�ض اجلامعات يف املحافظات �إلى تعيني العديد من �أبناء املحافظة دون حاجة حقيقية لهم مما
�أدى �إلى ارتفاع ن�سبة الإداريني �إلى �أع�ضاء هيئة التدري�س وهذا بدوره �أدى �إلى ارتفاع حجم الرواتب يف
هذه اجلامعات مع خف�ض الكفاءة والقدرة الإنتاجية و زيادة املديونية.
	ُ -تظهر املمار�سات احلالية يف جمل�س التعليم العايل عدم وجود �آليات ومعايري الختيار القيادات العليا يف
اجلامعات من جمال�س الأمناء ور�ؤ�ساء اجلامعات مما �أدى �إلى عدم ارتياح من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س
والعاملني يف اجلامعات الر�سمية.
لت�شخي�ص واقع قطاع التعليم العايل بالن�سبة للطلبة والعاملني فيه وذوي العالقة ،ن�شري �إلى ما ي�أتي :

�أ -التعليم العايل من منظور الطلبة

1.1هناك عدم ر�ضى عن �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة ،و�ضعف يف توظيف �أدوات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف العملية التعليمية.
2.2يوجد �شعور ب�أن اجلامعة ال تقوم مبا فيه الكفاية لتطوير �شخ�صية الطالب.
3.3يالحظ �أن الربامج الدرا�سية ال ُتعد الطالب للولوج �إلى �سوق العمل �إعداد ًا مالئم ًا.
4.4ثمة �شكوى من �أ�سلوب التعامل املتبع من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س مع الطلبة (داخل قاعات التدري�س
وخارجها).
5.5هناك �شعور لدى الطلبة �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س تنق�صهم مهارات التعليم و �أ�ساليب تو�صيل ونقل
املعرفة.
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6.6ي�شعر العديد من الطلبة �أن الربامج واملعلومات التي تقدمها اجلامعات قدمية ومرتهلة ،وال يتم العمل
على حتديثها ب�شكل مواكب للتقدم العلمي واملعريف الهائل ،مقارنة مبا هو متوفر على مواقع االنرتنت.
7.7ال تزال �أ�ساليب التقييم املتبعة تقليدية ،وال ترقى �إلى امل�ستوى العلمي والنمائي للطالب اجلامعي.
8.8حرية االنتقال بني اجلامعات مكبلة بقيود كثرية.
9.9التحاق الطلبة بالربامج والتخ�ص�صات املختلفة يتم بنا ًء على قرارات (جلنة القبول املوحد) مما يجعلها
خمالفة لرغبات الطلبة احلقيقة.

ب  -التعليم العايل من منظور �أع�ضاء هيئة التدري�س :

1.1ثمة تذمر ملحوظ من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س من امل�ستوى العلمي للطلبة امللتحقني باجلامعات ،الأمر
الذي ي�شري ب�أ�صابع االتهام �إلى النظام املتبع يف اختيار (مدخالت التعليم) و(طبيعة خمرجاته).
2.2ي�شعر ع�ضو هيئة التدري�س ب�أن اهتمامات الطلبة تت�ضمن كل �شيء ما عدا الدرا�سة.
3.3يوجد �شكوى متكررة من زيادة العبء الدرا�سي و�أعداد الطلبة يف ال�شعب.
4.4هناك نق�ص �شديد يف برامج الت�أهيل والتدريب التي يجب �أن توفرها اجلامعات.
5.5التوا�صل بني �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والقيادات العليا �ضعيف على م�ستويي اجلامعة والقطاع.
6.6خم�ص�صات البحث العلمي متدنية.
7.7عدم كفاية الرواتب مما يلجئ ع�ضو هيئة التدري�س �إلى التعليم الإ�ضايف.
8.8ال توجد �أ�س�س الختيار القيادات اجلامعية.
9.9لي�س هناك بنية حتتية متكن �أع�ضاء هيئة التدري�س من تطوير �أ�ساليبهم التعليمية.
1010يالحظ وجود تغريات م�ستمرة ومربكة يف الت�شريعات الناظمة للعمل الأكادميي.
1111مركزية القرارات حتول دون �إ�شراك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف عمليات اتخاذ القرار.
1212يرى العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ان البيئة اجلامعية تفتقر الى ثقافة البحث العلمي.


ج  -التعليم العايل من منظور الإدارة اجلامعية:

ال تتمتع اجلامعات باال�ستقالل االكادميي و ادارة املوارد.
التغري امل�ستمر يف الت�شريعات.
�ضعف املوارد املالية.
القيود الناجمة عن �أ�س�س القبول ،وزيادة �أعداد الطلبة.
ت�ضييق هام�ش الت�صرف يف ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س من �أ�صحاب اخلربة الدولية� ،أو االحتفاظ
باملتميزين واحلد من هجرتهم.
1.1عدم القدرة على التخطيط اال�سرتاتيجي.
�2.2ضعف ا�ستفادة الكليات من اتفاقيات التعاون.
ّ 3.3
تدخل �أطراف عديدة يف عمليات التطوير الأكادميي والإداري.
�4.4ضعف القدرة امل�ؤ�س�سية.
5.5تزايد ال�ضغوط املجتمعية لتغيريات تعييق التقدم.
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ج  -التعليم العايل من منظور اجلهات امل�ش ّغلة (�سوق العمل)

1.1افتقار اخلريجني ملهارات االت�صال واملهارات الإدارية واالبداع.
�2.2ضعف القدرة على تطبيق اجلوانب النظرية يف الواقع العملي.
3.3عدم امتالك اخلريج ملهارات خا�صة ل�سوق العمل وعدم ا�ستجااملناهجبة و اخلطط الدرا�سية لهذه
االحتياجات.
4.4ال يتم �إ�شراك الطلبة يف تطوير اخلطط الدرا�سية يف اجلامعات.
5.5عدم ا�ستفادة �سوق العمل من خمرجات البحث العلمي ،ب�سبب توجهها النظري على الأغلب.
6.6ت�أثر الطلبة �سلب ًا بافتقار �أع�ضاء هيئة التدري�س للخربات العملية الالزمة.
7.7افتقار اجلامعات �إلى برامج التعليم امل�ستمر التي ت�ساعد اجلهات امل�شغلة على تطوير كوادرها الب�شرية
ب�شكل دائم وم�ستمر.

التعليم العايل من منظور اجلهات ّ
املنظمة للمهنة (كالنقابات واالحتادات واجلمعيات )..ف�إنهم
يتطلعون الى:
� .1إ�شراكهم يف و�ضع �أ�س�س القبول و�سيا�ساته
 .2منحهم دورا يف و�ضع اخلطط الدرا�سية وحتديد الكفايات للربامج والتخ�ص�صات املطلوبة يف �سوق العمل
 .3تفعيل دورهم الت�شاوري والرقابي على امل�ؤ�س�سة التعليمية واال�ستفادة من خرباتهم

التعليم العايل من منظور للبيئة اجلامعية

 .1البيئة التعليمية الآمنة التي متكن اجلامعة من حتقيق ر�سالتها بقدرة و فاعلية.
 .2توفري مرافق وخدمات تنمي القيم اجلامعية
 .3توفري العناية مبنابر احلوار وقاعات الندوات وامل�ؤمترات
 .4الت�أكيد على دور عمادات �ش�ؤون الطلبة يف تفعيل الأن�شطة غري التقليدية التي من �ش�أنها تنمية �شخ�صية
الطالب.

التعليم العايل من منظور الأهل واملجتمع

� .1أ�س�س القبول غري عادلة
 .2متويل درا�سة الأبناء ميثل عبئا كبريا على الأ�سرة وال�سيما حني يزداد عدد �أفراد الأ�سرة الواحدة امللتحقني
باجلامعات
 .3م�شاعر الإحباط التي ي�صاب بها الأبناء الذين ال تتحقق رغباتهم يف احل�صول على تخ�ص�صات بعينها
 .4عدم توا�صل اجلامعة مع املجتمع مما ي�ؤدي �إلى �ضعف يف حتقيق ر�سالتها على الوجه الأمثل .
و ت�أ�سي�سا على ما �سبق ف�إن التعليم العايل يف الأردن يعاين من عدد من االختالالت يف حماور رئي�سة يرتكز
عليها ،مثل  :الت�شريعات :القوانني والأنظمة والتعليمات التي حتكم التعليم العايل � ،أ�س�س القبول ،التمويل،
املوارد الب�شرية و البحث العلمي و مواءمة خمرجات التعليم العايل و �ضمان جودته  ،والبيئة اجلامعية و كليات
املجتمع .ويبني اجلدول االتي ا�سباب اعتبار هذه املحاور مهمة و خطرة من ناحية و�ضرورة اجراء الدرا�سات
وحتديث البيانات من ناحية اخرى
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رابع ًا :التحديات و امل�ؤ�شرات و التبعات

