املحتويات
ملخ�ص تنفيذي

11

املقدمة

17

�إعداد التقييم القطري امل�شرتك

18

املزايا واملخاطر الن�سبية للأمم املتحدة يف الأردن

20

الأردن  -حقائق �أ�سا�سية

24

بيئة ال�سيا�سات الوطنية يف الأردن

25

الأردن وجدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة

29

تقدم وو�ضع حقوق الإن�سان يف الأردن
ّ

31

الركيزة  .1ال�شعوب

38

الركيزة  .2االزدهار

68

الركيزة  .3كوكب الأر�ض

76

الركيزة  .4ال�سالم والعدالة وامل�ؤ�س�سات القوية

81

الركيزة  .5ال�شراكات

96

اال�ستنتاجات واخلطوات التالية

97

امل�صطلحات واملخت�صرات
رعاية ما قبل الوالدة
			
ANC
اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
			
CAT
منظمة جمتمعية
			
CBO
التقييم القطري امل�شرتك
			
CCA
حتالف املناخ والهواء النظيف
		CCAC
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
		CCPR
االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري
			
CED
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
		
CEDAW
االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري
		CERD
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
		CESC
			�آلية القرو�ض املي�سرة
CFF
خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية
		
CMHS
معدل وفيات الأطفال
		 CMR
االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم
		CMW
م�ؤ�شر مدركات الف�ساد
			
CPI
معدل انت�شار ا�ستخدام و�سائل منع احلمل
			
CPR
اتفاقية حقوق الطفل
			
CRC
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
		CRDP
منظمة املجتمع املدين
			
CSO
توحيد الأداء
		 DAO
دائرة الإح�صاءات العامة
			
DOS
�		DRMإدارة مخاطر الكوارث
احل ّد من مخاطر الكوارث
		 DRR
الدفترييا وال�سعال الديكي والكزاز
		 DPT
املفو�ضية الأوروبية
			
EC
م�ؤ�شر تطوير التعليم
			
EDI
			�أداة قيا�س مناء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة
EDI
خطة التنمية التنفيذية
			
EDP
برنامج �إ�صالح التعليم من �أجل اقت�صاد املعرفة
		ERfKE
جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
		
ESCWA
دائرة الإح�صاءات العامة الأردنية
			
DoS
االحتاد الأوروبي
			
EU
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة
			
FAO
اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن مكافحة التبغ
		FCTC
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اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
			
FDI
تنظيم الأ�سرة
			
FP
اتفاقية التجارة احلرة
			
FTA
�		GAMأمانة عمان الكربى
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
			
GCC
م�ؤ�شر التنمية اجلن�سانية
			
GDI
الناجت املحلي الإجمايل
			
GDP
مرفق البيئة العاملية
			
GEF
مقيا�س متكني النوع االجتماعي
			
GEM
املعدل الإجمايل لاللتحاق باملدار�س
			
GER
م�ؤ�شر عدم امل�ساواة بني اجلن�سني
			
GII
الدخل القومي الإجمايل
			
GNI
خطة العمل املعتمدة لتنمية املحافظات
		
GODP
م�ؤ�شر التنمية الب�شرية
			
HDI
تقرير التنمية الب�شرية
			
HDR
م�سح نفقات ودخل الأ�سرة
			
HIES
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
			
HIV
م�ؤ�شر الفقر الب�شري
			
HPI
املجل�س الأعلى لل�سكان
			
HPC
حقوق الإن�سان
			
HR
تنمية املوارد الب�شرية
			
HRD
�		 IATFآلية فرقة العمل امل�شرتكة بني الوكاالت
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
			
ICT
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
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جتمع جلان املر�أة الوطني الأردين
		JNFW
اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة
		JNCW
م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية يف الأردن
		JPFHS
خطة اال�ستجابة الأردنية
			
JRP
م�ست�شفى اجلامعة الأردنية
			
JUH
م�ست�شفى امللك امل�ؤ�س�س عبداهلل اجلامعي
			
KAH
رو�ضة الأطفال
			
KG
برنامج تقومي ومراقبة محو الأمية
		LAMP
وحدة التنمية املحلية
			
LDU
غاز البرتول امل�سال
			
LPG
			�إطار التعجيل بتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية
MAF
�صحة الأم والطفل
		MCH
			�إعالن الألفية
MD
الأهداف الإمنائية للألفية
		MDG
تقرير الأهداف الإمنائية للألفية
		
MDGR
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
		
MENA
برنامج العمل ب�ش�أن �سد الثغرات يف جمال ال�صحة النف�سية
		
mhGAP
ال�صحة النف�سية
			
MH
ال�صحة العقلية والدعم النف�سي واالجتماعي
		
MHPSS
ا�ستعرا�ض منت�صف املدة
			
MTR
النفايات البلدية ال�صلبة
		MSW
وزارة املياه والري
		 MWI
معدل وفيات الأمومة
		MMR
وزارة الرتبية والتعليم
			
MoE
وزارة البيئة
		
MoEnv
وزارة ال�صحة
		 MoH
وزارة الداخلية
			
MoI
وزارة العدل
			
MoJ
وزارة العمل
			
MoL
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
		
MOMA
وزارة التخطيط والتعاون الدويل
		
MoPIC
وزارة تطوير القطاع العام
		
MoPSD
وزارة التنمية االجتماعية
		MoSD
ع�ضو برملان
			
MP
امل�شاريع املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
		
MSME
�صندوق املعونة الوطنية
			
NAF
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ا�سرتاتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
		
NBSAP
الأمرا�ض غري ال�سارية
		NCDs
املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة
		NCFA
املركز الوطني حلقوق الإن�سان
		
NCHR
�شركة الكهرباء الوطنية
		
NEPCO
الإطار الوطني ملكافحة عمل الأطفال
		NFCL
منظمة غري حكومية
		 NGO
تقرير التنمية الب�شرية الوطني
		
NHDR
خطة ال�صمود الوطني
			
NRP
امل�ساعدة الإمنائية اخلارجية
		 ODA
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
		OECD
العمليات الت�شغيلية وال�صيانة
		O&M
الرعاية ال�صحية الأولية
			
PHC
خطة العمل
			
PoA
تعادل القوة ال�شرائية
			
PPP
فريق الأمم املتحدة لدعم الأقران
			
PSG
منع التطرف العنيف
			
PVE
الإدارة القائمة على النتائج
			
RBM
من�سق الأمم املتحدة املقيم ومن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية
		
RC/HC
ال�صحة الإجنابية
			
RH
اخلدمات الطبية امللكية
			
RMS
اخلطة الإقليمية لالجئني وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات
			
3RP
اللجنة التوجيهية
			
SC
			�أهداف التنمية امل�ستدامة
SDG
التدخني ال�سلبي
			
SHS
العنف اجلن�سي والعنف القائم على نوع اجلن�س
		SGBV
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
			
SME
دعم خطة العمل الوطنية للح ّد من ملوثات املناخ الق�صرية الأجل
		SNAP
			�إجراءات الت�شغيل القيا�سية
SOPs
احل ّد الأدنى للحماية االجتماعية
			
SPF
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
			
SSC
تقييم جوانب �ضعف قطاع ال�صحة
			
SVA
معدل اخل�صوبة الكلي
			
TFR
التعليم والتدريب املهني والتقني
		TVET
دولة الإمارات العربية املتحدة
			
UAE
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
		
UDHR
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الأمم املتحدة
			
UN
�		UNAFإطار الأمم املتحدة للم�ساعدة
فريق الأمم املتحدة القطري
		
UNCT
		�إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية
UNDAF
جمموعة الأمم املتحدة الإمنائية
		
UNDG
		�إدارة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون ال�سالمة والأمن
UNDSS
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
		
UNDP
برنامج الأمم املتحدة للبيئة
		UNEP
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ
		
UNFCCC
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
		
UNESCO
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
		
UNFPA
 UN-HABITATبرنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
		
UNHCR
منظمة الأمم املتحدة للطفولة
		
UNICEF
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
		
UNIDO
ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث
		
UNISDR
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
		
UNODC
مكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�شاريع
		
UNOPS
جمموعات العمل التابعة للأمم املتحدة املعنية با�ستعرا�ض النتائج
		
UNRGs
وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
		
UNRWA
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة
		UNSC
قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة
		
UNSCR
�		UNPFإطار الأمم املتحدة لل�شراكات
الدورة اال�ستثنائية للأمم املتحدة
		UNSS
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
		
USAID
املراجعة الدورية ال�شاملة
			
UPR
الدوالر الأمريكي
			
USD
			�إطار تقييم جوانب ال�ضعف
VAF
البنك الدويل
			
WB
برنامج الأغذية العاملي
			
WFP
منظمة ال�صحة العاملية
		WHO
منظمة التجارة العاملية
			
WTO
معهد امللكة زين ال�شرف التنموي
		
ZENID
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ملخ�ص تنفيذي
يقع الأردن �ضمن الفئة الأعلى ال ّتي تت�ش ّكل منها الدول املتو�سطة الدخل ،وذلك بف�ضل معدل التنمية الب�شرية املرتفع ن�سب ًيا الذي يتم ّتع به ،بحيث
يحتل املرتبة  80من بني  188دولة �أخرى .1وبني العامني  1980و� ،2014شهد معدّل الدخل القومي الإجمايل للفرد الواحد زياد ًة ،بلغت حوالى 24
يف املئة 2.وخالل الفرتة الزمنية نف�سها� ،شهد ك ّل من متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة ومتو�سط �سنوات الدرا�سة زياد ًة � ً
أي�ضا بن�سبة  7.8و� 6.8سنة
على التوايل .وبالتايل ،ت�شري هذه املعدالت �إلى �أن االجتاهات ال ّتي تبناها الأردن على املدى الطويل ،والناجتة عن جمموعة متنوعة من الإجراءات
االقت�صادية واالجتماعية املتخذة تتخذ �صف ًة �إيجابي ًة ب�شكلٍ عام .ومع ذلك ،يظهر عدد من التحديات والق�ضايا الأكرث عم ًقا – �سواء كان ذلك يف
مما تك�شف عنه امل�ؤ�شرات وحدها .وبالتايل ،يحاول هذا التقييم القطري امل�شرتك
املا�ضي �أو احلا�ضر  -ال ّتي ت�ستحق �أن تخ�ضع لتحليل �أكرث دق ًة ّ
�إجراء مثل هذا التحليل.
ويف هذا ال�سياق ،عر�ض تقرير الأهداف الإمنائية للألفية لعام � 2010صور ًة مختلطة ومواتية ب�شكلٍ عام عن التقدّم الذي �أحرزته الدولة .وبالتايل،
فقد �أو�ضح � ً
أي�ضا اجلهود الكبرية التي بذلها الأردن يف �سبيل حتقيق معظم الأهداف الإمنائية للألفية .وبحلول العام  ،2010كان الهدف  2من
الأهداف الإمنائية للألفية املتمثل يف «حتقيق تعميم التعليم االبتدائي» قد حتقق ،واعتربت امل�ساعي املبذولة من �أجل حتقيق الهدف « 5حت�سني
�صحة النفا�سية» والهدف « 6مكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية  /الإيدز واملالريا وغريهما من الأمرا�ض» �أم ًرا ممك ًنا .و ّ
مت ت�سليط ال�ضوء
� ً
أي�ضا على �إجراءات ال�سيا�سات امل�ستهدفة ،وذلك بهدف حتقيق الهدف  1املتمثل يف «الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع» ،والهدف « 3تعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني املر�أة» ،والهدف »4تخفي�ض معدل وفيات الطفل» والهدف »7كفالة اال�ستدامة البيئية».
وبعد ا�ستكمال ن�صف برنامج الأهداف الإمنائية للألفية الذي ميتد على فرتة  15عا ًما ،واجه الأردن �سل�سل ًة من العوامل الرئي�سية اخلارجية
ال ّتي �أ ّثرت على م�سار تطوره .فقد بد�أ الركود املايل العاملي يف التفاقم اعتبا ًرا من العام  .2008ويف العام  ،2010ت�أ ّثر الأردن بتداعيات ثورات «الربيع
العربي» .وكذلك� ،أ ّثرت �أوجه عدم اال�ستقرار الإقليمي امل�ستمر املرتبط ب�سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا على قطاع ال�سياحة ،كما �أدّت �إلى
انقطاع خطوط �إمدادات الطاقة ،الأمر الذي �أ ّثر �سل ًبا على خزينة الدولة .ويف العام  ،2011بد�أ الأردن يف التعامل مع الآثار املرتتبة عن الأزمة
ال�سورية ،ال �سيما مع و�صول �أكرث من  630,000الجئ م�سجل وحوالى  750,000الجئ غري م�سجل �إلى اململكة بحلول العام  3 .2015ومنذ ذلك احلني،
كان للأردن � ً
أي�ضا �أن يتعامل مع تزايد �أوجه انت�شار التط ّرف العنيف.
ريا يف حتقيق بع�ض
وبحلول الوقت الذي كان فيه الهدف الإمنائي للألفية الأخري للعام  2015ي�شارف على حتقيقه وبينما كان الأردن يحرز تقد ًما كب ً
الأهداف الإمنائية للألفية يف جمال التعليم والرعاية ال�صحية ،كان ال يزال هناك بع�ض امل�ساعي التي مل تكتمل بعد يف عدد من املجاالت الهامة ال ّتي
تعذر فيها الأردن عن حتقيق �أهدافه الإمنائية .وتت�صل هذه املجاالت ب�شكلٍ خا�ص بق�ضايا متعلقة باحلد من الفقر ،والعمالة ،وامل�ساواة بني اجلن�سني
والبيئة 4.ومنذ ذلك احلني� ،أ�شارت احلكومة ،ويف بياناتها املختلفة� ،إلى �أن هذه املجاالت �ستتلقى املزيد من الدعم املكثف من الأمم املتحدة خالل
الفرتة املمتدة بني العامني  2018و5 .2022
ومن �أهم الدرو�س امل�ستفادة وامل�ستخل�صة من هذه ال�سنوات اخلم�سة ع�شر هو �أنه ،ويف الوقت الذي يت ّم فيه التخطيط لتحقيق النمو واالزدهار
والتنمية امل�ستدامة على املدى املتو�سط والطويل بهدف ت�أ�سي�س ر�ؤية الأمة وتوجهاتها التنموية� ،إلاّ �أنه ال يزال من ال�ضروري النظر يف العديد من
عوامل اخلطر اخلارجية البارزة والتعامل معها بحذ ٍر وواقعيةٍ.
ري قد �أ ّثرت على اململكة بدرج ٍة كبرية .فقد �أ�سفرت �أوجه عدم اال�ستقرار الإقليمي
وقد �أثبتت الفرتة الأخرية �أن الأحداث غري املتوقعة �إلى ح ّد كب ٍ
ومكامن ال�ضعف الوطنية عن ظهور ت�أثريات محلية متعددةّ ،
مت ال�شعور ب�صداها يف ك ّل من املجاالت ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والبيئية املرتابطة بها .لذلك ،ال ب ّد من تعزيز قدرات اململكة على التك ّيف مع كافة هذه الأمور ،وذلك كجزء من جهودها املبذولة يف �إطار تنفيذ
جميع �أن�شطتها مبوجب جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة و�أهداف التنمية امل�ستدامة �سع ًيا منها للم�ضي قد ًما يف هذا ال�ش�أن.
1
2
3
4
5

ص ،2.تقرير التنمية البرشية  ،2015التنمية يف كل عمل ،مذكرة إحاطة للدول عن تقرير التنمية البرشية  -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ص ،7.تقرير التنمية البرشية  ،2015التنمية يف كل عمل ،مذكرة إحاطة للدول عن تقرير التنمية البرشية  -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
دائرة شؤون الالجئني السوريني يف مديرية األمن العام
ص ،3.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
لجنة األمم املتحدة التوجيهية ،محرض االجتامع املنعقد يف  1آب/أغسطس  ،2016وكلمة معايل املهندس عامد فاخوري ،وزير التخطيط والتعاون الدويل خالل اجتامع
األولويات االسرتاتيجية الخاص باألمم املتحدة واملنعقد يف  10ترشين الثاين/نوفمرب 2016
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وعلى �صعيد �أبرز ما جاء يف حتاليل الأداء الأخرية ،فقد �ساهم الهدف  1من الأهداف الإمنائية للألفية يف الربط ما بني معدالت الفقر واالختالفات
التنموية الكبرية البارزة بني املحافظات ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ش ّكل �أحد �أهم التحديات االقت�صادية واالجتماعية التي تواجه اململكة حال ًيا6.
فعلى الرغم من النمو االقت�صادي البارز الذي �شهده الأردن حتى العام  ،2009ال يزال هناك قلق بالغ ووا�ضح ب�ش�أن �إمكانية جتذر �أوجه الفقر
والبطالة وتر�سخها يف املجتمع 7.وبالتايل ،مت ّثل �أوجه ت�أثري البطالة الهيكلية ،ال �سيما بني �أو�ساط ال�شباب والن�ساء الأردنيات ،ق�ضي ًة رئي�سي ًة حتت ّل
مكان ًة بارز ًة يف الأق�سام املخ�ص�صة ال ّتي تتناول ق�ضايا النوع االجتماعي واالزدهار الواردة يف هذا التقييم .وكذلك ،بد�أت ق�ضايا جديدة يف الظهور ،ال
�سيما تلك املتعلقة بجودة التعليم وعدم تطابق املهارات املتاحة والأعباء املتزايدة ج ّراء الأمرا�ض غري ال�سارية ،ما مي ّثل حوالى  76يف املئة من جمموع
الوفيات يف الأردن.
ت�صل ن�سبة عدد الفقراء املنخف�ضة ن�سب ًيا يف الأردن �إلى نحو  14يف املئة ،وذلك على الرغم من �أن حوالى ثلث �سكانه يدخلون دائرة الفقر خالل العام
ريا يف اجلودة .ويعود ذلك �إلى
نف�سه .ويف الوقت الذي تع ّد فيه �إمكانيات الو�صول �إلى اخلدمات االجتماعية متاح ًة للغاية� ،إلاّ �أنه هناك تفاو ًتا كب ً
�آليات التمويل وتقدمي اخلدمات املعتمدة ،ال �سيما يف قطاع الرعاية ال�صحية 8.كما يظهر ا�ستياء عام � ً
أي�ضا بني �أو�ساط ال�شعب الأردين ،وذلك نظ ًرا
ملخاطر الفقر املحتملة ،وانعدام ديناميكية �سوق العمل وزيادة تكاليف املعي�شة 9.وهناك �إح�سا�س عام � ً
أي�ضا ي�سيطر على املجتمع ب�ضرورة �أن يبلي
الأردن بال ًء ح�س ًنا يف هذه املجاالت .وبالتايل� ،ست�ش ّكل مبادرات التنفيذ الدقيق جلدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة املتمثل يف �ضمان «عدم ترك
ريا يف ظل هذه الظروف.
�أي �أحد خلف الركب» حتد ًيا كب ً
وباملقارنة مع بلدان �أخرى ،يقع الأردن يف �أ�سفل القاعدة ،من حيث ما يتم ّتع به من موارد طبيعية �ضعيفة ،وانعدام وجود �أرا�ضي خ�صبة ومياه �صاحلة
لل�شرب .كما ت�ساهم التوقعات بزيادة ت�أثري تغيرّ املناخ يف جعل الو�ضع �أكرث �صعوب ًة .وعلى مدى ال�سنوات الـ 55املا�ضية ،ازداد عدد ال�سكان يف الأردن
بوترية � 10أ�ضعاف لي�صل �إلى ما يقارب  10ماليني ن�سمة ،10بحيث قد �شهد العقد املا�ضي �أكرب زيادة �سكانية على الإطالق .ومن منظور اال�ستدامة،
قد ي�ساهم ذلك يف الزيادة من �ش�أن الطبيعة اله�شة للعالقة القائمة بني «ال�شعوب» و «كوكب الأر�ض».
ينتمي �سكان الأردن يف غالبيتهم �إلى فئة ال�شباب الذين غال ًبا ما يقيمون يف املناطق احل�ضرية .وبالتايل ،يع ّد �أكرث من ن�صف الأردنيني ( 52.2يف
املئة من �إجمايل عدد ال�سكان) حتت �سنّ الـ 25عا ًما 11.وتعي�ش الغالبية العظمى من ال�سكان يف املدن والبلدات ،بحيث يقيم حوالى  60يف املئة منهم
يف عمان واملحافظات الثالث املجاورة لها12.
ومن منظور حقوق الإن�سان ،والذي يع ّد جز ًءا ال يتجز�أ من عملية التنمية ال�شاملة ،ظهرت �سل�سل ًة متدرج ًة من التح�سينات الد�ستورية ال ّتي ّ
مت البدء
بتنفيذها على م ّر ال�سنني .وعاد ًة ما كان الأردن يف طليعة دول املنطقة يف هذا املجال .و�أدّى التقدم املحرز يف هذا املجال �إلى تقريب امل�سافات بني
عنا�صر القوانني الوطنية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية املختلفة ومبادئ وقواعد االتفاقيات والإعالنات الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان .وقد
حذت املوائمات الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية ،ووف ًقا لوترية مختلفة ،احلذو نف�سه يف بع�ض احلاالت ب�شكلٍ غام�ضّ � .أما يف بع�ض احلاالت الأخرى،
فلم يكن التنفيذ الكامل �أو �إنفاذ هذه الإجراءات بال�ضرورة ممك ًنا ،وذلك على النحو الذي ت�سعى من خالله الأق�سام ذات ال�صلة �أدناه لت�سليط ال�ضوء
على هذه امل�س�ألة.
وقد �أثبتت اململكة قدرتها على ال�صمود ،وب�شكلٍ ملحوظ ،يف وجه اال�ضطرابات وال�صدمات ال ّتي واجهتها منذ ا�ستقاللها قبل حوالى  70عا ًما وح ّتى
يومنا هذا .فمن خالل متوقعه �ضمن حدود منطق ٍة ت�سود �أوجه عدم اال�ستقرار واال�ضطراب عليها� ،أثبت الأردن قدرته الكبرية على قبول الالجئني
القادمني �إليه ،نتيجة ل�سل�سلة من ال�صراعات املحيطة به .ويتج ّلى ذلك يف �أعداد ال�سكان غري الأردنيني الذين باتوا ي�شكلون  3ماليني �شخ�ص� ،أيّ
نحو  31يف املئة من جمموع ال�سكان13.

ص ،7.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
ص ،172.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
ص ،iii.البنك الدويل  -التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2016
ص ،1.البنك الدويل  -التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2016
تصل األرقام الفعلية إىل أكرث من  9.5مليون ،وفقًا للتعداد العام للسكان لعام 2015
دائرة اإلحصاءات العامة األردنية2015 ،
ص ،4.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
امللخص التنفيذي ،التعداد العام للسكان لعام  :2015يعيش نحو  2.1مليون فلسطيني وحواىل  636,000من املرصيني أيضً ا يف األردن ،هذا وباإلضافة إىل عدد أقل من
الناس من أصول أخرى .وعالو ًة عىل ذلك ،يستضيف األردن حال ًيا  1.4مليون الجئًا سوريًا.

6
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8
9
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13
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ويف �سياق �أزمة الالجئني احلالية وبف�ضل �سخاء احلكومة وال�شعب الأردين وتطبيق برنامج امل�ساعدات الإن�سانية الدويل والوطني واجلهود املبذولة
من قبل الالجئني ال�سوريني �أنف�سهم ،مت ّكن معظمهم من اال�ستفادة من املوارد واخلدمات املتاحة ،وكذلك مت ّكنت الدولة من تلبية املعايري الإن�سانية
بنجا ٍح.
ويف الآونة الأخرية� ،ساهمت وثيقة ا�ستجابة املجتمع الدويل للإطار ال�شمويل خلطة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية الذي قدمها الأردن و ّ
مت
الإقرار عليها خالل م�ؤمتر لندن يف �شهر �شباط/فرباير من العام  ،2016يف �إتاحة �إمكانيات ا�ستحداث فر�ص عمل وك�سب معي�شة جديدة لالجئني
ال�سوريني .وقد �ش ّكل ذلك نقطة حتول ال�ستعادة كرامة ال�شعوب والأمل واالعتماد على الذات ملئات الآالف من الالجئني ال�سوريني يف الأردن .ويف
الوقت نف�سه� ،أتاحت هذه الوثيقة �إمكانيات منو االقت�صاد الأردين.
ومع حلول العام  ،2017دخلت الأزمة ال�سورية عامها ال�سابع .وبالتايل ،باتت امل�ؤ�س�سات واملجتمعات الأردنية �أكرث قدر ًة على ا�ستيعاب الالجئني� .إلاّ �أنه
من اجلدير ذكره �أن �أ�صول العديد من �أ�سر الالجئني قد بد�أت الآن يف الن�ضوب بعد �أن ّ
مت ا�ستنزاف وفوراتها وارتفاع م�ستويات ديونها املتزايدة .ويف
هذا ال�صدد ،ك�شف �إطار تقييم جوانب ال�ضعف لعام � 2015أن  86يف املئة من الالجئني يعي�شون الآن حتت خط الفقر الأردين البالغ  68دينا ًرا �أردن ًيا
للفرد الواحد �شهر ًيا14.

وعلى ال�صعيد العاملي ،فقد اعرتف املجتمع الدويل ب�أن الأردن يقدّم منفع ًة دولي ًة عام ًة يف ا�ست�ضافته لهذه الأعداد الكبرية من الالجئني.
وقد ّ
مت تقدير الأثر املايل للأزمة ال�سورية على ميزانية احلكومة لعام  2015بحوالى  1.99مليار دوالر �أمريكي �سنو ًيا ،15موزع ًة ح�سب بع�ض
القطاعات الأ�سا�سية على النحو التايل:
 nتبلغ تكلفة تعليم الطالب ال�سوريني يف املدار�س احلكومية  193مليون دوالر �أمريكي؛
 nتبلغ تكلفة اخلدمات ال�صحية العامة املقدمة لل�سوريني  220مليون دوالر �أمريكي؛
 nي�صل معدّل ديون ال�شركة الوطنية للكهرباء ،املن�سوبة �إلى ال�سكان ال�سوريني� ،إلى  263مليون دوالر �أمريكي؛
 nت�صل تكلفة املياه الإجمالية ال ّتي ي�ستهلكها ال�سوريون �إلى  506.5مليون دوالر �أمريكي؛
 nتبلغ احل�صة ال�سنوية لتكاليف الأ�شغال احلكومية املن�سوبة �إلى ال�سوريني  244مليون دوالر �أمريكي؛
 nتبلغ التكلفة الإجمالية للخدمات البلدية املقدمة لل�سوريني ،با�ستثناء تلك املتاحة يف املخيمات 7.15 ،مليون دوالر �أمريكي.
14
15