املقدمة

�شهد التعليم العايل يف ال�سنوات الأخرية تطورا هائال من حيث الكم و الإتاحة حيث غطت اجلامعات جميع
مناطق اململكة لتحظى كل حمافظة بجامعة �أو اكرث لي�صل عدد اجلامعات الر�سمية و اخلا�صة �إلى �سبع و
ثالثني جامعة بالإ�ضافة �إلى اثنني و خم�سني كلية جمتمع متو�سطة و لي�صل عدد الطلبة امللتحقني يف اجلامعات
الأردنية �إلى ما يزيد عن مائتني و �ستني �ألف طالب و طالبة ،و قد رافق هذا الت�سارع املتزايد يف عدد اجلامعات
�ضعف البنى التحتية و نق�ص يف الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة يف حني بقي الإنفاق ال�سنوي على الطالب متوا�ضعا
مقارنة بالدول الأخرى ب�سبب عدم كفاية التمويل للجامعات الر�سمية و تعظيم العوائد الربحية يف اجلامعات
اخلا�صة.
و يف �ضوء التزايد الكمي يف عدد الطلبة الذي ي�شهده التعليم العايل والقيمة االجتماعية التي تعزز التعليم
االكادميي يف اجلامعات و العزوف عن االلتحاق بالكليات املتو�سطة التي متنح درجة الدبلوم التقني و ما رافق
ذلك من تدين مل�ستوى التعليم وارتفاع البطالة بني اخلريجني وزج الطلبة يف اجتاهات و تخ�ص�صات بعيدة عن
رغبة الطالب ومتطلبات �سوق العمل واالحتياجات الوطنية فقد �أ�صبح التعليم العايل يواجه حتديات كبرية و
كثرية تتطلب �إعادة هيكلة قطاع التعليم العايل ب�أكمله لي�شمل تعديل القوانني والأنظمة التنفذية الناظمة له و
فيما يلي �أهم التحديات  ,التبعات و امل�ؤ�شرات اخلا�صة بها:
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التحديات

 .1النمو ال�سكاين
و زيادة الطلب على
االلتحاق باجلامعات
و�أ�س�س القبول احلالية

 .2جودة املدخالت
و نوعيتها وا�س�س
القبول الطلبه

التبعات �إذا ا�ستمر احلال على ما هو
عليه

م�ؤ�شرات حت�سن الأداء

•زيادة الطاقات اال�ستيعابية للجامعات
االجتماعي مما �أدى �إلى عدم �ضمان
جودة التعليم اجلامعي
•خلل و عدم التوازن بني الطلب
االجتماعي على التعليم اجلامعي و
احتياطات �سوق العمل
•�ضعف االلتحاق بالتعليم املهني و التقني
•بطالة اخلريجني و زيادة �أعداد الطالب
يف التخ�ص�صات املت�شابهة
•زيادة العنف اجلامعي
•زيادة ال�شعور بالإحباط و عدم الإبداع و
االبتكار لدى الطلبة نتيجة عدم قبولهم
يف تخ�ص�صات يرغبون يف درا�ستها

•حتديد الطاقات اال�ستيعابية لكل جامعة
ويف كل تخ�ص�ص
•خف�ض ن�سبة الطلبة امللتحقني بالتعليم
اجلامعي من الناجحني يف امتحان
الثانوية العامة
•زيادة ن�سبة الطلبة امللتحقني بالتعليم
التقني
•خف�ض ن�سبة البطالة بني اخلريجني من
التخ�ص�صات املختلفة
•زيادة ن�سبة الطلبة امللتحقني
بالتخ�ص�صات العلمية  ,الهند�سية و
الطبية من جمموع الطلبة امللتحقني
باجلامعات املختلفة
•زيادة م�شاركة الطلبة يف االن�شطة غري
املنهجية
•زيادة عدد االبتكارات و الإبداعات
الطالبية
•رفع ن�سبة املتفوقني من اخلريجني
•التوزيع العادل للطلبة و تكاف�ؤ الفر�ص
•زيادة ن�سبة الطلبة املقبولني على �أ�سا�س
التناف�س احلر من جمموع الطلبة
املقبولني.

•خلل يف الية قبول الطلبة (القبول
املوحد) الذي ياخذ بعني االعتبار املعدل
فقط
•مدخالت الطلبة يف اجلامعات هي
خمرجات الثانوية العامة والذين يعانون
من �ضعف يف مهارات التحليل و التفكري
املنطقي و �ضعف يف اللغتني االجنليزية
و العربية
•تدين معدالتهم يف امتحان الثانوية
العامة
•التفاوت يف القدرات بني الطلبة جغرافيا
•انعدام الثقة يف نتائج الطلبة يف امتحان
الثانوية العامة نتيجة وجود خلل يف
االليات وانت�شار ظاهرة الغ�ش

•زيادة املتو�سط العام يف امتحان الثانوية
العامة للطلبة املقبولني
•زيادة متو�سط عالمات الطلبة يف امتحان
قبول معد من اجلامعة
•عدد برامج حت�سني م�ستوى الطلبة يف اللغة
االجنليزية والعربية
•زيادة ن�سبة عالمات الطلبة يف امتحاين
امل�ستوى للغتني االجنليزية و العربية
•زيادة ن�سبة الطلبة الوافدين من جمموع
الطلبة امللتحقني يف التخ�ص�صات املختلفة

epdforum.org

200

� .3أع�ضاء الهيئة
التدري�سية

•زيادة الطلب �سينتج عنه نق�ص حاد يف
اع�ضاء الهيئة التدري�سية ا
•ترهل و �ضعف قدرات �أع�ضاء هيئة
التدري�س وكفاءتهم ب�سبب:
•عدم االلتزام بتطبيق معايري الكفاءة
• غياب املناف�سة يف التعيني
• غياب تقومي الأداء الفاعل مع زيادة
الأعباء الدرا�سية
•�ضعف �سيا�سة االبتعاث و ّاليات التعليم
امل�ستمر
•�ضعف /انعدام امل�صادر التعليمية
التعلمية والبنية التحتية التي تدعم اداء
اع�ضاء الهيئة التدري�سية

•زيادة العبءالتدري�سي ح�سب الرتبة
االكادميية
•زيادة ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد
من املجموع
•زيادة ن�سبة حملة الدكتوراة
•زيادة االنتاجية العلمية البحثية لكل ع�ضو
•زيادة ن�سبة املبعوثني
• زيادة ن�سبة امل�شاركني يف امل�ؤمترات
العلمية و برامج الت�أهيل املختلفة

 .4العملية التعليمية
والتعلمية

•اال�ستمرار واالبقاء على اال�ساليب
التقليدية يف التعليم والتعلم والتي تركز
على التلقني وعدم الرتكيز على الطالب
كمحور لعملية التعليم
•ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم
وبرجمة عمليات التعلم لتوائم التغريات
العاملية
•عدم ا�ستخدام و�سائل التعليم املعتمدة
على االدلة العلمية
•�ضعف ربط التعليم باملهارات العملية
واحلياتية
•عدم توفر قواعد بيانات كمرجعية
للطلبة واع�ضاء الهيئة التدري�سية

•حو�سبة العملية التعليمية التعلمية
•قواعد بيانات
•برامج م�شرتكة عامليا لال�ستفادة من
امل�صادر
•الت�شبيك املحلي واالقليمي والدويل لت�سهيل
تبادل امل�صادر واخلربات

 .5جودة و نوعية
املخرجات و مواءمتها
ل�سوق العمل

•معدالت البطالة عالية بني اخلريجني
وذلك ل�ضعف ال�صلة بني التعليم
اجلامعي و متطلبات �سوق العمل
•ال ينتج التعليم اجلامعي املهارات
املطلوبة للتوظيف
•غالبية اخلريجني هم من التخ�ص�صات
العلوم االجتماعية و االن�سانية و هذه
تخ�ص�صات راكدة
•�ضعف ثقافة البحث ,االبتكار و التطبيق
العلمي
•انعدام الدافعية للتعلم
•�ضعف الطلب على اخلريجني يف
اال�سواق العربية والعاملية

•زيادة ن�سبة التوظيف للخريجني
•زيادة متو�سط املدة الزمنية للح�صول على
وظيفة يف التخ�ص�ص املعني
•زيادة ر�ضى �أرباب العمل عن اخلريجني
•زيادة ن�سبة اجتياز امتحانات التوظيف
املختلفة املعدة للخريجن
•زيادة ن�سبة اخلريجني امللتحقني
بالدرا�سات العليا زيادة ن�سبة النجاح يف
امتحان الكفاءة اجلامعية و االمتحانات
املعيارية الدولية للخريجني
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 .6التمويل