التقرير األسايس املشرتك بني الوكاالت ،إطار تقييم جوانب الضعف ،أيار/مايو  ،2015املتاح عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/download.php?id=8844
ص ،6.تقييم جوانب الضعف الشامل 2016
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ومن املمكن النظر �إلى تواجد الالجئني ال�سوريني الطويل الأمد يف الأردن باعتباره �أنه ي�شكل حتد ًيا وفر�ص ًة على ح ّد �سواء .ومع ذلك ،فمن املهم
الإ�شارة �إلى �أن الغالبية العظمى من الالجئني ال�سوريني هم �ضعفاء �أو �ضعفاء للغاية 16.فيع ّد معدل الفقر بني �أو�ساط الالجئني ال�سوريني �أعلى
يف الأردن عنه يف لبنان ،وبالتايل ،ت�شري الأدلة �إلى �أن هذا املعدل قد ازداد بعدّة نقاط مئوية بني العامني  2013و17 .2015
ومن بني كل  655,014الجئ �سوري يف الأردن18 ،هناك حوالى  19 208,321من الأطفال يف �سن املدر�سة 20.وبحلول نهاية العام الدرا�سي ،2015-2014
التحق حوالى  129,354من الأطفال الالجئني ال�سوريني يف املدار�س العامة يف املخيمات واملجتمعات امل�ضيفة ،الأمر الذي �ش ّكل ً
ريا على
�ضغطا كب ً
نظام التعليم العام� 21.أما باقي الأطفال البالغ عددهم  ،97,132فهم غري ملتحقني بالتعليم الر�سمي.
� ّأما يف ما يتعلق ب�إمكانيات التنمية االقت�صادية الطويلة الأمد ال ّتي تتم ّتع بها اململكة ،يتم ّيز الأردن باقت�صاد �صغري ن�سب ًيا قائم على اخلدمات .ويف
ناجحا ن�سب ًيا جلذب اال�ستثمار الأجنبي� ،إال �أنه افتقر ،وب�صف ٍة عامة ،لإمكانيات ا�ستحداث فر�ص
الوقت الذي �ش ّكل فيه االقت�صاد الأردين مق�صدًا ً
عمل جمدية ومتنوعة وتناف�سية ،بحيث تتم ّتع بالقدرة على التغلغل يف املجتمع الأردين ب�أ�سره .وت�شري التقديرات �إلى �أن ما ي�صل �إلى  %50من
الأردنيني يعملون يف القطاع االقت�صادي غري الر�سمي 22.ومن املالحظ � ّأن امل�ساعي املبذولة لتحقيق الرت�شيد التدريجي واملنظم لهذا القطاع
�سي�ساهم يف متكني املزيد من النا�س من اال�ستفادة من مخططات الرفاه الوطني ،وبالتايل البدء يف امل�ساهمة يف ح�ص ٍة من ال�ضرائب املخ�ص�صة
للخزينة ،ولو ح ّتى ب�شكلٍ متوا�ضع ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ساعد � ً
أي�ضا يف تعزيز مبادئ العقد االجتماعي.
ومع تزايد عدد ال�سكان ،تدخل فئة �أكرب من ال�شباب �سوق العمل ك ّل عام .ومع ذلك ،ال تزال معدالت البطالة املرتفعة قائم ًة ،بحيث قد و�صل
متو�سطها �إلى ما ن�سبته  15.9يف املئة خالل الربع الثالث من العام  .23 2016وبالتايل ،تع ّد هذه امل�شكلة خطري ًة ال �سيما بني �أو�ساط ال�شباب والن�ساء،
وذلك نظ ًرا لكون �أكرث من ثلث ال�شباب عاطلني عن العمل 25 24.وبن�سب ٍة تقارب �ضعف املعدل العاملي ،ال يزال  58.5يف املئة من ال�شباب اخلريجني
عاطلني عن العمل لأكرث من �سنة 26.وعلى مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،من املقدّر �أن ي�صل معدل النمو �إلى حوالى � 3إلى  4يف املئة .27وبالتايل،
من املتوقع �أن ت�ستمر البطالة الهيكلية.
وف ًقا ملنظمة العمل الدولية ،ال ب ّد على االقت�صاد الأردين من امل�ساهمة يف ا�ستحداث حوالى  57,000فر�صة عمل جديدة �سنو ًيا على مدى ال�سنوات
ال�سبع املقبلة ،وذلك ال�ستيعاب الأردنيني اجلدد الذين يريدون دخول �سوق العمل ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يتطلب حتقيق معدل منو �سنوي يبلغ
 .%6.1ومن اجلدير ذكره �أن ن�سبة منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي قد بلغت  %3.1فقط خالل العام � ،2014إلاّ �أنه كان من املتوقع �أن ت�صل �إلى
 %2.5يف العام 28 .2015
وبالتايل ،يع ّد معدل النمو املتوقع ،والذي ي�صل �إلى حوالى � 3إلى  4يف املئة ،غري كايف للحدّ ،وب�شكلٍ كبري ،من �أوجه الفقر 29.وكذلك ،تتم ّثل العديد
من حتديات النمو امل�ستدام ،وب�شكلٍ وثيق ،يف محاور النقا�ش ال ّتي تتناول ق�ضايا «ال�شعوب» ،و»االزدهار» و «كوكب الأر�ض» املبينة يف الأق�سام املعنية
من هذا التقييم القطري امل�شرتك .وبالن�سبة لدولة مثل الأردن ،يعتمد نق�ص املوارد املعدنية �أو غريها من املزايا الطبيعية واالزدهار واال�ستقرار
ص ،9.الحكومة األردنية  /استعراض تقييم األمم املتحدة لالحتياجات 2014
تتطلّب هذه البيانات مصد ًرا محددًا لها .ص ،4.املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  -الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات  -تقرير
منتصف العام عن األزمة السورية http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2016/09/3RP-Mid-year-Report-Final.pdf 2016
بيانات تسجيل الالجئني الخاصة باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،حزيران/يونيو  14-2015ترشين األول/أكتوبر 2016
 208,321من األطفال يف سن املدرسة (الذين ترتاوح أعامرهم بني  5و 17سنة) ( 106,951من الفتيان و 101,370من الفتيات) يشكلون  %36من إجاميل الالجئني
املسجلني يف األردن.
 111,658من الفتيان و 114,828من الفتيات
وزارة الرتبية والتعليم ،بيانات االلتحاق يف املدارس للعام  ،2015/2014ترشين الثاين/نوفمرب 2014
أثر تدفق الالجئني السوريني عىل سوق العمل األردين  -منظمة العمل الدولية ومؤسسة فافو2015 ،
مرصد االقتصاد األردين ،خريف 2016
مرصد االقتصاد األردين ،خريف 2016
ص ،4.مسودة تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  ،2015 -تشري التقديرات إىل أن معدل البطالة يصل إىل  34.3يف املئة بني أوساط الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 15
و 19عا ًما
«تحوالت سوق العمل للشباب والشابات يف األردن» ،بقلم ف .باركوتيش ون .مريان ،منظمة العمل الدولية .حزيران/يونيو 2013
ص ،iii .البنك الدويل -التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2016
ص ،14.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
لالطالع عىل مناقشات أكرث تفصيلاً  ،يرجى الرجوع إىل ص iii.من التشخيص املنهجي القطري الخاص بالبنك الدويل ،شباط/فرباير 2016
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والرفاه ،وب�شكلٍ كامل تقري ًبا ،على تعزيز املواهب وامل�شاريع بنجا ٍح.
ويف �صلب هذا التحدي ،تعتمد ك ّل من قدرة ال�صناعات التناف�سية و�إنتاجيتها ،وجودة اخلدمات العامة وفعاليتها ،ورفاه الأ�سر واملجتمعات على
�إمكانيات تزويد ال�سكان مبهارات تعليم ّية وعمل ّية رفيعة امل�ستوى .ومنذ ت�أ�سي�سه ،ا�ستثمر الأردن يف التعليم وبناء املهارات ك�أولوية وطنية ،وال ّتي،
ولفرتة طويلة� ،ساهمت يف حتقيق تف ّوق مم ّيز �شهدته الدولة ،مقارن ًة مع غريها من البلدان الأخرى يف املنطقة 30.ومع ذلك� ،شهد العقد املا�ضي
تردي يف الو�ضع التعليمي يف الأردن.
وبالتايل ،يتعينّ على الأردن �أن يقوم بعك�س م�سار هذا االجتاه .وتكمن امل�ساعي املبذولة لال�ستفادة من �إمكانات النمو احلقيقية ال ّتي تتم ّتع بها اململكة
يف االلتزام بتنفيذ «ا�سرتاتيجية املوارد الب�شرية الوطنية ( »)2025-2016تنفي ًذا كاملاً  .وبالتايل ،يتط ّلب ذلك اال�ستثمار ،وب�شكلٍ منهجي ،يف «اقت�صاد
املعرفة» امل�ستقبلي ،وذلك من خالل الرتكيز امل�ستمر على التعليم النوعي واملواهب املكت�سبة ،يف الوقت الذي يت ّم فيه تعزيز الروابط املبا�شرة مع
مختلف متطلبات �سوق العمل يف قطاعات النمو الرئي�سية وكذلك ت�سليط ال�ضوء على �أوجه امل�ساواة بني �أو�ساط الن�ساء.
كما �سيت ّم حتديد م�صدر بارز �آخر من �ش�أنه امل�ساهمة يف تعزيز الرثوات لال�ستفادة منها على امل�ستوى املحلي .وبالتايل� ،سي�ساهم االجتاه املت�سارع
والأكرث حز ًما املعتمد نحو حتقيق الالمركزية ونقل ال�صالحيات املحددة ،ويف الوقت نف�سه ،يف متكني وت�سهيل �إمكانيات اال�ستفادة من املوارد املتاحة
والتنمية على امل�ستويات الوطنية الفرعية وبني �أو�ساط املجتمعات املحلية .وبالتايل� ،سي�ساعد ذلك يف �إ�ضفاء �شعور بامللكية وامل�س�ؤولية وامل�شاركة
بني �أو�ساط �أ�صحاب امل�صلحة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ميكنهم من مواجهة حتديات التنمية والفقر ،وذلك من خالل اعتماد حلول مبتكرة محل ًيا.
وكذلك ،ال ب ّد من الت�شجيع � ً
أي�ضا على عقد �شراكات محلية بني الهيئات العامة واخلا�صة واملجتمعية ،وذلك من �أجل معاجلة الق�ضايا املحلية ذات
الأولوية واملتعلقة باملياه والطاقة واخلدمات املقدّمة والبيئة الطبيعية والتما�سك االجتماعي.
وعالو ًة على ذلك ،يخ�ضع الأردن لعدد من االختبارات ال�صارمة املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة .وكذلك ،ي�ساهم موقف اململكة املتوا�ضع
ب�ش�أن عدد من امل�ؤ�شرات العاملية املتعلقة بالنوع االجتماعي يف عك�س مكانتها احلالية وحجم املهام الهائل ال ّتي تنتظرها .فعلى �سبيل املثال ،ي�صنف
الأردن يف املرتبة  99من بني  146دولة يف م�ؤ�شر عدم امل�ساواة بني اجلن�سني 31،ويف املرتبة  140من بني  145دولة يف امل�ؤ�شر العاملي للفجوة بني
اجلن�سني 32.وبالتايل ،من املالحظ �أن املركز الذي يحتله الأردن قد انخف�ض وب�شكلٍ مطرد عن املرتبة  92يف العام  33 .2006كما مي ّثل معدل
امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة الأردنية �أحد �أدنى املعدالت يف العامل ،ويعترب بالتايل فر�ص ًة �ضائع ًة كان ال ب ّد على الأردن من اال�ستفادة منها 34.وعالو ًة
مما ي�شري �إلى ارتفاع
على ذلك ،فقد احتلت اململكة املركز  ،142باعتبارها دول ًة ت ّت�سم بعدم امل�ساواة االقت�صادية يف امل�ؤ�شر العاملي للفجوة بني اجلن�سنيّ ،
معدل انت�شار العنف �ضد املر�أة املثري للقلق يف الأردن.
� ّأما من حيث الأداء املتعلق باحلوكمة ،فتتداخل ال�شفافية وامل�ساءلة املعتمدة ملجموعة من امل�ؤ�شرات العاملية والإقليمية امل�ستقلة مع بع�ضها البع�ض.
ويف هذا ال�صدد ،ت�ؤدي الدولة �أدا ًء جيدًا ن�سب ًيا ،مقارن ًة مع �أقرانها من الدول العربية� ،إلاّ �أنها تبدو و�أنها تتخذ موق ًفا حياد ًيا على امل�ستوى الدويل.
وبالتايل ،تفتقر العملية الدميقراطية �إلى الثقة وامل�شاركة العامة ،وذلك على النحو الذي جت ّلى يف االنتخابات الربملانية ال ّتي جرت يف �شهر �أيلول/
ً
انخفا�ضا مل�ستوى �إقبال الناخبني على الت�صويت (املتم ّثل يف  36.1يف املئة من الناخبني فقط) .ومن اجلدير ذكره �أن
�سبتمرب  2016وال ّتي �شهدت
عدد قليل جدًا من ال�شباب ي�شاركون يف العملية ال�سيا�سية ،ويعود ذلك � ّإما لعدم مباالتهم �أو ثقتهم يف النظام وقدرته على �إحداث التغيري املن�شود.
ومن الوا�ضح متا ًما �أن الأردن يعتمد على امل�ساعدات الدولية املقدّمة له .وبالتايل ،ي�ساهم ذلك يف جعل اململكة واحد ًة من �أكرث البلدان املتو�سطة
الدخل ال ّتي تتلقى منح �أجنبية يف العامل ،وذلك ح ّتى قبل اندالع الأزمة ال�سورية والنداءات املالية الإن�سانية ال ّتي ّ
مت �إطالقها منذ ذلك احلني35.
وغال ًبا ما ينتقد الأردنيون ،ال �سيما يف �أعمالهم اخلا�صة ،املجتمع الدويل لتقدميه الكثري من امل�ساعدات ،الأمر الذي ميكن و�صفه مبا ي�شبه «لعنة
املوارد» ،وذلك نظ ًرا لقدرتها على احل ّد من حاجة احلكومة لإجراء الإ�صالحات ال�ضرورية ال ّتي قد ت�ؤدي لت�سريع مبادرات التنمية وحتفيز النمو
االقت�صادي.
30
31
32
33
34
35

اسرتاتيجية تنمية املوارد البرشية 2025-2016
ص ،22.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
ص ،17.تقرير الفجوة العاملية بني الجنسني  - 2015املنتدى االقتصادي العاملي
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=JOR
ص ،33.برنامج التنمية التنفيذي ()2018-2016
ص ،5.البنك الدويل – التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2015
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ونتيجة المتداد الأزمة ،ال ّتي من املرجح �أن ت�ستمر خالل امل�ستقبل القريب ،فال ب ّد على �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة يف جمال ال�شراكات املقبل الذي
يغطي الفرتة املمتدة بني العامني  2018و� ،2022أن ي�أخذ هذه العوامل يف االعتبار بدق ٍة وذلك ،على النحو الذي ُذكر فيه يف البداية ،ب�صور ٍة �أكرث
واقعي ًة ومن منظور �إدارة املخاطر الرا�سخ .وبالتايل ،ال ب ّد على امل�ساعي املبذولة لال�ستجابة لو�ضع الالجئني املتكاملة متا ًما والقائمة على القدرة
على مواجهة الأزمات �أن ت�ساهم يف تعزيز العالقة القائمة بني امل�ساعدات الإن�سانية املقدّمة على املدى الق�صري وامل�ساعدات التنموية املقدّمة على
مفتوحا �أمام فر�ص اال�ستفادة من م�صادر التمويل الإن�ساين املتاحة بهدف تعزيز قدرة اململكة
املدى املتو�سط والطويل .ومع ذلك ،لن يبقى الباب
ً
على ال�صمود يف وجه الأزمات لفرتة �أطول من ذلك.
ويف هذا ال�صدد ،ال ب ّد من تخ�صي�ص املزيد من االنتباه والدعم ال�ضروري لإن�شاء �آليات موحدة للتعاون والتن�سيق الإن�ساين والتنموي ال ّتي تهدف
�إلى النظر يف �أوجه التكامل والقدرة على ال�صمود يف وجه الأزمات .وبالتايل ،ت�ش ّكل خطة اال�ستجابة الأردنية جمرد نقطة الدخول لهذه امل�ساعي.
وكذلك ،يتعينّ على جمموعات العمل القطاعية ،كتلك ال ّتي ّ
مت ت�شكيلها لتحقيق الغر�ض املنتظر من خطة اال�ستجابة الأردنية وال ّتي تظهر م�شارك ًة
وا�سع ًة لها� ،أن تتجاوب مع م�شكلة الالجئني والت�صدي لأولويات التنمية على ح ّد �سواء .وكجزء من امل�ساعي ال ّتي تبذلها م�ؤخ ًرا جمموعات العمل
التابعة للأمم املتحدة املعنية با�ستعرا�ض النتائج ،ال ب ّد على احلكومة و�شركاء التنمية �أن يقوموا با�ستثمارات محددة ،يف الوقت الذي يت ّم فيه �أخذ
النتائج طويلة الأمد يف االعتبار .ومتا�ش ًيا مع الركائز الرئي�سية الأربع جلدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة ،ميكن ملجموعات العمل التابعة للأمم
املتحدة املعنية با�ستعرا�ض النتائج � ً
أي�ضا �أن تقوم ،وب�شكلٍ ملمو�س ،بامل�ساهمة يف حتقيق الهدف املتمثل يف «توحيد الأداء».
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املقدمة
ي�ش ّكل التقييم القطري امل�شرتك هذا حتلي ً
ال للو�ضع الإمنائي يف الأردن ،قد تولى مهمة �إعداده فريق الأمم املتحدة القطري ،وذلك بالت�شاور مع
ال�شركاء الوطنيني والدوليني .وبالتايل ،ي�سعى هذا التقييم �إلى حتديد وحتليل االجتاهات الهامة اخلا�صة ب�أولويات ق�ضايا و�إجنازات وفر�ص
وحتديات التنمية الوطنية .كما ي�سعى � ً
أي�ضا �إلى ت�سليط ال�ضوء على م�ستوى م�أ�س�سة وتنفيذ املبادئ العاملية حلقوق الإن�سان وغريها من الأهداف
الإمنائية الأ�سا�سية ال ّتي ّ
مت �إدخالها حيز التنفيذ خالل امل�ؤمترات والقمم الدولية.
وي�شري هذا التقييم القطري امل�شرتك � ً
أي�ضا �إلى ما حققه الأردن من تقدّم محرز يف جمال حتقيق الأهداف والغايات الواردة يف �إعالن الألفية
والأهداف الإمنائية للألفية املحددة للفرتة ال ّتي متتد طوال  15عا ًما وال ّتي انتهت لتوها ( .)2015-2000ونظ ًرا لتط ّور وجهات النظر حول �سيا�سة
التنمية العاملية وتو�سع نطاقها ،قرر فريق الأمم املتحدة القطري يف الأردن �أنه بات من املهم جدًا ت�أطري التقييم القطري امل�شرتك احلايل مبا
يتما�شى مع جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة ( 36 .)2030-2016وبالتايل ،ي�ستند هيكل هذا التقييم الوارد �أدناه �إلى جماالت خم�سة على النحو
التايل:
ال�شعوب (القطاعات الإن�سانية واالجتماعية)
.1
االزدهار (القطاع االقت�صادي)
.2
كوكب الأر�ض (القطاع البيئي)
.3
ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سات القوية (قطاع احلوكمة)
.4
ال�شراكات (التن�سيق اال�سرتاتيجي وتعبئة املوارد لتحقيق التنمية امل�ستدامة)
.5
وينظر التقييم القطري امل�شرتك �إلى مبادئ الربجمة الأ�سا�سية للأمم املتحدة كموا�ضيع �شاملة ومتداخلة ،بحيث تتعلق ،وب�صف ٍة خا�صة ،مبجاالت
حقوق الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني وامل�ساءلة .ويف ال�سياق نف�سه ،تعترب حقوق الإن�سان � ً
أي�ضا �سم ًة �أ�سا�سي ًة مت ّيز التقييم القطري امل�شرتك هذا.
ً
ا�ستعرا�ضا �شاملاً جلميع قواعد اتفاقيات حقوق الإن�سان الرئي�سية والربوتوكوالت التي يعترب الأردن طر ًفا
وبالتايل ،يوفر الق�سم املخ�ص�ص �أدناه
فيها .كما وتت ّم الإ�شارة � ً
أي�ضا حلقوق الإن�سان يف مختلف الأق�سام الأخرى لهذا التقييم القطري امل�شرتك ،باعتبارها مبد�أ ت�أ�سي�سي.
وعلى غرار ذلكّ ،
مت الرتكيز ،وب�صور ٍة متكررة ،على املبد�أ الذي بني حوله جدول �أعمال  2030واملتمثل يف �ضمان «عدم ترك �أي �أحد خلف الركب».
وعالو ًة على ذلكّ ،
مت بذل بع�ض اجلهود ل�ض ّم التحديات امل�شرتكة للتنمية امل�ستدامة مع املحاوالت املبذولة ل�ضمان ال�صمود يف وجه الأزمات
ومواجهتها .كما و ّ
متت الإ�شارة ،وبوج ٍه خا�ص� ،إلى مبادئ امل�ساءلة يف الق�سم �أدناه ،وذلك للك�شف عن املزايا الن�سبية ال ّتي تتم ّتع بها الأمم املتحدة.
وقد ّ
مت �إعداد هذا التقييم القطري امل�شرتك يف الوقت الذي جتدد فيه االلتزام العاملي والوطني ب�أهمية الإ�صالح و»توحيد الأداء» .ويهدف مبد أ�
«توحيد الأداء» �إلى حتقيق اال�ستفادة من نقاط القوة اجلماعية ال ّتي تتم ّتع بها كافة وكاالت الأمم املتحدة و�صناديقها وبراجمها القائمة يف كل بلد،
وذلك لتح�سني فعالية م�ساهمتها يف حتقيق الأهداف املتفق عليها دول ًيا ووطن ًيا .ويتطلب ذلك �ضرورة العمل ،وعلى نح ٍو متزايد ،مبوجب نهج
من�سق ،وذلك بالتعاون مع ك ّل من احلكومة والقطاع اخلا�ص ،و�شركاء املجتمع املدين .ويف هذا ال�سياق ،طالبت احلكومة الأردنية ر�سم ًيا ب�أن ي�صبح
ّ
مبد�أ «توحيد الأداء» واق ًعا عمل ًيا يف �إطار الدورة املقبلة لربامج وم�شاريع الأمم املتحدة يف الأردن (ال ّتي تغطي الفرتة املمتدة بني العامني 2018
و .)2022وبالتايل ،يتجاوب فريق الأمم املتحدة القطري مع هذه امل�ساعي ،وذلك من خالل التنفيذ املنهجي ل�سل�سلة من �إجراءات الت�شغيل القيا�سية
ال ّتي من �ش�أنها حتقيق هذه املتطلبات ،وكذلك خلارطة طريق تنفيذية «لتوحيد الأداء» �ضمن ال�سياق الأردين37.
وي�سبق هذا التقييم القطري امل�شرتك عملية و�ضع �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية اال�سرتاتيجي القادم الذي ميتد طوال فرتة � 5سنوات
ليغطي كافة الأن�شطة الأ�سا�سية ال ّتي تتو ّلى منظومة الأمم املتحدة تنفيذها يف الأردن .ويف ال�سياق نف�سه ،يجمع �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة
الإمنائية ما بني الأمم املتحدة و�شركائها ،مبوجب ا�سرتاتيجية واحدة مملوكة وطن ًيا وب�أ�سلوب يتما�شى متا ًما مع �أولويات التنمية الوطنية الذي
من خالله ميكن اال�ستفادة من خربات منظمات الأمم املتحدة و�شركائها ب�شكلٍ كاملٍ وتا ٍم .وبالتايل� ،سيت ّم حتديد �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة
الإمنائية القادم للأردن باعتباره �إطار مخ�ص�ص يف جمال ال�شراكات طوال الفرتة املمتدة بني العامني  2018و.2022
36
37

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
/https://undg.org/home/guidance-policies/delivering-as-one/standard-operating-procedures-non-pilots
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�إعداد التقييم القطري امل�شرتك
يف ني�سان�/أبريل  ،2015قام فريق الأمم املتحدة القطري يف الأردن امل�ؤلف من  17وكالة مقيمة 38ووكالتني غري مقيمتني 39باعتماد «خارطة
الطريق» لإعداد �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية القادم للأردن .وقد �س ّلطت خارطة الطريق ال�ضوء على احلاجة �إلى �ضمان التك ّيف مع
املتغريات املحتملة ،وذلك مت�ش ًيا مع جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة اجلديد ،وكذلك �إلى �إحراز املزيد من التقدّم من �أجل �ضمان «توحيد
الأداء» .لذلكّ ،
مت تطبيق ثالثة �أن�شطة متتابعة على النحو التايل:
 .1تقييم �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية للأردن (( )2017-2012حزيران/يونيو�-آب�/أغ�سط�س .)2016
� .2إعداد التقييم القطري امل�شرتك (�أيلول�/سبتمرب-ت�شرين الأول�/أكتوبر )2016
� .3صياغة �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية للأردن �أو «�إطار ال�شراكة» (( )2022-2018ت�شرين الأول�/أكتوبر � - 2016شباط/فرباير
.)2017
يف ما يتع ّلق باملرحلة الأولى املذكورة �أعاله ،فقد تو ّلى خبري ا�ست�شاري م�ستقل مهمة �إعداد امل�سودة الأولى لتقرير تقييم �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة
الإمنائية للأردن وتعميمها على جميع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني يف �شهر �آب�/أغ�سط�س من العام  2016للت�شاور ب�ش�أنها .وبالتايل� ،ساهمت
املعلومات امل�ستقاة واملالحظات امل�ستخل�صة يف �إعداد ال�صيغة املنقحة للتقرير بحلول نهاية �شهر �أيلول�/سبتمرب من العام نف�سه .وقد �ساعدت الدرو�س
الرئي�سية امل�ستفادة من هذا التقييم يف �إعداد التقييم القطري امل�شرتك احلايل.
وتتم ّثل �أبرز الدرو�س امل�ستفادة من هذا التقييم يف اال�ستنتاج �أن الأمم املتحدة تعمل على نح ٍو �أف�ضل عند اعتماد طريقة مر ّكزة وا�سرتاتيجية
وتعاونية يف جماالت الأولويات الوطنية .ومن خالل هذه الو�سائل ،ميكن للأمم املتحدة حتقيق �أف�ضل نتائج ممكنة للقيمة امل�ضافة من خالل
�أدوارها ال ّتي ت�ضطلع بها يف جمال التن�سيق وتوزيع املهام ،وذلك بطرق مت ّكنها من حتقيق ت�أثري وا�سع النطاق على املدى الطويل.
� ّأما خالل دورة  2022-2018القادمة ،ف�سيقع على عاتق الأمم املتحدة م�س�ؤولي ًة خا�ص ًة تتج ّلى يف �ضرورة �ضمان تكامل اال�ستثمارات يف جمال ال�ش�ؤون
الإن�سانية والقدرة على ال�صمود يف وجه الأزمات تكاملاً �أف�ضلاً وقدرتها على دعم الإ�صالحات الهيكلية املنفذة على املدى الطويل ،وذلك �سع ًيا منها
لال�ستفادة من هذه الفر�صة الهامة .لذلك ،يتعينّ على الأمم املتحدة االلتزام ،وب�شكلٍ �أقوى ،بتطبيق مبادئ فعالية التعاون الإمنائي ال ّتي باتت
ت�ش ّكل الآن جز ًءا من ال�شراكة العاملية ال ّتي من �ش�أنها حتقيق التنمية امل�ستدامة ،الأمر الذي يتطلب بدوره بذل املزيد من اجلهود اال�سرتاتيجية من
قبل فريق الأمم املتحدة القطري يف هذا ال�ش�أن ،وذلك ل�ضمان «توحيد الأداء».
وبينما ينظر فريق الأمم املتحدة القطري يف هذه النتائج� ،إلاّ �أنه ي�سعى � ً
أي�ضا �إلى املوائمة مع الأولويات احلديثة ال ّتي و�ضعتها حكومة اململكة
الأردنية الها�شمية .وبالتايل ،ي�ستند �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية للأردن احلايل ( )2017-2012على �ستة جماالت تركيز رئي�سية تتم ّثل
يف  )1تعزيز �إ�صالح النظم )2 ،و�ضمان العدالة االجتماعية )3 ،وتوفري خدمات اجتماعية جيدة )4 ،واال�ستثمار يف ال�شباب )5 ،واحلفاظ على البيئة،
 )6و�ضمان حماية الالجئني وم�ساعدتهم.
ويف الوقت نف�سه ،بد�أت عملية التقييم القطري امل�شرتك بالتزامن مع �إ�صدار «وثيقة ق�ضايا» تولى مهمتها خبري ا�ست�شاري م�ستقل ّ
مت تعيينه من
قبل فريق الأمم املتحدة القطري يف �أواخر �شهر �آب�/أغ�سط�س من العام  .2016وبعد جول ٍة من امل�شاورات املكتوبة واملو�ضوعية ال ّتي جرت خالل �شهر
�أيلول�/سبتمرب من العام نف�سه بالتعاون مع جمموعات العمل التابعة للأمم املتحدة املعنية با�ستعرا�ض النتائج ال ّتي ّ
مت ت�شكيلها حدي ًثا �ضمن فريق
الأمم املتحدة القطري ،وال ّتي من �ش�أنها �أن تعك�س جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة اجلديد ،فقد ّ
مت �إعداد امل�سودة الأولى للتقييم القطري
مت طرح النتائج الأ�سا�سية للتقييم خالل �سل�سلة من املناق�شات املوا�ضيعية ال ّتي ّ
امل�شرتك .ويف هذا ال�صددّ ،
مت عقدها على امل�ستوى الفني بالتعاون مع
كبار النظراء احلكوميني خالل منت�صف �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر .ومن ث ّمّ ،
مت �إ�صدار م�سودة التقييم القطري امل�شرتك الأولى داخل ًيا بوا�سطة
فريق الأمم املتحدة القطري و�إر�سالها �إلى فريق الأمم املتحدة لدعم الأقران بحلول نهاية �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر من العام نف�سه.
وكاالت األمم املتحدة املقيمة يف األردن :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،واليونسكو ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واليونيسف ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،واألونروا ،ومكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ،وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
(هيئة األمم املتحدة للمرأة) ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ،واملنظمة الدولية للهجرة ،ومنظمة األغذية والزراعة،
وبرنامج األغذية العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة العمل الدولية ،والبنك الدويل.
وكاالت األمم املتحدة غري املقيمة يف األردن :برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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مت ت�ضمني كافة املعلومات امل�ستقاة والواردة داخل ًيا يف وقتٍ الحق �ضمن م�سودة منقحة ّ
وقد ّ
مت �إر�سالها �إلى النظراء احلكوميني و�شركاء التنمية يف
كانون الأول/دي�سمرب  .2016وبذلك ،مت االنتهاء من �إعداد التقييم القطري امل�شرتك يف �شهر كانون الثاين/يناير من العام .2017
ريا على قاعدة معرفية وا�سعة ت�ستند �إلى حتليالت عالية اجلودة ّ
مت �إجرا�ؤها يف
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن التقييم القطري امل�شرتك يعتمد اعتمادًا كب ً
الأردن .وبالتايل ،فقد تو ّلت احلكومة مهمة قيادة غالبية الدرا�سات امل�شار �إليها يف هذا ال�سياقّ � .أما بالن�سبة للم�صادر املتاحة ،فقد ّ
مت �إدراجها وذكرها
يف هوام�ش الوثيقة .وبالتايل ،ترد الن�صو�ص الرئي�سية ال ّتي ّ
مت الرجوع �إليها مدرج ًة على النحو التايل:
)1

ر�ؤية الأردن 2025

)2

برنامج التنمية التنفيذي ()2018-2016

)3

وثيقة ا�ستجابة املجتمع الدويل للإطار ال�شمويل خلطة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية

)4

خطة اال�ستجابة الأردنية ()2018-2016

)5

خطط العمل املعتمدة لتنمية املحافظات

)6

التعداد العام لل�سكان لعام 2015

)7

التقرير الأردين الوطني عن الأهداف الإمنائية للألفية ( 2016الن�سخة النهائية)

)8

دائرة الإح�صاءات العامة الأردنية (درا�سات مختلفة)

)9

تقييم جوانب ال�ضعف ال�شامل 2016

)10

الربنامج القطري للعمل الالئق يف الأردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016

)11

البنك الدويل  -الت�شخي�ص املنهجي القطري� ،شباط/فرباير  ،2016و�إطار ال�شراكة القطرية يف الأردن 15 ،حزيران/يونيو 2016

)12

اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ()2020-2013

)13

وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية ،املجل�س الأعلى لل�سكان

)14

مختلف تقارير التنمية الب�شرية

)15

امل�سح الوطني لل�شباب ،اليوني�سف و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان 2015

)16

التقارير الوطنية املقدّمة �إلى مختلف الهيئات املعنية ب�إبرام معاهدات حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك تقرير املراجعة الدورية ال�شاملة