� .7إنتاج املعرفة ،
الإبداع و االبتكارات
يف البحث العلمي و
التطبيقات العاملية

•تفاقم العجز يف موازنات اجلامعات
•عدم قدرة اجلامعات على تنفيذ
براجمها
•�ضعف الإنفاق الر�أ�سمايل على التطوير
و البحث العلمي
•توفري الو�سائل التعليمية  ,تكاليف
و التجهيزات
التعليم العايل
الالزمة
•القدرة املادية للطلبة للدرا�سة من خالل
الإعفاءات و املنح غري املدفوعة و
ثبات الر�سوم اجلامعية و عدم �إمكانية
رفعها
•تناق�ص الدعم احلكومي للجامعات
الر�سمية
•ارتفاع الكلفة املالية لالداريني على
ح�ساب انخفا�ض الرواتب لأع�ضاء هيئة
التدري�س
•هجرة اع�ضاء الهيئة التدري�سية و تعذر
ا�ستقطاب املتميزين منهم يف �ضوء
انخفا�ض الرواتب و احلوافز
•الت�شريعات احلالية حتد من ا�ستقالل
اجلامعات يف الت�صرف املايل من
الر�سوم اجلامعية وكيفية االنفاق
والتمويل الذاتي

•زيادة ن�سبة الإنفاق على التعليم العايل من
الدخل القومي
•زيادة ن�صيب الطالب من الإنفاق
•زيادة الإنفاق على البحث العلمي من
موازنات اجلامعات
•زيادة ن�سبة الدعم احلكومي ملوازنات
اجلامعات
•ن�سبة الأرباح من اجلامعات اخلا�صة
•زيادة ن�سبة رواتب �أع�ضاء هيئة التدري�س
من �إجمايل الرواتب
•العجز يف موازنات اجلامعات
•تنويع م�صادر التمويل يف البحث العلمي
•زيادة ن�سبة م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف
البحث العلمي
•ن�سبة امل�شاريع التي ت�سهم يف التنمية
االقت�صادية والتنمية

•تدين ما ينفق على البحث العلمي كن�سبة
من الناجت املحلي
•تدين ن�سبة خم�ص�صات البحث العلمي
يف موازنات اجلامعات
•عدم وجود مراكز بحثية حتمل ب�صمات
دولية
•الأبحاث العلمية جلها مرتبط
بالدرا�سات العليا والرتقيات الأكادميية
•�ضعف الكوادر امل�ؤهلة و القادرة على نقل
املعرفة وتوطني البحث العلمي و �صناعته
•�ضعف وجود اجلامعات الأردنية �ضمن
قوائم الت�صنيفات العاملية
•�ضعف امل�ساهمة يف تطوير االقت�صاد
الوطني وا�ستثمار املوارد (اجلامعة
املنتجة)

•الإنتاج العلمي املفهر�س يف  scopusو
• ISIيف العام
•زيادة ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي من
املوازنة
•زيادة ح�صة ع�ضو هيئة التدري�س من
الإنفاق على البحث العلمي
•زيادة عدد امل�ؤمترات العلمية لكل ع�ضو
هيئة تدري�س يف العام
•زيادة عدد امل�شاركات يف امل�ؤمترات لكل
ع�ضو هيئة تدري�س
•احل�صول على جوائز علمية عاملية
•زيادة عدد براءات االخرتاع امل�سجلة عامليا
لكل ع�ضو هيئة تدري�س يف العام
•زيادة عدد م�شاريع البحث العلمي املدعومة
حمليا و دوليا
•ارتفاع مراتب اجلامعات الأردنية �ضمن
قوائم الت�صنيفات العاملية
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احلاكمية و الإدارة و
الت�شريعات الناظمة
لها:

على م�ستوى قطاع
التعليم العايل

•ت�شريعات متغرية وغري متنا�سقة
•ا�سرتاتيجيات متغرية بتغري وزراء
التعليم العايل
•غياب ال�شفافية يف اختيار ر�ؤ�ساء
اجلامعات ,و �أع�ضاء جمال�س التعليم
العايل و الأمناء
•�ضعف دور جمال�س �أمناء اجلامعات يف
احلاكمية
•غياب التن�سيق بني االدارات اجلامعية
الر�سمية واخلا�صة
•�ضعف مراقبة الأداء الأكادميي
للجامعات و عدم وجود ّاليات تقومي
للقيادات اجلامعية

•ا�ستقرار ن�سبي للقوانني و الأنظمة
والتناغم فيما بينها
•برنامج وخطط زمنية لتنفيذ
اال�سرتاتيجيات املعتمدة وااللتزام بها
•�أ�س�س و معايري �شفافة الختيار ر�ؤ�ساء
اجلامعات و �أع�ضاء جمال�سها
•تقييم �أداء اجلامعات �سنويا وفق معايري
معلنة
•تقييم �أداء ر�ؤ�ساء اجلامعات وفق �أ�س�س
مو�ضوعية
•تطوير و تطبيق نظم م�ساءلة ت�ضمن
االلتزام و تنفيذ ا�سرتاتيجيات التعليم
العايل املقررة

على م�ستوى م�ؤ�س�سات
التعليم العايل و
اجلامعات

•�ضعف م�ستوى اال�ستقالل املايل ,
االداري والأكادميي
•غياب الر�ؤية اال�سرتاتيجية لهذه
امل�ؤ�س�سات
•تعيني القيادات دون النظر �إلى
الأقدمية ,العطاء العلمي و الكفاءة و
يتم غالبا وفق ا�سرت�ضاءات وعالقات
�شخ�صية
•مركزية الإدارة اجلامعية و حتولها �إلى
�إدارة فردية و تهمي�ش جمال�س الأق�سام و
الكليات يف التعيينات
•غياب الإدارة االلكرتونية يف كثري من
الإجراءات
•غياب ال�شفافية و امل�ساءلة
•�ضعف م�شاركة اجلهات امل�ستفيدة و
�صاحبة امل�صلحة يف التعليم العايل
•غياب �أنظمة اجلودة ال�شاملة
•تغيري ر�ؤ�ساء اجلامعات با�ستمرار مما
�أدى �إلى عدم تنفيذ اال�سرتاتيجية
اخلا�صة باجلامعة
•الرتهل االداري وتغول الوحدات االدارية
على الكليات االكادميية

•لت�شريعات معدلة ل�ضمان ا�ستقاللية كاملة
ماليا  ,اداريا و �أكادمييا
•�أ�س�س و معايري �شفافة الختيار القيادات
الأكادميية داخل اجلامعة
•�أ�س�س و معايري وا�ضحة و �شفافة الختيار
ر�ؤ�ساء اجلامعات
•تقييم دوري لأداء اجلامعة بوحداتها
االدارية و �أق�سامها الأكادميية با�ستخدام
ا�س�س دولية
•نظام اجلودة ال�شاملة يف جميع م�ستويات
االدارة يف اجلامعة
•التو�سع يف االدارة االلكرتونية وتفعيلها.
•تطوير و تطبيق نظم م�ساءلة ت�ضمن
حتقيق �أهداف التعليم العايل
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خام�سا  :ال�سيا�سات املقرتحة وامل�ؤ�شرات امل�ستقبلية
مما �سبق تظهر احلاجة �إلى تطوير �سيا�سات تعالج احلاكمية و�أ�س�س القبول واالعتماد و�ضبط اجلودة والبحث
العلمي والدرا�سات العليا والتعليم املهني والتمويل والبيئة اجلامعية ،حيث
تهدف هذه ال�سيا�سات �إلى حتقيق عدة �أهداف.
فيما يلي الأهداف وم�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بها:
�أو ًال  :حمور احلاكمية والإدارة اجلامعية
الهدف

م�ؤ�شرات الأداء

� -1ضمان ا�ستقالل اجلامعات مالي ًا و�إداري ًا
و�أكادميي ًا

•موازنات متوازية
•تناق�ص ن�سبة العجز حتى يتال�شى
•مدى تطبيق معايري االعتمادين العام واخلا�ص

� -2إعادة النظر يف ت�شكيل و مهام جمال�س �أمناء
اجلامعات (اخلا�صة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل غري
الأردنية العاملة يف الأردن) لتمكينها من �أداء دور
�أكرب يف م�سرية التعليم العايل اجلامعي يف الأردن.

•�صدور الت�شريعات اجلديدة

� -3إعداد وتطبيق خطط ا�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل العاملة يف الأردن تتوافق مع
ا�سرتاتيجية قطاع التعليم العايل والبحث العلمي.

•�إجناز ا�سرتاتيجية لكل م�ؤ�س�سة وجداول زمنية للتنفيذ.

 -4اجناز العمل بنظام �إدارة املعلومات التعليمي
 EMISيف م�ؤ�س�سات التعليم العايل كافة.

•اجناز نظام �إدارة معلومات �إلكرتوين فاعل.
•�سرعة تبادل املعلومات بني الوزارة وامل�ؤ�س�سات التعليمية
الأكادميية.

 -5ت�أهيل القيادات الأكادميية والإدارية يف
اجلامعات

•�أعداد امل�شاركني يف الربامج التدريبية ومدى حت�سن
الأداء الأكادميي والإداري يف اجلامعات.
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ثاني ًا  :حمور �أ�س�س القبول
م�ؤ�شرات الأداء

الهـ ـ ــدف
 -1تطوير �أ�س�س القبول وفق معايري حتقق العدالة
وتكاف�ؤ الفر�ص.