)17

اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ()2020-2011

)18

اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار ()2017-2013

)19

ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع ()2017-2013

)20

التقرير العربي للتنمية امل�ستدامة

)21

البنك الدويل  -مر�صد االقت�صاد الأردين

)22

ا�سرتاتيجية املوارد الب�شرية الوطنية ()2025-2016
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املزايا واملخاطر الن�سبية للأمم املتحدة يف الأردن
باعتبار الأردن �أحد البلدان ذات الدخل املتو�سط وعلى الرغم من متوقعه �ضمن منطقة تعاين ا�ضطرابات ونزاعات دورية ،حتتفظ الأمم املتحدة
مبكانة بارزة فيه ،بحيث �أنها ت�ساهم يف تقدمي جمموعة وا�سعة من املزايا الن�سبية املتعلقة بالدعم اال�سرتاتيجي والت�شغيلي للتنمية الإن�سانية
والقدرة على ال�صمود يف وجه النزاعات والتطورات الوطنية البارزة على املدى الطويل .وبالتايل ،ت�ستند هذه املزايا الن�سبية على حتليل نقاط القوة
وال�ضعف ،والفر�ص املتاحة واملخاطر املحتملة فيه .ومن اجلدير ذكره �أنه ،و�أثناء �صياغة هذا التقييم القطري امل�شرتك ،قد ّ
متت الإ�شارة �إلى الأمر
نف�سه �ضمن وثيقة ا�ستعرا�ض منت�صف املدة اخلا�صة ب�إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية ( )2017-2012الذي ّ
مت �إجرا�ؤه يف �شهر حزيران/يونيو
من العام  2014وتقييم �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية يف �آب�/أغ�سط�س  ،2016وكذلك �ضمن امل�شاورات ال ّتي ّ
مت �إجرا�ؤها مع احلكومة و�شركاء
التنمية يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2016وخالل اجتماع الأولويات اال�سرتاتيجية اخلا�ص بالأمم املتحدة الذي ّ
مت يف خالله �إ�شراك جميع �أ�صحاب
امل�صلحة الرئي�سيني يف التنمية يف ت�شرين الثاين/نوفمرب .2016
ً
وو�سيطا نزيهًا ي�شارك ،وب�صور ٍة محايدة و�شاملة وم�ستقلة وتعاونية ،يف
ومن الناحية العامة ،تع ّد الأمم املتحدة �شري ًكا موثو ًقا به على املدى الطويل
احلياة ال�سيا�سة .وحتظى الأمم املتحدة بالتقدير الكبري لتقدميها الدعم القوي وال�شامل واملتكامل على نحو متزايد يف جمال ال�شراكة ،وذلك عرب
جمموعة من التخ�ص�صات ال ّتي تغطي املجاالت املعنية بال�ش�ؤون الإن�سانية ،والقدرة على ال�صمود يف وجه الأزمات ،والتنمية واحلوكمة .وبالتايل،
تعزز �أوجه امل�ساعدة ال ّتي ت�سعى الأمم املتحدة لتقدميها اجلهود ال ّتي تبذلها احلكومة �سع ًيا منها لقيادة وتن�سيق ال�سيا�سات والربامج املحددة على
ال�صعيدين الوطني ودون الوطني.
�أظهرت الأزمة ال�سورية ال ّتي اندلعت خالل العام  2011وتداعياتها الكبرية على الأردن قدرة الأمم املتحدة على اال�ستجابة وب�شكلٍ �سريع وحا�سم
للأزمة .وبالتايل ،ا�ستجابت الأمم املتحدة مبا�شر ًة لأزمة الالجئني ،وذلك من خالل التعامل ال�سريع مع الوجود الإن�ساين يف الأردن و�إن�شاء �آلية
فرقة العمل امل�شرتكة بني الوكاالت .ويف الوقت نف�سه ،دعمت الأمم املتحدة احلكومة الأردنية يف �إن�شاء من�صة دعم املجتمعات امل�ضيفة ،ال ّتي �أ�صبحت
بعد ذلك من�صة اال�ستجابة الأردنية ،وكذلك يف �إن�شاء هياكل فرعية لفرق العمل يف القطاعات املت�أثرة الرئي�سية ال ّتي ميكن من خاللها تنظيم
م�ساعي احلكومة نف�سها وجهودها املبذولة يف هذا ال�ش�أن .وبالتايل ،دعمت الأمم املتحدة خطة ال�صمود الوطني الأولية ال ّتي ّ
متت �صياغتها خالل
العام  ،2014وال ّتي حتولت من بعدها �إلى خطة اال�ستجابة الأردنية املتداولة ملدة � 3سنوات.
ومع تفاقم ال�صراع الإقليمي الدائر يف �سوريا والعراق وت�أثري امتداداته على الأردن ،ال يوجد �أيّ �أدلة حالية تثبت �أن الأمم املتحدة قد باتت هد ًفا
مبا�ش ًرا لأيّ من اجلماعات املتطرفة �أو الإرهابية .ومع تغيرّ ديناميات هذا ال�صراع الإقليمي ،يجد موظفو الأمم املتحدة الآن �أنف�سهم يعملون يف
بيئة غري م�ستقرة ومهددة ،ال �سيما على احلدود ال�شمالية ال�شرقية اخلطرية مع �سوريا ،حيث تقوم املنظمات الإن�سانية بتقدمي امل�ساعدات ال�ضرورية
للنازحني ال�سوريني يف ظل حماية القوات الع�سكرية الأردنية.
وعلى امل�ستوى الإقليمي ،مت ّكنت الأمم املتحدة من تن�سيق جهودها ا�سرتاتيج ًيا ،يف الوقت الذي قامت فيه بالتعاون مع املجتمع الدويل لعقد �سل�سلة
من امل�ؤمترات الإن�سانية ال�سنوية ال ّتي من خاللها ّ
مت �إبرام �سيا�سات محددة وتوفري موارد متاحة واال�ستجابة للنداءات يف ظل اخلطة الإقليمية
لالجئني وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات .وبالتايل� ،ساهمت هذه اخلطة يف قيادة اجلهود ال ّتي تبذلها الدول املجاورة ل�سوريا واملجتمعات
املحلية واحلكومات امل�ضيفة لالجئني ،مثل الأردن.
و�أثبت ا�ستعرا�ض منت�صف املدة لإطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية ( )2017-2012قدرة الأمم املتحدة على الت�أقلم مع البيئات ال�سريعة التغري،
وذلك من خالل دمج الالجئني واملجتمعات امل�ضيفة الأردنية �ضمن �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية املُعاد ت�شكيله ،الذي ي�سعى �إلى اجلمع ما
بني الأبعاد الإن�سانية والقدرة على ال�صمود يف وجه الأزمات وم�ساعي التنمية الواردة �ضمن برنامج امل�ساعدة الذي و�ضعته الأمم املتحدة .ويف الوقت
نف�سهّ ،
مت دمج مهام من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية ومن�سق الأمم املتحدة املقيم يف دور واحد لكليهما.
وبالتايل ،مهّد الدعم امللحوظ الذي قدمته الأمم املتحدة ل�صياغة خطة اال�ستجابة الأردنية الطريق ملعاجلة ق�ضايا النزوح ال ّتي طال �أمدها ،وذلك
من خالل اعتماد مفهوم ب�سيط ووا�ضح يتم ّثل يف االعرتاف ب�أن الأزمة ال�سورية يف الأردن مت ّثل حتد ًيا �إن�سان ًيا وتنمو ًيا يف الوقت نف�سه ،يتط ّلب
ا�ستجاب ًة �شامل ًة وغري جمز�أة للت�صدي له .ومع �صياغة خطة اال�ستجابة الأردنية ال ّتي متتد طوال ثالث �سنوات اعتبا ًرا من العام  2016وح ّتى العام
 ،2018كان قد ّ
مت تقبل ا�ستمرار الأزمة والبدء بتقدمي امل�ساعدات ال�ضرورية للحكومة ،وذلك من �أجل ت�شكيل �إطار عمل طويل الأجل للت�صدي
للأزمة ال�سورية بالتزامن مع حتقيق �أهداف وخطط التنمية الوطنية اخلا�صة بالأردن.
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ويف الوقت نف�سه� ،شكلت خطة اال�ستجابة الأردنية حتد ًيا للجهات املانحة للم�ساعدات لتوفري م�صادر متويل متوقعة ومتعددة ال�سنوات .وبالتايل،
�أدّى ذلك � ً
أي�ضا �إلى �صياغة وثيقة ا�ستجابة املجتمع الدويل للإطار ال�شمويل خلطة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية .فمن خالل اعتماد خطة
وطنية متعددة ال�سنوات ومحددة التكاليف للتعامل مع الأزمة ال�سورية القائمة ،ميكن بالتايل التفاو�ض ب�ش�أن وثيقة ا�ستجابة املجتمع الدويل
للإطار ال�شمويل خلطة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية ،يف الوقت الذي تع ّد فيه اجلهات املانحة للم�ساعدات على ا�ستعداد لتقدمي حلول واقعية
لتقا�سم التكاليف ي�ستفيد منها املجتمع العاملي ،وذلك من خالل جمموعة متنوعة من الطرق امللمو�سة ،مبا يف ذلك تقدمي منح وقرو�ض مي�سرة
والقيام ب�صفقات جتارية جديدة .ويف املقابل ،اتخذت احلكومة الأردنية خطو ًة �سيا�سي ًة �شجاع ًة الختبار ما �إذا كان �سي�ؤدي فتح �سوق العمل لالجئني
وت�شجيع رجال الأعمال من بينهم �إلى �إيجاد حل مربح لك ّل من عائالت الالجئني واالقت�صاد الأردين كك ّل.
ويف هذا ال�سياق ،متكّنت الأمم املتحدة من �إثبات مزاياها الن�سبية البارزة ،ال �سيما يف ما يتع ّلق باملجاالت الأ�سا�سية املك ّلفة بها ،والتّي
تت�ضمن ما يلي:
● قيادة وتن�سيق اال�ستجابات الإن�سانية؛
● �صالحيات الدعوة �إلى االجتماعات بني ال�شركاء ،وذلك من �أجل دعم احلكومة؛
● ك�سب الت�أييد ب�ش�أن الق�ضايا وال�سيا�سات املعتمدة؛
● الدعم واخلربة التقنية؛
● التعزيز امل�ؤ�س�سي وتنمية القدرات؛ و
● امل�شاركة يف تقدمي اخلدمات املبا�شرة يف املجاالت والقطاعات التي تعاين م�شاكل بارزة ودعمها.
كاف لوترية هجرة
وب�شكلٍ عام ،قامت الأمم املتحدة بتقدمي م�ساهمة كبرية يف جمال حقوق الإن�سان للم�ساعدة يف ا�ستيعاب واال�ستجابة على نح ٍو ٍ
أ�سا�سا للمزايا الن�سبية ال ّتي تتم ّتع بها للأمم املتحدة للم�ضي قد ًما.
ال�سكان الدولية ال�ضخمة والق�سرية .وكذلك ،توفر هذه الأ�س�س الثابتة � ً
ويف حني ت ّتجه الأنظار نحو ال�سعي لال�ستجابة وب�صور ٍة �شاملة لق�ضايا الالجئني وال�صمود يف وجه الأزمات ،كان العامل ،وعلى نطاقٍ �أو�سع ،يحقق
�إجنا ًزا مه ًما �آخ ًرا يف جمال التنمية ال�شاملة كانت الأمم املتحدة � ً
أي�ضا يف طليعته .وبالتايل ،انعك�س ذلك من خالل االنتقال من اعتماد �إطار �إعالن
الألفية والأهداف الإمنائية للألفية �إلى اعتماد جدول الأعمال  2030للتنمية امل�ستدامة و�أهداف التنمية امل�ستدامة.
ويف الأردن ،قام فريق الأمم املتحدة القطري مبقارنة املزايا الن�سبية ال ّتي تتم ّتع بها هذه الأخرية ،وذلك من �أجل دعم احلكومة يف امل�ساعي ال ّتي
تبذلها لتعميم �أهداف التنمية امل�ستدامة واملعايري الدولية املعتمدة يف جمال حقوق الإن�سان .ويف الواقع ،تلتزم احلكومة الأردنية التزا ًما �سيا�س ًيا
ريا يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .فقد مت ّيزت هذه الأخرية يف هذا املجال �إقليم ًيا وعاملًيا .ومع ذلك ،يظهر �سجل اجلهود املبذولة لتنفيذ
كب ً
الأهداف الإمنائية للألفية �صعوب ًة يف ترجمة �أهداف التنمية امل�ستدامة �إلى واقع ملمو�س.
وبالإ�ضافة �إلى التحديات القائمة واملتعلقة بعمليات التنفيذ والت�شغيل ال ّتي تعرتف بها احلكومة ب�شكلٍ تام� ،40ش ّكلت نقاط ال�ضعف االقت�صادية
اخلارجية و�أوجه عدم اال�ستقرار الإقليمي � ً
أي�ضا �سب ًبا �أ�سا�س ًيا لبطء التقدم املحرز املقرر نحو حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .وميثل ذلك
� ً
ريا على �إمكانيات حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .وبالتايل ،ال ب ّد من التح ّلي بالقدرات االقت�صادية واملالية والبيئية وال�سيا�سية
أي�ضا خط ًرا كب ً
وامل�ؤ�س�سية ،مبا يف ذلك �إمكانيات تقدمي اخلدمات ،من �أجل ال�صمود يف وجه النزاعات والتم ّكن من حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .ومع ذلك،
تتم ّثل �أعظم املخاطر يف انعدام الأمن خارج ًيا.
ونتيج ٍة ال�ستمرار فريق الأمم املتحدة القطري يف تقدمي الدعم الفني املطلوب ،و�ضعت وزارة التخطيط والتعاون الدويل خارطة طريق م�ؤلفة من
تن�ص خارطة الطريق على حتديد وتعميم
 9خطوات جريئة لتنفيذ جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة على امل�ستوى الوطني .وكخطوة �أولىّ ،
�أهداف التنمية امل�ستدامة وم�ؤ�شراتها امل�ص ّممة على ال�صعيد الوطني كجزء من مبادرات التخطيط الوطني ،ال �سيما يف ما يتعلق بخطة التنمية
التنفيذية ( .)2018 -2016وبعد حلول العام � ،2015ساهمت امل�شاورات ال ّتي قادها فريق الأمم املتحدة القطري بالتعاون مع املجتمع املدين يف �إعداد
خارطة الطريق ال ّتي اعرتفت ر�سم ًيا بالدور الف ّعال الذي ي�ؤديه املجتمع املدين يف تنفيذ جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة .كما تعرتف خارطة
أي�ضا ب�أهمية دور املر�أة يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ،الذي ّ
الطريق � ً
مت الت�أكيد عليه با�ستمرار من قبل فريق الأمم املتحدة القطري واللجنة
الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة.
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ونتيج ٍة للتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف �إعداد خارطة الطريق ويف ر�سالة م�ؤرخة يف � 2أيار/مايو  ،2016طلب معايل وزير التخطيط
والتعاون الدويل من الأمم املتحدة تقدمي دعمها يف جمال تنفيذ خارطة الطريق هذه .وحتقي ًقا لهذه الغاية� ،أق ّر فريق الأمم املتحدة القطري يف
الأردن اال�سرتاتيجية امل�شرتكة املعتمدة لتنفيذ جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة ،والذي ي�شمل ثالثة جماالت دعم رئي�سية ،تتم ّثل يف �أ) �إدماج
�أهداف التنمية امل�ستدامة �ضمن اخلطط الوطنية ونظم الر�صد؛ ب) وتنمية القدرات من �أجل �ضمان تنفيذ املبادرات وجمع البيانات/الر�صد ب�شكلٍ
ف ّعال؛ ج) وك�سب الت�أييد ورفع م�ستوى الوعي يف املجتمع .وتت�ضمن خطة عمل  2017-2016لتنفيذ اال�سرتاتيجية حوالى ً 20
ن�شاطا م�شرت ًكا وفرد ًيا
تقوم بها الوكاالت ،تبلغ قيمتها ما يقارب  700,000دوال ًرا �أمريك ًيا .كما ت�س ّلط اال�سرتاتيجية � ً
أي�ضا ال�ضوء على م�شاركة جمموعة وا�سعة من �أ�صحاب
امل�صلحة الف ّعالة ،وتخ�ص�ص جز ًءا يتعلق ب�أوجه الربط مع النهج املعتمد لتوحيد الأداء واحلاجة �إلى ا�ستحداث دورة مخ�ص�صة لإطار الأمم املتحدة
للم�ساعدة الإمنائية تتوافق مع �أهداف التنمية امل�ستدامة.
ومن منظور عملي ،تع ّد املزايا الن�سبية ال ّتي تتم ّتع بها الأمم املتحدة وال ّتي من �ش�أنها �أن تتيح لها �إمكانية تقدمي الدعم اجلماعي للحكومة يف �سعيها
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة مهم ًة يف عدد من املجاالت املتمثلة يف:
� .1ضمان حتديد �أولويات �أهداف التنمية امل�ستدامة والرتابط يف ما بني جماالتها اخلا�صة؛
� .2ضمان الر�صد والتقييم ،مبا يف ذلك الت�صنيف املنا�سب للبيانات؛
 .3متكني ودعم خطط العمل املعتمدة لتنمية املحافظات للم�ساهمة يف �ضمان تكامل وتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى املحلي؛
 .4التو�صل �إلى توافق مع احلكومة ب�ش�أن بع�ض امل�ساعي التي مل تكتمل بعد لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،ال �سيما يف ما يتعلق بق�ضايا
البيانات اخلا�صة بقطاع الرعاية ال�صحية ،وذلك للم�ساهمة يف �إعداد التقارير؛
� .5ضمان حتديد تكاليف �أهداف التنمية امل�ستدامة ب�شكلٍ �صحيح وتخ�صي�ص ميزانيات كافية لها؛
 .6بناء �شراكات ،مبا يف ذلك �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص ،لت�سريع عمليات حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة �سواء على امل�ستوى
الوطني �أو املحلي ،وذلك متا�ش ًيا مع مبادرات تفعيل الهدف  17من �أهداف التنمية امل�ستدامة وتوفري املوارد �أو م�صادر التمويل ال�ضرورية
للتنمية؛ و
 .7حتديد الفر�ص املتاحة ال ّتي من �ش�أنها امل�ساهمة يف تعزيز م�ستوى م�شاركة املواطنني واملجتمع املحلي يف مبادرات حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة كدعاة وعنا�صر فاعلة يف �إحداث التغيري املن�شود يف املناطق املحددة.
أي�ضا دو ًرا ها ًما يف تعزيز نهج «توحيد الأداء» ،الذي ّ
وت�ؤدي طبيعة �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�شاملة واملتكاملة � ً
مت اعتماده الآن من قبل فريق
الأمم املتحدة القطري يف الأردن .وي�ستند �إطار الأمم املتحدة لل�شراكات  2022-2018حول الأ�سلوب الذي من خالله ترتجم الأمم املتحدة هذا
املبد�أ اجلديد �إلى واقع عملي .وبالتايل� ،ستقوم الأمم املتحدة بتن�سيق براجمها من خالل جمموعات العمل التابعة لها املعنية با�ستعرا�ض النتائج،
ال ّتي يقودها �أحد املمثلني عن ر�ؤ�ساء الوكاالت اخلا�صة بفريق الأمم املتحدة القطري الذين من �ش�أنهم رفع التقارير وب�شكلٍ مبا�شر �إلى الفريق
القطري وكذلك �إلى جمل�س الإدارة ال�سنوي امل�شرتك بني الأمم املتحدة واحلكومة الأردنية .وتتوافق ك ّل جمموعة عمل تابعة للأمم املتحدة معنية
با�ستعرا�ض النتائج مع اجلهود املبذولة لتلبية متطلبات واحدة من الركائز الأ�سا�سية جلدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة ،وذلك على النحو
التايل:
جمموعة العمل  1التابعة للأمم املتحدة املعنية با�ستعرا�ض النتائج« :ال�شعوب»
جمموعة العمل  2التابعة للأمم املتحدة املعنية با�ستعرا�ض النتائج« :االزدهار»
جمموعة العمل  3التابعة للأمم املتحدة املعنية با�ستعرا�ض النتائج« :كوكب الأر�ض»
جمموعة العمل  4التابعة للأمم املتحدة املعنية با�ستعرا�ض النتائج« :ال�سالم والعدالة وامل�ؤ�س�سات القوية»
ويف ال�سياق نف�سه ،مي ّثل اتفاق باري�س ب�ش�أن تغري املناخ و�إطار �سنداي للح ّد من مخاطر الكوارث جمالني �إ�ضافيني للتحديات امل�ؤثرة على الأردن
خا�صا من الأمم املتحدة خالل
ال ّتي ،وبالإ�ضافة لرتجمة �أهداف التنمية امل�ستدامة �إلى واقع من خالل البيانات وعمليات الر�صد� ،ستتطلب اهتما ًما ً
الفرتة املقبلة.
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وعالو ًة على ذلك ،ترتبط املزايا الن�سبية ال ّتي تتم ّتع بها الأمم املتحدة مبا يلي:
● القدرة على و�ضع اال�سرتاتيجيات وتو�سيع نطاق املبادرات الإن�سانية وتلك املتعلقة بالتنمية والقدرة على ال�صمود يف وجه النزاعات ال ّتي
تتعلق مبا�شرة بالتحديات التنموية ذات الأولوية ال ّتي مت حتديدها يف هذا التقييم القطري امل�شرتك .وبالتايل� ،سي�ساهم ذلك يف �ضمان ت�آزر
الكفاءات الأ�سا�سية والتكميلية ملنظومة الأمم املتحدة يف الأردن ،مبا يف ذلك �إمكانيات اال�ستفادة من خربات الوكاالت غري املقيمة فيه.
● مبادرات اال�ستهداف الفعال ال ّتي تهدف �إلى تلبية االحتياجات ذات الأولوية اخلا�صة مبناطق جيوب الفقر االجتماعية واجلغرافية املحددة
�أو ب�أنواع الظلم الأخرى املوجودة بني الفئات ال�ضعيفة �أو املهم�شة من املجتمع .وبالتايل� ،سيعتمد ذلك على املزايا الن�سبية ال ّتي تتم ّتع بها الأمم
املتحدة يف �سعيها الد�ؤوب لتطبيق مبادئ �ضمان «عدم ترك �أي �أحد خلف الركب» و «الو�صول �إلى الأبعد� ،أو ًال» .كما ت�ساهم هذه املبادرات يف و�ضع
نهج قائم على احلقوق ،يهدف �إلى امل�ساعدة يف �ضمان مراعاة مبادئ الإن�صاف وامل�ساءلة وال�شفافية والتمكني وامل�شاركة وتعميمها على جميع
جماالت تدخل الأمم املتحدة.
● النهج الذي اتبعته الأمم املتحدة واملتعلق ب�إمكانيات ال�صمود يف وجه النزاعات ،والذي من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف تعزيز النظم والقدرات
امل�ؤ�س�سية املتاحة على كافة امل�ستويات .ويع ّد ذلك �أم ًرا مه ًما ل�ضمان اال�ستدامة وامللكية الوطنية .ومن منظور عملي ،تتم ّتع الأمم املتحدة
بالقدرة على توفري الكفاءات الإدارية والفنية و�إظهار �إمكانيات االعتماد على كفاءتها املهنية.
● مت ّتع فريق الأمم املتحدة القطري ،ومن خالل اعتماده على �شبكة وا�سعة من الهياكل التنظيمية الإقليمية والعاملية ،بالقدرة على خلق
ريا ولي�س �آخ ًرا،
منابر للحوار وعر�ض �أف�ضل املمار�سات ،مبا فيها تلك اخلا�صة بالأردن نف�سه� ،ضمن جمتمعات املمار�سة الإقليمية والعاملية .و�أخ ً
تتوفر فر�ص مفيدة للغاية للتبادالت والتعاون بني بلدان اجلنوب.
●

االجتاهات القوية املعتمدة يف �إدارة املعرفة والتعلم وحتقيق النتائج املن�شودة ال ّتي تقوم عليها النظم الوطنية القائمة.

ومن اجلدير بالذكر �أن مقايي�س جناح الأمم املتحدة يف الأردن لن تكمن بال�ضرورة يف قيمة موارده يف الدوالر الأمريكي ،وذلك على النحو املبني
�أعاله .بل �ستعك�س قدرة هذه الأخرية على تعبئة املوارد الدولية والوطنية لال�ستفادة منها وحتقيق الأولويات الإن�سانية والتنموية ال ّتي و�ضعها
الأردن ،وكذلك مدى جناحها يف ن�شر املبادرات القائمة على �إمكانيات ال�صمود يف وجه النزاعات ب�شكلٍ ف ّعال.
وت�شمل املجاالت الأخرى الأكرث حتديدًا للمزايا الن�سبية التي تقدمها الأمم املتحدة يف الأردن ما يلي:
 .1امل�شاركة طويلة الأجل لتعزيز �أنظمة احلوكمة وامل�ؤ�س�سات ،ال �سيما تلك املتعلقة بقدرات املوارد الب�شرية؛
 .2تعزيز وت�سريع عملية الالمركزية على م�ستوى املحافظات والبلديات واملقاطعات؛
 .3تعزيز الروابط الهامة القائمة بني املعاهدات الدولية والأطر املعيارية الوطنية والقانونية التي ّ
متت مناق�شتها �ضمن اتفاقيات حقوق
الإن�سان املب ّينة يف الق�سم �أعاله؛
 .4تعزيز الدعم املقدم لتنفيذ �إ�صالحات د�ستورية وبرملانية وق�ضائية وانتخابية و�إدارية؛
 .5تعزيز املبادئ الأ�سا�سية ،كتلك املتعلقة ب�أوجه عدم امل�ساواة ومبادرات الإدماج وحقوق الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني على جميع امل�ستويات؛
 .6تعزيز �أوجه اال�ستجابة والو�صول �إلى اخلدمات التي تركز على املواطنني؛
 .7امل�شاركة يف احلوارات وا�ستحداث النظم وتعزيزها لدعم اجلهود املبذولة للوقاية من التطرف العنيف؛
 .8تعزيز ال�شراكات مع اللجان وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص والأو�ساط الأكادميية وو�سائل الإعالم ،وال �سيما مع منظمات
املجتمع املحلي واملدين؛ و
 .9ت�سهيل نهج «التقارب» املتعدد القطاعات لتحقيق مكا�سب متعددة متعلقة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة.
ريا ،يع ّد نطاق منظومة الأمم املتحدة الفني وا�س ًعا .ويت ّم توفري الدعم الفني يف جماالت الزراعة واحلماية االجتماعية ،ال �سيما للن�ساء والأطفال
و�أخ ً
وال�شباب والأ�شخا�ص الذين يعانون �إعاقة ما� ،سواء كانت نف�سي ًة �أو ج�سدي ًة ،وكذلك يف جماالت التعليم ،وال�صحة ،والإدارة احل�ضرية ،وحماية
و�إدارة الرتاث الثقايف ،وحرية التعبري والو�صول �إلى املعلومات ،والتنوع احليوي ،والهجرة ،و�إدارة املوارد الطبيعية ،و�إدارة النفايات ،والتدريب على
التوظيف ،و�سبل العي�ش ،واملياه وال�صرف ال�صحي ،و�إدارة مخاطر الكوارث وتغري املناخ ،وال�سيا�سة ال�صناعية ،وغريها من املجاالت .وبالتايل ،متار�س
الأمم املتحدة مزاياها الن�سبية البارزة ،وتتم ّتع ،ومن خالل نهج «توحيد الأداء» ال ّتي تعتمده ،بالقدرة على اال�ستفادة من الروابط القائمة بني وعرب
جميع هذه القطاعات.
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الأردن  -حقائق �أ�سا�سية
تع ّد اململكة الأردنية الها�شمية دول ًة �صغري ًة ن�سب ًيا �شبه قاحلة ،متتاز مبوقعها اال�سرتاتيجي عند مفرتق الطرق بني �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا .وتقع
اململكة على ال�ضفة ال�شرقية لنهر الأردن ،حتدّها اململكة العربية ال�سعودية من ال�شرق واجلنوب ،والعراق من ال�شمال ال�شرقي ،و�سوريا من ال�شمال،
و�إ�سرائيل وفل�سطني والبحر امليت من الغرب ،والبحر الأحمر من اجلنوب الغربي.
ي�سود النظام امللكي الد�ستوري يف الأردن ،بحيث ميتلك امللك �سلطات تنفيذية وت�شريعية وا�سعة النطاق .وتنق�سم البالد �إلى  12محافظة ،ويتك ّون
الربملان من جمل�سني ،وهما جمل�س الأعيان الأردين وجمل�س النواب .ويت ّم تعيني  65ع�ض ًوا لالن�ضمام �إلى جمل�س الأعيان مبا�شر ًة من قبل امللك،
يف حني يت ّم انتخاب  130ع�ض ًوا لالن�ضمام �إلى جمل�س النواب من خالل التمثيل الن�سبي يف  23دائرة انتخابية لدورة انتخابية ت�صل مدتها �إلى 4
�سنوات .و ُيخ�ص�ص احلد الأدنى من احل�ص�ص يف جمل�س النواب للن�ساء ( 15مقعدًا  -مالحظة :ومع ذلك ،ح�صلت الن�ساء على  20مقعدًا يف انتخابات
عام  )2016وامل�سيحيني ( 9مقاعد) وال�شرك�س وال�شي�شان ( 3مقاعد) .ويت ّم تخ�صي�ص ثالث دوائر انتخابية للبدو يف مناطقهم ال�شمالية واملتو�سطة
واجلنوبية.
وكان الأردن قد �أ�صبح ع�ض ًوا يف الأمم املتحدة يف  14كانون الأول/دي�سمرب  .1955كما هو ع�ضو م�ؤ�س�س يف ك ّل من جامعة الدول العربية (� 22آذار/
مار�س  ،)1945ومنظمة التعاون الإ�سالمي (� 25أيلول�/سبتمرب .)1969
يبلغ �إجمايل عدد �سكان الأردن ،كما ورد يف التعداد العام لل�سكان  9,531,712 ،2015ن�سمة 41.وقد ت�ضاعف هذا الرقم �أكرث من  10مرات خالل 55
عا ًماّ � .أما الزيادة الأكرب يف �إجمايل عدد ال�سكان ،فقد حدثت خالل العقد املا�ضي ،ال �سيما منذ العام  .2011ويبلغ عدد الأردنيني  6,613,587ن�سمة،
وهو ما ميثل حوالى  %69.4من جمموع ال�سكان ،بينما ي�ش ّكل املواطنون غري الأردنيني  2,918,125ن�سمة� ،أيّ ما يقارب  %30.6من جمموع ال�سكان.
ينتمي �سكان الأردن يف غالبيتهم �إلى فئة ال�شباب ،بحيث يبلغ �أكرث من ن�صفهم (�أيّ ما يقارب  52.2يف املئة من �إجمايل عدد ال�سكان) حتت �سنّ الـ25
عا ًما .وبالتايل ،في�ش ّكل ال�شباب (الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عا ًما)  16يف املئة من ال�سكان يف �سنّ العمل 42.ويعي�ش غالبية الأردنيون يف املدن
احل�ضرية ،بحيث يقيم  60يف املئة منهم يف عمان واملحافظات الثالث املجاورة لها43.
ص.ب ،امللخص التنفيذي ،التعداد العام للسكان  ،2015النتائج الرئيسية
دائرة اإلحصاءات العامة األردنية2015 ،
ص ،4.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016