•حت�سن ن�سبة �أ�ستاذ :طالب
•مدى االلتزام بعدد الطلبة في ال�شعب ال�صفية.
•حت�سن �إجراءات القبول املوحد.
•زيارة اعداد الطلبة امللتحقني يف التعليم التقني.

 -2اعتماد الأ�س�س التناف�سية للقبول يف الربامج
املوازية

•مدى االلتزام بالطاقة اال�ستيعابية للجامعة.

 - 3و�ضع �شروط قبول للطلبة املتقدمني خارج �إطار
القبول املوحد.

•ن�سبة �أعداد الطلبة املقبولني مبعدالت �أقل بع�شر عالمات
عن املعدل التناف�سي �إلى �أعداد الطلبة املقبولني على
القوائم الإ�ضافية.

ثالث ًا  :حمور االعتماد و�ضبط اجلودة
الهـ ـ ــدف

م�ؤ�شرات الأداء

.أتطبيق معايري االعتماد العام واالعتماد اخلا�ص
على �سائر م�ؤ�س�سات التعليم العايل العاملة يف
الأردن:
.بم�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية اخلا�صة.
 .جم�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية الر�سمية.
.دم�ؤ�س�سات التعليم العايل غري الأردنية.
.هالربامج الأكادميية امل�شرتكة بني م�ؤ�س�سات
عال �أردنية ومثيالتها غري الأردنية.
تعليم ٍ

•حتقيق نتائج �أف�ضل يف الت�صنيفات العاملية وامتحانات
الكفاءة اجلامعية واملعيارية.
•زيادة الطلب على خريجي اجلامعات الأردنية يف اخلارج.
•زيادة �أعداد الطلبة غري الأردنيني امللتحقني باجلامعات.
•زيادة ر�ضى امل�شغليني للخريجيني.
•حت�سن اداء اخلريجيني يف االمتحانات التناف�سية الدولية.
•

 -1تطوير نظام �ضمان اجلودة وتطبيقه يف �سائر
م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

•مدى توزيع الدليل والنظام املطبوع ل�ضمان اجلودة على
جميع امل�ؤ�س�سات.
•عدد املتدربني امل�ؤهلني للتقييم واملتابعة.
عال.
•وجود وحدة �ضمان جودة يف كل م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
•ن�شر نتائج التقييم الدوري ،وترتيب التخ�ص�صات يف
الربامج املتوافرة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
•�إجناز التقييم الداخلي وعر�ضه على جمل�س الأمناء.

 -2و�ضع خطة لال�ستمرار يف ت�أمني �أع�ضاء هيئة
تدري�سية م�ؤهلة وفق حاجات اجلامعات الأردنية.

•�أعداد الطلبة املوفدين جلامعات عاملية مرموقة.
•ن�سبة الإنفاق على الإيفاد.

 -3و�ضع معايري نوعية لأداء ع�ضو هيئة التدري�س.

•�إ�صدار الت�شريعات املنظمة لذلك.

 -4حتديث الربامج واخلطط الدرا�سية ملواكبة
التطورات العاملية يف جمال التعليم العايل.

•نتائج �أف�ضل يف االمتحانات املعيارية الدولية.
•تناف�سية �أعلى على الوظائف.
ً
ً
•عدد التخ�ص�صات املعتمدة اعتمادا خا�صا يف كل جامعة.
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الهـ ـ ــدف

رابع ًا  :حمور البحث العلمي والتطوير والدرا�سات العليا
م�ؤ�شرات الأداء

 -1تفعيل دور �صندوق دعم البحث العلمي لتحقيق
�أهدافه الواردة يف النظام رقم ( )4ل�سنة .2007

•قيمة االيرادات املحولة ون�سبتها مقارنة بن�سبة الإيرادات
امل�ستحقة.

 -2حت�سني البيئة البحثية وت�شجيع الفرق العلمية
متعددة التخ�ص�صات ،ودعم طلبة الدرا�سات العليا
املتميزين يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

•زيادة االنتاج العلمي املن�شور يف اجلامعات.
•ن�سبة الباحثني املتفرغني �إلى ن�سبة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
يف اجلامعة.
•ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي من موازنة اجلامعة.
•ن�سبة الر�سائل اجلامعية املنجزة �إلى عدد خريجي طلبة
الدرا�سات العليا.
•عدد احلا�صلني على احلوافز البحثية.
•ن�سبة عدد البحوث املن�شورة من الر�سائل اجلامعية �إلى عدد
طلبة الدرا�سات العليا.

 -3مراعاة ربط البحث العلمي والتطوير ب�أهداف
التنمية ال�شاملة

•حجم امل�شروعات البحثية املقدمة �ضمن الأولويات الوطنية
من كل برنامج.
•عدد الربامج املعتمدة �ضمن الأولويات الوطنية.
•حجم الدعم املقدم للم�شروعات.
•مدى ت�أثري نتائج امل�شروعات وتو�صياتها على م�سرية التنمية
ال�شاملة امل�ستدامة.

 -4ن�شر ثقافة البحث العلمي يف �سائر مكونات العمل
االكادميي

•عدد اخلطط الدرا�سية املحدثة �أو املطورة.
•عدد حلقات البحث والدورات التدريبية.
•عدد الكتيبات ال�سنوية ال�صادرة عن اجلامعات.
•ن�سبة عدد البحوث املن�شورة يف املجالت من خارج الأردن.
•زيادة دعم الن�شر العلمي و املجالت من م�صادر داخلية
وخارجية بالإ�ضافة للدعم املقدم من الوزارة واجلامعات.
•زيادة عدد املجالت املتخ�ص�صة.
•عدد اال�شرتاكات يف املجالت من خارج الأردن.

 -5زيادة التوا�صل بني الكوادر التدري�سية والبحثية
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل من جهة والقطاعات
االنتاجية واخلدمية اخلا�صة داخل اململكة وخارجها
على �أ�س�س ت�شاركية من جهة �أخرى.

•عدد امل�شاريع املدعومة التي تخدم القطاعات االنتاجية
واخلدمية يف كل جامعة.
•عدد البحوث املن�شورة يف كل جامعة.
•عدد براءات االخرتاع والتطبيقات التكنولوجية للبحوث
العلمية يف كل جامعة.
•مدى ت�أثري نتائج البحوث والتطوير على جودة االنتاج
وم�ستوى اخلدمات.
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الهـ ـ ــدف

خام�س ًا  :حمور التعليم الفني (التقني) والتكنولوجي
م�ؤ�شرات الأداء

�إعادة النظر يف الربامج والتخ�ص�صات واخلطط
الدرا�سية يف الكليات اجلامعية املتو�سطة لتوجيهها
نحو التعليم الفني لتعزيز االقبال عليه

•التغيري يف النظرة املجتمعية نحو التعليم التقني
•زيادة ن�سبة �أعداد الطلبة امللتحقني بالتعليم الفني.
•زيادة �أعداد امللتحقني ب�سوق العمل من خريجي الكليات
اجلامعية املتو�سطة.

التو�سع يف التعليم التكنولوجي (البكالوريو�س)

•ن�سبة عدد الطلبة الذين �سيلتحقون يف هذه الربامج
لالعوام املقبلة مقارنة الى القبول يف الربامج الأكادمية
التقليدية.
•�إ�صدار الت�شريع الالزم.
•زيادة عدد الطلبة امل�شمولني مبنح درا�سية.

تعزيز الثقافة املهنية لدى الطلبة من خالل متطلبات
اجلامعة.

•ن�سبة ال�ساعات املعتمدة املخ�ص�صة للثقافة املهنية �إلى
متطلبات اجلامعة.
•مدى ت�أثري امل�ساقات املهنية على �أداء الطلبة يف اجلامعة.

�ساد�س ًا  :حمور متويل اجلامعات
الهـ ـ ــدف

م�ؤ�شرات الأداء

� -1إن�شاء �صندوق التعليم العايل لتعزير متويل
اجلامعات

•املبا�شرة واال�ستمرارية يف حتويل العوائد من وزارة املالية
لل�صندوق.
•حتويل جميع الإيرادات االلية امل�ستوفاة للجامعات.
•حتويل العوائد من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي �إلى
اجلامعات الر�سمية يف الوقت املنا�سب.

 -2ا�ستمرار احلكومة يف �سداد املديونية املتحققة
على اجلامعات الر�سمية

•ت�سديد الأق�ساط امل�ستحقة يف الوقت املنا�سب.

� -3إن�شاء بنك الطالب اجلامعي لتقدمي القرو�ض
واملنح و�صو ًال �إلى تغطية �أكرب قدر ممكن من حاجات
الطلبة امل�ستحقني.

•عدد الطلبة امل�ستفيدين من القرو�ض.
•عدد الطلبة امل�ستفيدين من املنح.
•ن�سبة الطلبة امل�ستفيدين من عدد الطلبة امل�ستحقني للمنح.
•ن�سبة الطلبة امل�ستفيدين من عدد الطلبة امل�ستحقني
للقرو�ض.

 -4و�ضع ا�سرتاتيجيات متويل �إ�ضافية للجامعات مثل
�إن�شاء الوقفيات يف كل جامعة و�إن�شاء مراكز متيز
تقدم خدمات يف جماالت اال�ستثمار واال�ست�شارات
واخلدمات الطبية والهند�سية والتقنية وغريها.

•زيادة ن�سبة هذه الإيرادات يف موازنات اجلامعات.

 -5تغطية احلكومة للكلفة الر�أ�سمالية للجامعات
الر�سمية مع �إعطاء الأولوية للجامعات املن�ش�أة حديث ًا
مبا يتوافق مع اخلطة اال�سرتاتيجية لقطاع التعليم
العايل واخلطة اال�سرتاتيجية لكل جامعة.

•مقدار املخ�ص�صات املر�صودة يف املوازنة العامة للدولة لهذا
الغر�ض.
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�سابع ُا  :حمور البيئة اجلامعية
م�ؤ�شرات الأداء

� -1صقل �شخ�صيات الطلبة وتر�سيخ املواطنة
واملمار�سات الدميقراطية لديهم من خالل تعزيز
الوعي واالنفتاح الفكري.

•ن�سبة م�شاركة الطلبة يف الأندية الطالبية وبخا�صة �أندية
احلوار.
•عدد الأن�شطة والفعاليات الطالبية التي تنفذها اجلامعة يف
كل عام.
•مدى ر�ضا الطلبة عن الأن�شطة الطالبية.

 -2قيام اجلامعات بتنظيم عملية ت�شكيل املجال�س
واجلمعيات والهيئات الطالبية ح�سب الأنظمة
والتعليمات اخلا�صة بها.

•ن�سبة م�شاركة الطلبة يف االنتخابات الطالبية.
•ن�سبة الإجناز يف خطط العمل املقدمة.

 -3التو�سع يف الأن�شطة الطالبية غري املنهجية يف
�سائر املجاالت (الثقافية والفنية والريا�ضية).

•مدى حتقيق اجلامعة ملعايري االعتماد العام فيما يتعلق
باملرافق واخلدمات الطالبية.
•ن�سبة االنفاق يف املوازنة على الن�شاطات غري املنهجية.
•عدد الأن�شطة التي �شاركت بها اجلامعة وترتيبها التناف�سي
يف ذلك.

 -4تعزيز ثقة الطالب باجلامعة ،وتنمية عالقته
�إيجابيا مع �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية.

•نتائج ا�ستبانات مدى ر�ضا الطلبة عن الإر�شاد الأكادميي
وااللتزام بال�ساعات املكتبية واللقاءات الدورية.
•تناق�ص م�شاكل الطالب يف الت�سجيل والتخريج.
•تراجع ظواهر ال�شغب.
•ازدياد عدد اللقاءات الدورية املفتوحة على م�ستوى الق�سم
والكلية واجلامعة يف ال�سنة الدرا�سية.
•ن�سبة الطلبة احلا�صلني على احلوافز الت�شجيعية.

 -5تعديل الأنظمة الت�أديبية مبا يتنا�سب مع الروح
الرتبوية للعلمية الأكادميية.

•ن�سبة الطلبة املخالفني من املجموع الكلي.
•تناق�ص عدد املخالفات وتنوعها.

 -6تعزيز التفاعل بني طلبة اجلامعة واملجتمع.

•عدد الربامج التطوعية املنفذة.
•نتائج ا�ستطالعات الر�أي ومدى ر�ضا املجتمع املحلي عن
التفاعل بني اجلامعة واملجتمع.
•ن�سبة الإنفاق على برامج خدمة املجتمع.

 -7رعاية الطلبة الوافدين وتوفري البيئة اجلاذبة
لهم.

•ازدياد عدد الطلبة الوافدين يف اجلامعة.
•ن�سبة م�شاركتهم يف �أن�شطة اجلامعة.
•تدين عدد احلوادث وامل�شاكل التي يتعر�ضون لها داخل
اجلامعة وخارجها.

 -8تطوير البيئة الأكادميية يف اجلامعة من
خالل ت�أ�سي�س البنية التحتية التقنية ،وا�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة لتقدمي خدمات �أكادميية
واجتماعية لهم.

•اجناز ال�شبكة الإلكرتونية الهوائية.
•اجناز تعديل تعليمات منح الدرجات العلمية.
•حت�سن م�ستوى �أداء الطلبة �أكادميي ًا.
•زيادة �أعداد امل�شروعات البحثية والتطبيقية عند الطلبة.
•زيادة ا�ستعمال احلا�سوب املحمول لدى الطلبة.
•ن�سبة الطلبة امل�شرتكني بعناوين الكرتونية جامعية.
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ثامنا :حمور خدمة املجتمع وتنميته
م�ؤ�شرات الأداء

 -1تعزيز الت�شاركية وزيادة
التفاعل االيجابي مع املجتمع

الهـ ـ ــدف
•وجود خطة وا�سرتاتيجية عملية وتا�سي�س نظم ت�شاركية حمددة.
•مدى م�شاركة ممثلي املجتمع املحلي يف املجال�س االكادميية وامل�شاركة الفعالة يف
�صياغة اخلطط الدرا�سية.
•عدد ونوعية برامج االت�صال التي جتريها كليات اجلامعة ومراكزها ومعاهدها
�سنوي ًا مع امل�ؤ�س�سات خارج
•اجلامعة.
•درجة ر�ضا املجتمع املحلي عن الدور املجتمعي واالمنائي للجامعة والتفاعل بني
اجلامعة واملجتمع
•ن�سبة الإنفاق على برامج خدمة املجتمع.
•عدد ونوعية ال�شراكات (الفاعلة) العلمية واالقت�صادية والتنموية مع القطاع
االجتماعي والقطاع اخلا�ص.

 -2تفعيل وزيادة م�ساهمة
اجلامعة يف �أن�شطة تنمية
املجتمع وتطويره من خالل
املبادرات واالن�سطة التي
تعنى باالحتياجات التنموية
للمجتمع

•مدى ت�ضمني االحتياجات التنموية للمجتمع يف الربامج الدرا�سية.
•عدد اال�ست�شارات والدرا�سات التي جتريها اجلامعة �سنوي َا.
•عدد الأن�شطة الإعالمية والثقافية واملعار�ض املتخ�ص�صة التي تعقد �سنوياً.
•عدد الندوات �أو الفعاليات املقدمة للجمهور يف املجتمع املحلي �سنوي َا.
•عدد التقارير والن�شرات واالبحاث التي ت�صدر �سنويا عن حاجات املجتمع
وتطلعاته.
•عدد امل�شاريع التنموية التي ت�شارك فيها اجلامعة.

 -3زيادة م�ساهمة اع�ضاء
هيئة التدري�س يف �أن�شطة
خدمة املجتمع

•ن�سبة اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س وع�ضوية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وباالخ�ص اجلمعيات
التنموية.
•اعتماد ن�شاطات خدمة املجتمع يف التقييم ال�سنوي الع�ضاء هيئة التدري�س يف الرتقيات.
•اعتماد العمل االجتماعي وخدمة املجتمع من منافذ التفرغ العلمي املعتمدة.
•عدد ون�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س املرتبطني مب�صانع او م�ؤ�س�سات او جهات متعلقة
بتخ�ص�صاتهم.
•عدد �ساعات العمل التطوعية الع�ضاء هيئة التدري�س.

 -4زيادة العمل التطوعي
للطلبة

•عدد الأعمال التطوعية وعدد �ساعات العمل التي يقدمها طلبة اجلامعة ،ونوعها �سنوي ًا
•عدد احلمالت التطوعية التخ�ص�صية (طبية ،توعية ،ار�شاد زراعي ،ادارة
م�شاريع ..تربعات ).التي تنفذها كليات اجلامعة �سنويا.

 -5التعليم اخلدمي
Service Learning
(مبادرة تعليمية تت�ضمن)
ادماج التعلم مع اخلدمة
العملية والتطبيقية كجزء من
املواد الدرا�سية االعتيادية

•عدد ون�سبة امل�ساقات الدرا�سية التي مت ادماج التعليم اخلدمي فيها.
•عدد ون�سية امل�ساقات الدرا�سية التي �صممت برتكيز على احتياجات املجتمع املحلي.
•عدد امل�شاريع واخلدمات املتميزة التي قدمها الطلبة.