41
42
43
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ومت�سامحا و�شام ً
ال جتاه
منفتحا
يع ّد الإ�سالم ال�سني الدين ال�سائد يف الأردن ،والذي ميار�سه حوالى  92يف املئة من ال�سكان .ويتب ّنى الأردن موق ًفا
ً
ً
جميع النا�س من مختلف الأديان واخللفيات الأخرى ،حيث يتعاي�ش امل�سلمون ب�سال ٍم مع الأقلية امل�سيحية الأردنية يف اململكة .وحتى وقتٍ قريبٍ
جدًا ،كان ال يزال الأردن ُيعترب من بني �أكرث البلدان العربية �أما ًنا يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،بحيث جنح يف جت ّنب �أوجه الإرهاب الطويلة الأمد
وعدم اال�ستقرار الداخلي .ومع ذلك ،بد�أت بع�ض احلوادث الإرهابية التي وقعت يف العام  ،2016و�إلى ح ّد ما ،يف تغيري هذا الواقع .وبالتايل ،اتخذت
احلكومة ب�سرع ٍة الإجراءات الأمنية ال�ضرورية الرامية �إلى محاولة منع وقوع حوادث مماثلة م ّر ًة �أخرى.
�شهد الأردن معدالت تنمية ب�شرية مرتفعة ،وذلك على الرغم من نظامه االقت�صادي املبني على الدخل املتو�سط الأعلى .تقليد ًيا� ،ش ّكل االقت�صاد
الأردين وجه ًة ناجح ًة ن�سب ًيا ال�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي .ومع ذلك ،بد�أت �أوجه عدم اليقني املتعلقة بال�صراعات والنزاعات املجاورة ،ومبادرات
�إغالق الطرق التجارية وا�شتداد املناف�سة يف دول اخلليج يف الظهور �إلى الواجهة .وي�ستفيد الأردن � ً
أي�ضا من مزايا «ال�سياحة العالجية» ،وذلك بف�ضل
تط ّور قطاع ال�صحة فيه .ومع ذلك ،ي�ش ّكل االفتقار الن�سبي للموارد الطبيعية وندرة املياه ال�شديدة املزيد من التحديات ال ّتي يواجهها الأردن.
�شخ�صا .ويتجاوز متو�سط عدد �سكان محافظة
مما يجعل متو�سط حجم الأ�سرة يبلغ 4.8
ً
وي�صل �إجمايل عدد الأ�سر يف الأردن �إلى � 1,977,534أ�سرةّ ،
العا�صمة عمان 4 ،ماليني ن�سمةّ � .أما ن�سبة الذكور املتزوجني (الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 13سنة وما فوق) والإناث املتزوجات ،فتبلغ  54و 57يف املئة
على التوايل .يف حني ي�صل متو�سط �سنّ الزواج بني �أو�ساط الأردنيني  25.5عا ًما للذكور ،مقارن ًة مع  21.2عا ًما للإناث44.
وتع ّد الغالبية العظمى من الأطفال الأردنيني (من البنني والبنات) الذين ترتاوح �أعمارهم بني  6و 15عا ًما م�سجلني يف املدار�س بن�سب مماثلة
للذكور والإناث (ت�صل �إلى  95يف املئة) .وكذلك 78 ،يف املئة من الأوالد الذين ينتمون �إلى الفئة العمرية املدر�سية وامل�سجلني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
احلكومية هم من الأردنيني ،يف حني ي�ش ّكل الأوالد غري �أردنيي اجلن�سية ن�سبة  22يف املئة من العدد الإجمايل .و�ش ّكلت ن�سبة الأوالد غري الأردنيني
امل�سجلني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة  28يف املئة من العدد الإجمايل .يف حني بلغ معدل الأمية الك ّلي من �إجمايل عدد ال�سكان يف الأردن (الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  13عا ًما وما فوق)  9.1يف املئة ،بينما و�صل معدل الأردنيني �إلى  6.7يف املئة45.
وي�ستفيد حوايل  55يف املئة من ال�سكان من مخططات الت�أمني ال�صحي ،يف حني بلغت ن�سبة الأردنيني فيها  68يف املئة .وتختلف معدالت امل�شاركة
االقت�صادية بني الذكور والإناث ،بحيث يع ّد  71يف املئة من الذكور ن�شيطني اقت�صاد ًيا ،مقارن ًة مع  21يف املئة فقط للإناث46.

بيئة ال�سيا�سات الوطنية يف الأردن
ر�ؤية الأردن 2025
توفر اخلطة اال�سرتاتيجية لر�ؤية الأردن � 2025إطار عمل ت�صل مدته �إلى � 10سنوات ،من �ش�أنه امل�ساهمة يف توجيه جهود الإ�صالح والتنمية.
وبالتايل ،تهدف اخلطة �إلى تلبية احتياجات الدولة واال�ستفادة من القدرات ال ّتي تتم ّتع بها �أركان املجتمع الأربعة ،واملتمثلة يف املواطنني ،واملجتمع،
والقطاع اخلا�ص ،واحلكومة .وعلى م�ستوى املواطنني ،يت ّم الرتكيز على تنمية جماالت التعليم وال�صحة والعمل وامل�شاركة االقت�صاديةّ � .أما على
امل�ستوى املجتمعي ،فيت ّم الرتكيز على �ضمان متا�سك املجتمع الأردين ،ال �سيما من خالل تطوير مبادرات من �ش�أنها احل ّد من �أوجه الفقر .وتعر�ض
اخلطة حقيقة �أن ظروف قطاع الأعمال قد ازدادت �سو ًءا مع مرور الوقت ،وذلك باملقارنة مع عد ٍد من البلدان الأخرى.
وت�سعى اخلطة لإيالء اهتمام كبري لتح�سني نوعية بيئة الأعمال ،وذلك من �أجل جذب اال�ستثمارات ،وال �سيما من خالل تطبيق القوانني ب�شكلٍ
عادلٍ ومت�ساوي .وتنظر اخلطة � ً
أي�ضا يف �إمكانيات تلبية احلاجات املتمثلة يف حت�سني فر�ص احل�صول على التمويل ال�ضروري والت�شجيع على اعتماد
مبادرات الأعمال اخلالقة بني �أو�ساط ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك �سع ًيا منها لتح�سني القدرة التناف�سية ال ّتي يتم ّتع بها الأردن يف الأ�سواق
املحلية و�أ�سواق الت�صدير .ويف الوقت الذي تقود فيه احلكومة هذه العملية ،تعر�ض اخلطة حقيقة �أن مبادرات الإ�صالح الناجح تتط ّلب التزام ك ّل
من �أ�صحاب امل�صلحة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين واملواطنني الأفراد � ً
أي�ضا.
44
45
46
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وقد ّ
مت حتديد الق�ضايا الرئي�سية ال ّتي �شملت ال�ضغط املتزايد على البنية التحتية التعليمية الذي
ت�سبب به النمو ال�سكاين وتدفق املهاجرين �إلى الداخل ،الأمر الذي تط ّلب �إتاحة موارد مالية �إ�ضافية،
هذا وف�ض ً
ال عن انخفا�ض معدالت التوظيف ال �سيما بني �أو�ساط الن�ساء وال�شباب ،وعدم امل�ساواة بني
املحافظات .ويف ال�سياق نف�سهُ ،ينظر �إلى ه�شا�شة املوارد الطبيعية الأردنية ،ال �سيما املياه والطاقة
والأرا�ضي واملواد الغذائية ،جميعها باعتبارها قيود رئي�سية تعيق عملية التنمية.

برنامج التنمية التنفيذي ()2018-2016
يجري تنفيذ ر�ؤية الأردن  2025الطويلة الأمد ،وذلك من خالل اعتماد برامج التنمية التنفيذية
املتداولة لعدّة �سنوات .وتنق�سم �أهداف برنامج التنمية التنفيذي �إلى �أهداف وطنية وقطاعية .ويتم ّثل
�أحد الأهداف الوطنية يف حتقيق الالمركزية املن�شودة وتوازن �إمنائي �أف�ضل عرب مختلف املحافظات.
وبالتايل ،يع ّد �إ�شراك جيل من ال�شباب قادر على الإبداع واالبتكار لتعزيز �إنتاجية الدولة �أحد �أبرز
املجاالت ذات الأولوية ،هذا وبالإ�ضافة �إلى حت�سني جودة و�إمكانيات املواطنني للو�صول �إلى اخلدمات
واال�ستفادة منها .ومن امل�سائل املحورية ال ّتي يعاجلها برنامج التنمية التنفيذي هي اجلهود املبذولة
واملتمثلة يف احل ّد من م�ستويات الفقر والبطالة ،وا�ستحداث نظام ف ّعال لت�أمني احلماية االجتماعية
ال�ضرورية .وكذلك ،ت�ش ّكل امل�ساعي املبذولة من �أجل حتقيق معدل منو م�ستدام يتوافق مع م�ستويات
معي�شة من�صفة جلميع املواطنني هد ًفا غال ًبا ما يت ّم ذكره يف هذا ال�ش�أن .وحتقي ًقا لهذه الغاية ،تدرك
اململكة �ضرورة موا�صلة ا�ستحداث بيئة ا�ستثمارية قادرة على جذب ر�ؤو�س الأموال الأجنبية وتعزيز
�أوجه اال�ستثمارات املحلية .وبالتايل ،يحظى ك ّل هدف من هذه الأهداف الوطنية مبقيا�س خا�ص
لقيا�س م�ستوى التقدّم املحرز يف الدولة.
وتتق�سم �أهداف برنامج التنمية التنفيذي على  26قطا ًعا تنمو ًيا و 121م�ؤ�س�س ًة حكومي ًة تتو ّلى مهمة
ّ
مما ال ّ
�شك فيه �أن الدور الهام الذي ي�ؤديه القطاع اخلا�ص معرتف به جيدًا،
تنفيذ  1831م�شرو ًعا .و ّ
وذلك نظ ًرا ملا تتطلبه جهود التنمية يف القطاعات اال�سرتاتيجية من ا�ستثمارات محلية و�أجنبية
خا�صة .ويت ّم قيا�س التقدّم املحرز نحو حتقيق الأهداف القطاعية من خالل ما جمموعه  567م�ؤ�ش ًرا،
وذلك �ضمن نطاق م�س�ؤولية الوزارات وغريها من امل�ؤ�س�سات احلكومية ال ّتي يتوجب عليها حتقيقها
وتتبعها.

وثيقة ا�ستجابة املجتمع الدويل للإطار ال�شمويل خلطة اال�ستجابة
الأردنية للأزمة ال�سورية
تدعم وثيقة ا�ستجابة املجتمع الدويل للإطار ال�شمويل خلطة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية،
ال ّتي ّ
مت االتفاق عليها خالل م�ؤمتر لندن املنعقد يف � 4شباط/فرباير  ،2016امل�ساهمة ال ّتي قدمها
الأردن يف ا�ست�ضافة الالجئني ال�سوريني .فقد وافق املجتمع الدويل على زيادة م�صادر التمويل
املخ�ص�صة للمنح ،وتقدمي ت�سهيالت جديدة للإقرا�ض املي�سر ،وزيادة ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف
الأردن ،وتعزيز �شروط التجارة التف�ضيلية يف �أوروبا ،وذلك من �أجل دعم الأعمال و�أن�شطة الت�صنيع
يف الأردن .ويف املقابل ،التزمت احلكومة بتخفيف قيود العمل املفرو�ضة على الالجئني ال�سوريني،
وحت�سني مناخ الأعمال واال�ستثمار ،واال�ستمرار يف القيام ب�إ�صالحات هيكلية ،وذلك على النحو املحدد
املو�سع ل�صندوق النقد الدويل.
يف املرفق ّ
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وبالتايل ،تتم ّثل الفوائد املرجوة من هذه احلزمة «ال�شاملة» يف:
( )1النمو الذي ي�شهده الأردن والوظائف املتاحة فيه ،ف�ض ً
ال عن الفوائد االقت�صادية ال ّتي تتم ّتع
بها ال�شركات الأوروبية؛
( )2فر�ص ك�سب العي�ش لالجئني ال�سوريني؛
( )3فر�ص ما قبل اال�ستثمار املتاحة ل�ضمان �إعادة �إعمار �سوريا؛
( )4انخفا�ض التكاليف اخلا�صة باجلهات املانحة ،وذلك مع انخفا�ض احلاجة �إلى امل�ساعدات
الإن�سانية؛ و
( )5الفر�ص املتاحة للت�صدي مل�شكلة الالجئني يف �أوروبا من م�صدرها.
وتقلل الوثيقة ،وبدرج ٍة كبريةٍ ،من القيود املفرو�ضة واملتعلقة بقواعد املن�ش�أ ال ّتي ّ
تنظم عمليات
التجارة الأردنية ال ّتي يت ّم �إجرا�ؤها بالتعاون مع االحتاد الأوروبي ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�سمح
بت�صدير ال�سلع التي تت�ألف من  %70من ال�سلع غري املحلية ملدّة � 10أعوام .وبالتايل ،ت�شمل هذه
الوثيقة  18منطقة �صناعية وتنموية يف الأردن .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتعينّ �أن يكون ما ال يقل عن
 %15من القوى العاملة يف �أيّ م�صنع يقوم بت�صدير منتجاته �إلى االحتاد الأوروبي مبوجب هذه
الوثيقة من الع ّمال ال�سوريني� .إلاّ �أنه �سيت ّم رفع هذا املعدل �إلى  25يف املئة خالل ال�سنة الثالثة .وبعد
حتقيق الهدف املتمثل يف توفري  200,000فر�صة عمل لالجئني ال�سوريني� ،سيت ّم تطبيق قواعد املن�ش�أ
� ً
أي�ضا على غريها من ال�صناعات يف جميع �أنحاء اململكة.
ويف ال�سياق نف�سه ،تدعو الوثيقة �إلى توظيف  50,000عامل من ال�سوريني خالل العام  ،2016لي�صل
عددهم �إلى  200,000يف ال�سنوات القادمة .ويف محاولة منها للت�شجيع على توظيف الالجئني ال�سوريني
قانون ًيا ،قامت احلكومة الأردنية � ً
أي�ضا ب�إقرار فرتتي �سماح متت ّد ك ّل واحدة منهما طوال فرتة � 3أ�شهر
يت ّم يف خاللها التنازل عن الر�سوم املتعلقة ب�إ�صدار رخ�ص العمل وغريها من التكاليف املفرو�ضة على
ال�سوريني .وعالو ًة على ذلكّ ،
مت فر�ض وقف اختياري ت�صل مدته �إلى عام واحد على توظيف القوى
العاملة الأجنبية من غري ال�سوريني يف �شهر كانون الثاين/يناير من العام  .2016وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
�أدخلت احلكومة العديد من التعديالت على ال�سيا�سات ،مت ّثلت يف ال�سماح با�ستخدام بطاقة �صادرة عن
وزارة الداخلية بدلاً من جواز ال�سفر ،وذلك لت�سهيل عملية توظيف ال�سوريني .واعتبا ًرا من الأول
من �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب من العام نف�سه ،ح�صل  33,000من ال�سوريني على ت�صاريح عمل.
وبالتايل ،تقوم الأمم املتحدة والبنك الدويل بتقدمي امل�ساعدات ال�ضرورية لوزارة العمل ،وذلك من
�أجل متكينها من موا�صلة تعزيز قدراتها و�إجراء الإ�صالحات الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
وكذلكّ ،
مت و�ضع برنامج جديد ،وذلك بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل ،بلغت قيمته  700مليون
دوالر �أمريكي ملوا�صلة تنفيذ التعديالت املالية والإ�صالحات الهيكلية يف �آب�/أغ�سط�س  .2016وعالو ًة
على ذلك ،تعهّد �شركاء التنمية مبنح التزامات ت�صل قيمتها �إلى  264مليون دوالر �أمريكي يف القطاعات
الرئي�سية.
تقدمي الدعم ال�ضروري لـ»ت�سريع الو�صول �إلى جودة التعليم الر�سمي» :بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم ،ت�ستهدف الأمم املتحدة حوالى  81,000من �أطفال الالجئني ال�سوريني الذين ال يزالون
خارج املدار�س ،بحيث يع ّد  50,000طفل منهم م�ؤهلني لاللتحاق بالتعليم الر�سمي و 31,000طفل
�آخر بحاجة لال�ستفادة من الفر�ص وامل�سارات التعليمية املتاحة ليمكنوا من االلتحاق جمددًا بنظام
التعليم الر�سمي ،حيثما كان ذلك ممك ًنا .واعتبا ًرا من �شهر �أيلول�/سبتمرب  2016وبنا ًء على خطة
وزارة الرتبية والتعليم لت�سريع و�صول الأطفال ال�سوريني للتعليم الر�سمي ،من املقدّر �أن ُتتاح فر�ص
التعليم على حوالى  75,000طفل �سوري جديد (بحيث يلتحق  50,000طفل يف مناهج التعليم الر�سمي
و 25,000طفل �آخر يف برنامج التعليم غري الر�سمي).
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و ّ
متت املوافقة على �آلية القرو�ض املي�سرة امل�شرتكة بني البنك الدويل والأمم املتحدة والبنك الإ�سالمي للتنمية يف �شهر ني�سان�/أبريل  ،2016وذلك
يف �إطار عقد فعالية مبدئية للإعالن عن التربعات املقدّمة واملقدّرة بحوالى  140مليون دوالر �أمريكي لتغطية القرو�ض املمنوحة للأردن ولبنان،
وذلك وف ًقا ملعدالت التمويل املي�سر (امل�ساوية �أو القريبة من �أ�سعار الفائدة على القرو�ض املعتمدة على م�ستوى امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية) .ويكمن
الهدف من �آلية القرو�ض املي�سرة املعتمدة يف جمع ما جمموعه مليار دوالر �أمريكي على �شكل منح على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،وذلك من �أجل
تزويد الأردن ولبنان بحوالى � 3إلى  4مليار دوالر �أمريكي كتمويل مي�سر من �أجل دعم الالجئني واملجتمعات امل�ضيفة يف القطاعات الرئي�سية واملتعلقة
بالوظائف والتعليم وال�صحة والبنية التحتية.