 -6تعزيز البحث العلمي
التطبيقي وانتاج املعرفة
العلمية النافعة ون�شرها

•ادماج اجلدوى العلمية واجلدوى االجتماعية يف خطط االبحاث العلمية واعتمدها
كمعايري للدعم.
•وجود �سيا�سة وخطة عمل لنقل املعرفة االن�سانية من امل�ستوى النظري الى م�ستوى
ال�سيا�سات والتطبيق.
•�إ�شراك املجتمع املحلي يف نقا�ش خطط م�شاريع االبحاث العلمية واقرارها.
•عدد املنتجات واالبتكارات العلمية التي مت انتاجها �سنويا وتطبيقها على امل�ستوى
املجتمعي
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نتائج تقرير فريق عمل الزراعة

�أعد هذا التقرير
•املهند�س حممود �أبو غنيمة

رئي�س الفريق
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املقدمة :
كانت الزراعة يف الأردن جزء ًا من احللم لأولئك الذين عا�شوا فوق ثراه وتعاملوا مع �سنوات اجلفاف
واخل�صب .وكانت الزراعة العمود الفقري القت�صادهم وم�صدر رزقهم ،وفيما كانت م�ؤ�س�سات الوطن تكرب
واجهت الزراعة حتديات الزمن وبد�أت تفقد مكانتها بني القطاعات الرديفة حتى �سميت بالقطاع اليتيم « .
�شكل القطاع الزراعي �أ�ضعف حلقة من حلقات النمـو االقت�صادي الأردين خالل العقود الأربعة املا�ضية ،فقد
كان ن�صيب الزراعـة من الناتـج املحلـي الإجمايل يف عـام  )31.9( 1964مليـون دينار ما ن�سبتـه  %15.7من
الناتـج املحلـي الإجمـالــي .ويف عام  2005بلغ ن�صيب الزراعة ( )157.6مليون دينار ما ن�سبته حوايل 2.4
 %من الناجت املحلي الإجمايل .مما يبني مدى تراجع مكانة القطاع الزراعـي يف االقت�صاد الوطني ،وزيادة
االعتماد على اال�سترياد يف توفري احلاجيات الأ�سا�سية من املواد الغذائية.
وقد برز تراجع الإنتاج الزراعي ب�شكل وا�ضح يف املحا�صيل احلقلية والتي ت�شكل العمود الفقري للأمن الغذائي
لأي دولة يف العامل ،فعلى �سبيل املثال بلغ �إنتاج القمح عام  1964نحو (� )294.7ألف طن ،تراجع عام 2008
�إلى (� )7.83ألف طن ،وكذلك ال�شعري الذي تراجع �إنتاجه من ( )97.2الف طن عام 1964الى ()10.33
الف طن عام � 2008أما العد�س الذي بلغ �إنتاجه (� )25.1ألف طن عام  1964تراجع الى ( )178طن عام
 2008وقد ا�ستمر انخفا�ض امل�ساحات املزروعة على مدار ال�سنوات املا�ضية ففي حني كانت امل�ساحة امل�ستغلة
زراعيا  5.3مليون دومن عام  1973تراجعت الى ()2.314مليون دومن عام � ،2008أما الأرا�ضي املروية فهي
بحدود (� )928ألف دومن.
وكان ل�سيا�سة حترير التجارة التي جاءت �ضمن اجراءات الت�صحيح االقت�صادي والتي طبقتها احلكومة يف
مطلع الت�سعينيات اثر بالغ على تراجع القطاع الزراعي ,وبان�ضمام االردن الى منظمة التجارة العاملية عام
 2000اختفت امكانية دعم وم�ساندة القطاع الزراعي بف�ضل االلتزامات التي قطعتها احلكومة على نف�سها
والت�شريعات التي ا�صدرتها والتي ادت الى فتح البالد على م�صراعيها لدخول املنتجات الزراعية من خمتلف
انحاء العامل .االمر الذي ا�سهم يف زيادة االعتماد على اال�سترياد لتلبية احتياجات املجتمع املحلي من املواد
الغذائية ,حيث مت ا�سترياد مواد غذائية وحيوانات حية ( )1247.8مليون دينار عام  2007يف حني بلغت
�صادراتنا من املواد الغذائية ( )403.9مليون دينار فقط .
تنبع �أهمية القطاع الزراعي كونه ي�شكل امل�صدر الرئي�سي لدخل اكرث من مليون ان�سان ,وهو يفرت�ض ان يكون
امل�صدر الرئي�سي للغذاء وحتقيق االمن الغذائي ,ويتمتع هذا القطاع ب�أهمية ال تنح�صر باملردود املادي ,او
بن�سبة م�ساهمته بالناجت املحلي االجمايل ,رغم اهمية ذلك ,فللقطاع الزراعي اهمية اقت�صادية واجتماعية,
فهو ي�سهم يف معاجلة ق�ضايا الفقر والبطالة ,وتزداد اهميته يف هذه املرحلة بالذات ,حيث ي�شهد العامل
ازمة غذاء ب�سبب اجلفاف والت�صحر واالنحبا�س احلراري الناجم عن تلوث البيئة من قبل الدول ال�صناعية
الكربى ,واال�ستخدام اجلائر للحبوب يف انتاج الطاقة احليوية من قبل بع�ض الدول ال�صناعية ,اننا منلك من
املقومات ما ميكننا من توفري حد مقبول من الغذاء ,ي�سهم يف تخفيف االعتماد على اال�سترياد ,حيث تبلغ
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م�ساحة االرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ()8.7مليون دومن »التي يزيد معدل �سقوط االمطار فيها على  200ملم«
وامل�ساحة امل�ستغلة يف االنتاج الزراعي ()6.2مليون دومن وفق معلومات وزارة الزراعة ,اما املياه املتاحة فهي
()774مليون مرت مكعب امل�ستغل منها  ,%70وحتقق منتجات اخل�ضار وحلوم الدواجن وبي�ض املائدة اكتفاء
ذاتيا على وجه التقريب ,مع زيادة ملحوظة يف اخل�ضار تتجه نحو الت�صدير.
ان حمدودية م�ساحة االرا�ضي الزراعية ,واعتماد معظمها على مياه االمطار ا�سهم يف تذبذب االنتاج الزراعي,
و�ساعد على عزوف العديد من الفالحني واملزارعني عن الزراعة ,لكونها غري م�ضمونة النتائج ,خا�صة يف ظل
ال�صعوبات التي تواجهها ,ومن بينها املناف�سة احلادة يف ال�سوق نتيجة فو�ضى االنتاج التي ت�ؤدي الى اغراق
ال�سوق امل�ستوردة ببع�ض اال�صناف ب�شكل يفوق االحتياجات ,او نتيجة اغراق البالد باملنتجات الزراعية نتيجة
�سيا�سة االنفتاح االقت�صادي التي طبقتها احلكومات املتعاقبة التزاما ب�شروط منظمة التجارة العاملية ,علما
ان الدول الكربى وفرت حماية ملنتجاتها الزراعية ,االمر الذي ي�ستدعي �ضرورة تنظيم القطاع الزراعي
انتاجا وت�سويقا ,وو�ضع حد ال�ستغالل ال�سما�سرة للمزارعني وامل�ستهلكني ,ان مثل هذه ال�صعوبات وغريها
دفعت العديد من املزارعني االردنيني الى هجر االر�ض واالنتقال الى املدينة .فبدال من البحث اجلدي عن
كيفية معاجلة م�شاكل هذا القطاع احليوي ,وتوفري م�ستلزمات تطوره بدعم املزارعني وت�شجيعهم على ان�شاء
جمعيات انتاجية وا�ستهالكية حتل مكان.
القطاع الزراعي يعترب من �أكرث القطاعات توفريا لفر�ص العمل وله ارتباط مبا�شر يف العديد من القطاعات
ال�صناعية الأخرى �سواء يف جمال مدخالت الإنتاج كالأدوية البيطرية واملبيدات الزراعية واال�سمدة وغريها
من امل�ستلزمات او ال�صناعة الغذائية التي تعتمد على املنتجات الزراعية املحلية وامل�ستوردة باال�ضافة الى
قطاعات النقل والتجارة .
يف الأردن مثل الكثري من الدول العربية والنامية بد�أ القطاع الزراعي منذ فرتة طويلة يئن حتت وط�أة �سيا�سات
تغيري هيكلي هدفت �إلى �إ�ضعاف الدعم املقدم حكوميا �إلى القطاع الزراعي مقابل زيادة االهتمام بقطاعات
اخلدمات والتجارة وال�سياحة وغريها من القطاعات.
�أن توا�ضع الهدف اال�سرتاتيجي املقدر لزيادة م�ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل من  %3حاليا �إلى
 %4عام  2017ي�شري �إلى غياب القناعة ب�أهمية الزراعة مقارنة بقطاعات �أخرى تبدى تطورا كبريا .يف الوقت
ذاته لدى الأردن خربات كبرية يف القطاع الزراعي يف جمال البحث والتكنولوجيا �سواء يف اجلامعات �أو يف
املركز الوطني للبحوث الزراعية  ،وهناك �شركات يف القطاع اخلا�ص بد�أت ت�ستخدم �أف�ضل �أنواع التكنولوجيا
احلديثة مع توفر خربات تراكمية هائلة لدى املزارعني مما يعني وجود طاقة كامنة ال�ستنها�ض القطاع الزراعي
ولكن تبقى العوامل املحددة هي توفر املال الكايف ال�ستدامة امل�شاريع الزراعية وخا�صة التي يتم دعمها �أوليا
من منح وقرو�ض خارجية وكذلك توفر موارد املياه املنا�سبة لإحياء الزراعة.
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يف الوقت الذي تنطلق ال�سيا�سة الزراعية الر�سمية يف الأردن من اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية التي
مت �إعدادها يف العام  2002ت�ؤكد �آراء �أكرث املعنيني بالقطاع الزراعي على عدم وجود التزام �سيا�سي كاف
مبتابعة هذه اال�سرتاتيجية والكثري من الأهداف الواردة فيها مل تتحقق بعد  ،ولكن من الوا�ضح �أن التحديات
التي طر�أت على القطاع الزراعي يف ال�سنوات املا�ضية من تغري املناخ وزيادة ا�سعار الأغذية وتراجع كمية
املياه والتهديدات املحيطة بقطاع الرثوة احليوانية جتعل من ال�ضروري تطوير �سيا�سة جديدة .ميكن �أن ُتدخل
القطاع الزراعي يف جتربة �شبيهة بقطاع الطاقة واملياه حيث يتم ت�شكيل جلنة ملكية من ذوي االخت�صا�ص
واخلربة كفيلة بتحديث اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بناء على امل�ستجدات واملتغريات اجلذرية
يف هذا القطاع .مثل هذه اللجنة مهمة جدا لتطوير �سيا�سات وخيارات زراعية وطنية ال ترتبط بال�ضرورة
بتو�صيات خارجية وخا�صة يف �سياق حتديد �أمثل و�أكف�أ �أنواع الدعم للقطاع الزراعي الذي ي�ساهم يف تن�شيط
الزراعة وحتقيق ن�سبة �أكرب من الأمن التنموي والغذائي بعيدا عن �سوء ا�ستغالل الدعم كما كان يحدث يف �إطار
الدعم املقدم للأعالف الذي ا�ستفاد منه الكثري من رجال الأعمال الكبار بدال من مربي املا�شية التقليديني
و�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
وميكن لهذه اللجنة �أن تدر�س بعناية �أي�ضا التعقيد الكبري الذي ي�شوب معادلة اال�سترياد والإنتاج املحلي من
املنتجات الزراعية  ،وكيفية التوازن ما بني دعم امل�ستهلك من خالل تقلي�ص اجلمارك وال�ضرائب على ال�سلع
امل�ستوردة و�إيقاف الت�صدير وحماية املنتجني املحليني وهي معادلة �صعبة جدا وحتتاج �إلى الكثري من القرارات
الذكية واملخططة بعناية والبعيدة عن الع�شوائية.
�أما الق�ضية الثالثة واملهمة يف ال�سيا�سات الزراعية فهي حت�سني �أدوات الت�سويق الزراعي التي ت�ساهم يف �ضمان
ح�صول املزارع على الن�صيب الأكرب من الأرباح ولي�س الو�سطاء كما هو احلال يف ال�سنوات املا�ضية  ،وبدون
نظام ت�سويق عادل �سيهجر الكثري من املزارعني مهنة الزراعة باحثني عن خيارات �أخرى يف املدن .يف حم�صلة
الأمر ف�إن الأبعاد االجتماعية والتنموية للقطاع الزراعي قد تبدو �أكرث �أهمية من الأبعاد االقت�صادية البحتة
املتمثلة يف م�ؤ�شر م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي.
هذه القناعة بالأبعاد االجتماعية والتنموية هي التي جتعل معظم دول العامل وحتى يف الواليات املتحدة و�أوروبا
الغربية تقدم دعما م�ؤثرا لقطاع الزراعية لتقوية تناف�سيته العاملية وهذا ما يجعل �صانع القرار االقت�صادي
الأردين بحاجة �إلى �إعادة النظر يف توجهات جتاهل القطاع الزراعي و�إعطاء هذا القطاع املزيد من الأهمية
واحلوافز املنا�سبة والعادلة لإعادة االعتبار �إليه يف الن�شاط االقت�صادي والتنموي .وجتاوز عقدة �أنّ الزراعة
ت�شكل فقط ن�سبة  %3من �إجمايل الإنتاج القومي؛ لأنَّ هذا الرقم حمبط وم�ضلل وال يعك�س احلقيقة والت�أثري
املبا�شر وغري املبا�شر للقطاع الزراعي يف االقت�صاد الوطني.
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لقد حان الوقت لإعادة النظر يف ال�سيا�سة الزراعية ,لي�س وفقا للمنظور والر�ؤية اال�ستثمارية الر�أ�سمالية فح�سب,
بل وبر�ؤية وطنية اجتماعية باعتبار هذا القطاع �أهم ركائز اال�ستقرار االجتماعي يف املرحلة املقبلة ,فللقطاع
الزراعي �أهمية اقت�صادية واجتماعية ,كونه ي�شكل امل�صدر الرئي�سي للغذاء ,ويتمتع هذا القطاع ب�أهمية خا�صة ال
تنح�صر باملردود املادي ,وبن�سبة م�ساهمته بالناجت املحلي االجمايل ,على الرغم من اهمية ذلك ,فهو ي�سهم يف
معاجلة ق�ضايا الفقر والبطالة ,وهو من القطاعات اجلاذبة لعمل املر�أة ,يف الإنتاج الزراعي وباملهن املرتبطة.
ا�ستجابة للتوجهات امللكية ال�سامية املتعلقة بدعم القطاع الزراعي
وبرعاية كرمية من دولة رئي�س الوزراء وح�ضور نخبة من �صناع القرار و ذوي االخت�صا�ص عقد يوم االثنني
املوافق  2013 /7 /1يف فندق املريديان امل�ؤمتر الوطني الزراعي بهدف :
1.1التوافق حول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعاملني فيه وت�صنيفها ح�سب االولويات .
2.2اقرتاح امل�شاريع والربامج امل�ستقبلية ملواجهة هذه التحديات .
3.3دعم جهود وزارة الزراعة الهادفة الى بناء اال�سرتاتيجية الوطنية للقطاع الزراعي 2020 – 2014
وتوجيهها .
4.4توحيد برامج العمل داخل الوزارات والهيئات العاملة داخل القطاع الزراعي او امل�ؤثرة فيه .
وقد توزع احل�ضور على جمموعة من املحاور القطاعية املتخ�ص�صة التالية :
1.1حمور االمن الغذائي اال�سري ومكافحة الفقر
2.2حمور الرثوة النباتية
3.3حمور الرثوة احليوانية
4.4حمور الرثوة احلرجية وتنمية املراعي
5.5حمور الت�سويق واخلدمات الت�سويقية امل�ساندة
6.6حمور التعليم الزراعي
7.7حمور البيئة الت�شريعيه واال�ستثمارية يف القطاع الزراعي
حيث مت مناق�شة العنا�صر التف�صيلية التالية �ضمن كل حمور :
أامل�ؤ�شرات الرقمية التي تظهر حجم القطاع وم�ساهمتهبالتوافق حول التحديات التي تواجه القطاع الفرعي والعاملني فيه وت�صنيفها على �سلم االولويات.جاقرتاح امل�شاريع والربامج امل�ستقبلية ملواجهة هذه التحديات.د اقرتاح ت�صور مبدئي حول الية التعامل مع االتي يف كل حمور قطاعي :•اثر التغريات املناخية على القطاع الفرعي ومقرتحات للتعامل معها
•الت�شريعات الالزمة لتح�سني فر�ص اال�ستثمار وتطوير البيئة امل�ؤ�س�سية يف القطاع الفرعي
•اليات لتطوير العمل التعاوين يف القطاع الفرعي
•اليات تعزيز البحث واالر�شاد يف القطاع الفرعي
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و�شهد امل�ؤمتر عدد ًا من املداخالت واملناق�شات وكانت التو�صيات العامة على النحو التايل:
التو�صيات العامة:
التو�صية

اجلهة املعنية بالتنفيذ

اوال  :العمل على تعديل الت�شريعات ال�ضرورية لتنمية وتطوير قطاع الزراعة
وكما يلي :
1.1الإ�سراع يف �إقرار �إ�صدار قانون الزراعة امل�ؤقت رقم ( )44ل�سنة 2002
ومبا ي�ضمن اعطاء وزارة الزراعة دورا تنموي ًا اكرب بحيث يراعى ما
يلي-:
أعدم حتويل الأرا�ضي الزراعية لأي ا�ستعماالت �أخرى دون موافقة وزارةالزراعة
باملحافظة على االرا�ضي احلرجية والغابات. جحتديد م�س�ؤولية وزارة الزراعة فيما يتعلق ب�إدارة مياه الري على م�ستوىاملزراعة
دتخويل الوزارة �صالحية ترخي�ص منظمات القطاع اخلا�ص غري التعاونيةهم�شاركة الوزارة يف و�ضع موا�صفات ا�ستعمال املياه املعاجلة واملياهامل�سو�س(املاحلة)

وزارة الزراعة
رئا�سة الوزراء
جمل�س الأمة

�2.2إعادة هيكلة البحث والإر�شاد الزراعي و�إن�شاء هيئة وطنية للبحث
والإر�شاد الزراعي.

وزارة الزراعة

3.3رفع را�س مال م�ؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي وتعزيز برنامج امل�ؤ�س�سة
اخلا�ص بتمويل امل�شاريع ال�صغرية لال�سر الفقرية للم�ساعدة يف حتقيق
االمن الغذائي وتو�سيع م�س�ؤولياتها لت�شمل امل�شاريع الريفية ولي�س
للزراعية فقط.

رئا�سة الوزراء
م�ؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي

4.4تعديل قانون االحتاد العام للمزارعني مبا ي�ضمن
أتفعيل دور االحتاد العام للمزارعني يف تنمية وتطوير القطاع الزراعيو�ضمان زيادة الع�ضوية يف االحتاد
ب�إن�شاء االحتادات النوعية -جتوفري الدعم املايل لالحتاد

رئا�سة الوزراء ,وزارة
الزراعة  ،االحتاد العام
للمزارعني

5.5تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف تنمية وتطوير القطاع الزراعي من خالل
زيادة ن�سبة متثيل القطاع اخلا�ص يف امل�ؤ�س�سات احلكومية العاملة يف
القطاع الزراعي.

وزارة الزراعة  ،ال�صناعة
والتجارة  ،م�ؤ�س�سة الإقرا�ض
الزراعي
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التو�صية

اجلهة املعنية بالتنفيذ

6.6الغاء �ضريبة املبيعات على مدخالت االنتاج واخلدمات الت�سويقية
والعموالت املخ�ص�صة على املبيعات يف ا�سواق اجلملة.

وزارة الزراعة  ،رئا�سة
الوزراء

7.7الإ�سراع يف اقرار القانون املقرتح لإن�شاء غرفة زراعة الأردن.

وزارة الزراعة  ،القطاع
اخلا�ص

8.8تعديل نظام �أ�سواق اجلملة مبا ي�سمح للقطاع اخلا�ص ب�إن�شاء وادارة
�أ�سواق اجلملة داخل وخارج حدود البلديات وامانة عمان.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
 ،رئا�سة الوزراء ،وزارة
الزراعة

9.9تعديل قانون املجل�س الأعلى للتنظيم مبا ي�ضمن اعتماد ممثل عن وزارة
الزراعة ونقابة املهند�سني الزراعيني كع�ضو فعال يف جمل�س التنظيمA.

وزارة الزراعة  ،وزارة
ال�ش�ؤون البلدية

1010درا�سة القوانني واالنظمة ذات العالقة باال�ستثمار يف االنتاج الزراعي
وال�صناعات الغذائية والزراعية مبا ي�ضمن توفري البيئة اال�ستثمارية
املنا�سبة لعمل القطاع اخلا�ص يف القطاع الزراعي للقيام بدور �أكرث
فاعلية يف التنمية الزراعية.
�1111إعادة النظر يف قانون العمل والعمال وتنظيم العماله الوافده مبا ي�ضمن:
أمعاملة العمال الزراعيني الدائمني كباقي العمال يف القطاعات االخرىبتنظيم العمالة الزراعية الوافدة مبا ي�ضمن االلتزام بتن�سيب وزارةالزراعة ومنع املتاجرة برخ�ص اال�ستقدام وتنويع م�صادر العمالة
جمراجعة اتفاقية العمل مع الدول االخرى1212تعزيز قدرات �صندوق املخاطر الزراعية وا�ستحداث برامج للتامني
الزراعي و توفري التمويل الالزم لتعوي�ض املزارعني عن الكوارث
الطبيعية
1313حتديد كميات املياه املخ�ص�صة للزراعة باالتفاق مع �أ�صحاب العالقة
يف منطقة وادي الأردن واملناطق املرتفعة وااللتزام بتوفري هذه الكميات
�ضمن خطة طويلة املدى وحتديد الية ثابته وعادلة للتعاون بني كل من
وزارة الزراعة ووزارة املياه والري يف جمال �إدارة مياه الري .

وزارة الزراعة وزارة
ال�صناعة والتجارة
ومم�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار

وزارة العمل

وزارة الزراعة

وزارة املياه والري
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التو�صية
�1414إعداد نظام ً يتيح للمزارعني ا�ستغالل املياه امل�سو�س (املاحلة ) اجلوفية
و حتليتها مبا يتنا�سب مع حما�صيلهم و�شمول جميع مناطق الوادي
لغايات توفري كميات العجز من مياه الري يف �أيام ال�سنة .
1515البدء بتنفيذ م�شروع التخل�ص من الأمالح يف املياه امل�ست�صلحة من
اخلربة ال�سمرا واال�ستفادة من فرق االرتفاع بني املرتفعات ووادي الأردن
يف عمليات التحليه .

اجلهة املعنية بالتنفيذ
وزارة املياه والري
وزارة املياه والري

1616و�ضع وتفعيل نظام �شامل ي�سمح با�ستغالل املياه اجلوفية يف املرتفعات
ومب�شاركة من جميع الأطراف ذات العالقة يحقق العدالة ويحافظ على
هذا املورد الهام ويحل �إ�شكالية الآبار غري املرخ�صة.

وزارة املياه والري

1717توحيد اجلهود العاملة يف االمن الغذائي حتت مظلة واحدة وتعزيز دور
وزارة الزراعة يف عمليات ادارة وتوفري الغذاء

وزار ة ال�صناعة والتجارة
ووزارة الزراعة

1818تعزيزا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف القطاع الزراعي واعفاء متطلبات
نقل التكنولوجيا اخلا�صة بهذا املجال من ال�ضرائب.

اجلمعية العلمية امللكية
 ،رئا�سة الوزراء  ،املركز
الوطني للبحث واالر�شاد

1919التاكيد على �سيا�سة مياه الوادي للوادي.

وزار ة املياه والري

2020ان�شاء �شركه م�ساهمه خا�صه او اكرث للت�سويق  ,او دعم ان�شاء �شركات
الت�سويق املتخ�ص�صة �صغرية ومتو�سطة احلجم .

القطاع اخلا�ص  ،م�ؤ�س�سة
ت�شجيع اال�ستثمار  ،وزارة
الزراعة

2121تنظيم الإنتاج الزراعي من خالل ربط زراعة املحا�صيل ب�شكل مبا�شر
مبتطلبات ال�سوق املحلي و الت�صديري وت�شجيع �إقامة التجمعات الإنتاجية
�أو االحتادات النوعية للمحا�صيل املختلفة يف مناطق الإنتاج.

القطاع اخلا�ص  ،احتاد
املزارعني  ،وزارة الزراعة

2222ت�شجيع التو�سع يف ا�ستخدام التكنولوجيا لتح�سني اجلوده وتقليل الفاقد
وخف�ض التكاليف وت�شجيع التو�سع يف الزراعه الت�صديريه والتعاقديه .

القطاع اخلا�ص  ،م�ؤ�س�سة
ت�شجيع اال�ستثمار  ،وزارة
الزراعة

2323تطبيق القواعد الفنية على امل�ستوردات وحماية املنتجني  ،وفق ًا لقانون
حماية االنتاج الوطني والت�شاور الدائم وامل�ؤ�س�سي مع القطاع اخلا�ص
ب�ش�أن اال�سترياد .

نقابة جتار اخل�ضار والفواكه
 ،االحتاد العام للمزارعني ،
وزارة الزراعة
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التو�صية
2424ان�شاء جلنة دائمة للت�صدير واال�سترياد جتمع وزارة الزراعة ووزارة
ال�صناعة والتجارة والقطاع اخلا�ص ومنحها �صالحية التن�سيب
بال�سيا�سات والقرارات اخلا�صة باال�سترياد والت�صدير .
2525ا�ستكمال وتفعيل انظمة تتبع املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية.

اجلهة املعنية بالتنفيذ
وزارة الزراعة ووزارة
ال�صناعة والتجارة والقطاع
اخلا�ص
وزارة الزراعة

2626توفري النقل الالزم جو ًا وبر ًا من حيث الكم والنوع ودعم ا�سعار ال�شحن
اجلوي .

امللكية االردنية  ،وزارة
الزراعة  ،وزارة النقل

2727اعتبار جميع املراعي املوجودة يف البادية وحدة واحدة وتطبيق قانون
احلمى عليها.

جمل�س الوزراء  ،جمل�س
االمة  ،وزارة الزراعة

2828ان�شاء حمكمة حرجية وت�شديد العقوبات املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات رئا�سة الوزراء  ،جمل�س االمه
التي حتمي الغابات واملراعي وجترم االعتداء عليها .
 ،وزارة الزراعة
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