خطة اال�ستجابة الأردنية ()2018-2016
مت ت�صميم خطة اال�ستجابة الأردنية كخطة متتد طوال فرتة عام واحد خالل العام  ،2015وذلك قبل �أن ّ
ّ
مت تعديلها ح ّتى ت�صبح خطة متداولة تدوم
� 3سنوات اعتبا ًرا من العام  2016وح ّتى العام  .2018وبالتايل ،ت�سعى خطة اال�ستجابة الأردنية �إلى �س ّد الفجوة القائمة بني �أنظمة ال�صمود الوطنية
والأنظمة الإن�سانية ،و�ضمان التوفيق بني �أهداف الربامج و�آليات التمويل و�أنظمة الت�شغيل ال ّتي غال ًبا ما تعمل ب�شكلٍ موازي لبع�ضها البع�ض
للتم ّكن من تلبية احتياجات النا�س على املدى الق�صري ،يف الوقت الذي يت ّم فيه �أخذ االعتبارات متو�سطة وطويلة الأمد النظامية وامل�ؤ�س�سية يف
نهجا قائ ًما على ال�صمود يف وجه النزاعات ،يت�ضمن ك ّل من م�ؤ�شرات النوع االجتماعي والبيئة.
االعتبار .وتت ّبع خطة اال�ستجابة الأردنية ً
وقد �صممت خطة اال�ستجابة الأردنية لت�ش ّكل ا�ستجاب ًة �شامل ًة تقدمها حكومة اململكة الأردنية الها�شمية يف وجه الأزمة ال�سورية التي طال �أمدها،
مما �أجرب مئات الآالف من الن�ساء والفتيات والفتيان والرجال ال�سوريني على الفرار من منازلهم والتما�س اللجوء يف الأردن .وبالتايل ،مت ّكن معظم
ّ
الالجئني ،وبف�ضل �سخاء احلكومة وال�شعب الأردين وبرامج امل�ساعدات الإن�سانية الدولية والوطنية املعتمدة واجلهود املبذولة من قبل الالجئني
�أنف�سهم ،من الو�صول �إلى املوارد واخلدمات املتاحة واال�ستفادة منها ،وبالتايل مت ّكنت الدولة من تلبية املعايري الإن�سانية بنجا ٍح .ومع دخول الأزمة
ال�سورية عامها ال�سابع ،باتت املجتمعات الأردنية �أكرث قدر ًة على ا�ستيعاب الالجئني� .إلاّ �أنه من اجلدير ذكره �أن �أ�صول العديد من �أ�سر الالجئني
قد بد�أت الآن يف الن�ضوب بعد �أن ّ
مت ا�ستنزاف وفوراتها وارتفاع م�ستويات ديونها املتزايدة .وقد ك�شف �إطار تقييم جوانب ال�ضعف �أن  86يف املئة من
الالجئني يعي�شون الآن حتت خط الفقر الأردين البالغ  68دينا ًرا �أردن ًيا للفرد الواحد �شهر ًيا47.
وقد ّ
مت تقدير الأثر املايل للأزمة ال�سورية على ميزانية احلكومة لعام  2015بحوالى  1.99مليار دوالر �أمريكي �سنو ًيا ،48موزع ًة ح�سب بع�ض
القطاعات الأ�سا�سية على النحو التايل:
● تبلغ تكلفة تعليم الطالب ال�سوريني يف املدار�س احلكومية  193مليون دوالر �أمريكي؛
● تبلغ تكلفة اخلدمات ال�صحية العامة املقدّمة لل�سوريني  220مليون دوالر �أمريكي؛
● ي�صل معدّل ديون ال�شركة الوطنية للكهرباء ،املن�سوبة �إلى ال�سكان ال�سوريني� ،إلى  263مليون دوالر �أمريكي؛
● ت�صل تكلفة املياه الإجمالية ال ّتي ي�ستهلكها ال�سوريون �إلى  506.5مليون دوالر �أمريكي؛
● تبلغ احل�صة ال�سنوية لتكاليف الأ�شغال احلكومية املن�سوبة �إلى ال�سوريني  244مليون دوالر �أمريكي؛
● تبلغ التكلفة الإجمالية للخدمات البلدية املقدمة لل�سوريني ،با�ستثناء تلك املتاحة يف املخيمات 7.15 ،مليون دوالر �أمريكي.
ومن خالل النهج املعتمد لل�صمود يف وجه الأزمات ،تع ّد التدخالت الإن�سانية واملنقذة للحياة وحدها غري كافية لتلبية احتياجات ال�سكان والتخفيف
من املخاطر التي تواجه املجتمعات امل�ضيفة .وبالتايل ،جتدر الإ�شارة �إلى �أن ما يقارب  79يف املئة من الالجئني يقيمون يف املجتمعات امل�ضيفة ،بينما
يعي�ش  21يف املئة يف املخيمات .لذلك ،ال ب ّد من اعتماد نهج �أكرث تكام ً
ال ومتا�س ًكا من �ش�أنه �أن يلبي االحتياجات الق�صرية ،واملتو�سطة والطويلة الأجل
يف �آنٍ واحدٍ  .وبالتايل ،ي�سعى النهج املعتمد لل�صمود يف وجه الأزمات �إلى:
� .1ضمان اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة ،وذلك من خالل اال�ستثمار يف حلولٍ �أكرث ا�ستدام ًة وجتنب اعتماد �آليات موازية؛
 .2تعزيز البنى التحتية والقدرات الوطنية ال ّتي تع ّد �أكرث ا�ستدام ًة على املدى الطويل؛
 .3تعزيز قدرة الأفراد واملجتمعات املحلية امل�ضيفة والدول على التعامل مع ال�صدمات امل�ستقبلية املحتملة والتعايف منها؛
 .4احل ّد من تكاليف اال�ستجابة الدولية على املدى املتو�سط.
التقرير األسايس املشرتك بني الوكاالت ،إطار تقييم جوانب الضعف ،أيار/مايو  ،2015املتاح عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/download.php?id=8844
ص ،6.تقييم جوانب الضعف الشامل 2016
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خطط العمل املعتمدة لتنمية املحافظات
تتم ّثل �إحدى التحديات الرئي�سية يف القدرة على عك�س النهج املعتمد لل�صمود يف وجه الأزمات واملبني �أعاله �ضمن امل�سودة احلالية خلطط العمل
املعتمدة لتنمية املحافظات الذي ّ
متت �صياغتها .ويف الوقت نف�سه ،ال ب ّد من النظر يف �إمكانيات بذل جهود محددة لتحديد الأولويات وت�سل�سل
اال�ستثمارات �ضمن برامج التنمية ذات الأولوية ال ّتي يف خاللها يت ّم ت�ضمني �أهداف التنمية امل�ستدامة .وبالتايل ،ت�ش ّكل عمليات التنفيذ ،وعلى النحو
ريا ولي�س �آخ ًرا ،ت�ش ّكل امل�ساعي املبذولة لتخ�صي�ص موارد امليزانية ال�شحيحة
الذي ذكر �أعاله ،واحد ًة من �أبرز الإ�شكاليات القائمة يف هذا املجال .و�أخ ً
�ضمن جممل الأ�صول املالية املحدودة حتد ًيا �إ�ضاف ًيا .وعلى الرغم من هذه امل�شاكل ،تع ّد خطط العمل املعتمدة لتنمية املحافظات �أدا ًة هام ًة ميكن من
خاللها ترجمة برامج التنمية الوطنية اخلا�صة باحلكومة ،وذلك مت�ش ًيا مع اجلهود املبذولة من �أجل �ضمان حتقيق الالمركزية ومتكني ال�سلطات
املحلية.

الأردن وجدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة
بني  25و� 27أيلول�/سبتمرب  ،2015ح�ضر قادة العامل م�ؤمتر قمة الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة الذي ّ
مت عقده يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك،
مت يف خالله اعتماد جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة ،وذلك مبوجب قرار معتمد من اجلمعية العامة للأمم املتحدة 49.وبالتايلّ ،
والذي ّ
مت
�إطالق خطة عمل معنية بال�شعوب وكوكب الأر�ض واالزدهار ،من �ش�أنها امل�ساهمة يف تعزيز �أوجه احلرية وال�سالم العاملي.
ويتم ّثل التحدي الأكرب للخطة املعلن عنه يف القدرة على الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله و�أبعاده ،مبا يف ذلك الفقر املدقع ومتطلبات حتقيق
التنمية امل�ستدامة .وقد وافقت جميع البلدان و�أ�صحاب امل�صلحة ،الذين يعملون �ضمن �إطار �شراكة تعاونية ،على تنفيذ هذه اخلطة ،وبالتايل �ضمان
«عدم ترك �أي �أحد خلف الركب».
وقد رافق اخلطة  17هد ًفا من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،50الأمر الذي من �ش�أنه �أن ّ
يدل على حجم جدول الأعمال العاملي اجلديد ومدى طموحه.
وبنا ًء على الأهداف الإمنائية للألفية و�سع ًيا من �أجل ا�ستكمال ما مل يت ّم حتقيق بعد ،ت�سعى �أهداف التنمية امل�ستدامة ل�ضمان حقوق الإن�سان،
وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني و�ضمان متكني جميع الن�ساء والفتيات .ويف الأردنّ ،
مت و�ضع خطة لالنتقال من الأهداف الإمنائية للألفية �إلى
�أهداف التنمية امل�ستدامة .وبالتايل ،يعتمد هذا التحليل ،وب�شكلٍ كبري ،على التقرير النهائي اخلا�ص بالأهداف الإمنائية للألفية للأردن.
تتم ّثل �إحدى �أبرز الدرو�س امل�ستفادة من الأهداف الإمنائية للألفية يف التعامل مع مثل هذه الأهداف من منظور القطاع الفردي اخلا�ص بها.
وكذلكُ ،ينظر �إلى �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وب�شكلٍ متزايد ،على �أ�سا�س �أنها متكاملة وغري قابلة للتجزئة ،وبالتايل فهي ت�ساهم يف حتقيق التوازن
املطلوب بني �أبعاد التنمية امل�ستدامة الثالثة واملتمثلة يف اجلانب االقت�صادي واالجتماعي والبيئي .ونظ ًرا لإمكانية تطبيق هذه الأهداف والغايات
على مدى ال�سنوات الـ 15املقبلة واتخاذ احلكومة الأردنية موق ًفا قياد ًيا لتنفيذها ،قام فريق الأمم املتحدة القطري يف الأردن ،وعلى نح ٍو مماثل،
بتحقيق املواءمة بني التقييم القطري امل�شرتك و�إطار الأمم املتحدة لل�شراكة يف التنمية امل�ستدامة ( )2022-2018مع �أ�س�سها ومبادئها:
  -1ال�شعوب
«لقد عقدنا العزم على �إنهاء الفقر واجلوع ،بجميع �صورهما و�أبعادهما ،وكفالة �أن ميكن جلميع الب�شر تفعيل طاقاتهم الكامنة يف �إطار من الكرامة
وامل�ساواة ويف ظل مناخ �صحي»51.
  -2االزدهار
«لقد عقدنا العزم على كفالة �أن يتمتع جميع النا�س بحياة يظلها الرخاء تلبي طموحاتهم ،و�أن يتحقق التقدم االقت�صادي واالجتماعي والتكنولوجي
يف ان�سجام مع الطبيعة»52.
49
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تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب .2015
و 169غاية يرجى االطالع ،وبشكلٍ أدق ،عىل التقييم القطري املشرتك ،ال سيام يف ما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة الـ 17والوثيقة املرجعية املحدثة التّي من خاللها
تستمد املؤرشات الـ169
ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
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  -3كوكب الأر�ض
«نحن م�صممون على حماية كوكب الأر�ض من التدهور ،بطرق منها توخي اال�ستدامة يف اال�ستهالك والإنتاج ،و�إدارة موارد الكوكب الطبيعية ب�صورة
م�ستدامة ،واتخاذ �إجراءات عاجلة ب�ش�أن تغري املناخ ،حتى ميكن له دعم احتياجات الأجيال احلالية واملقبلة»53.
  -4ال�سالم
«نحن م�صممون على �أن ن�شجع على قيام جمتمعات ي�سودها ال�سالم والعدل ويجد فيها اجلميع مت�س ًعا لهم ،جمتمعات تخلو من اخلوف ومن العنف.
فال �سبيل �إلى حتقيق التنمية امل�ستدامة دون �سالم ،وال �إلى �إر�ساء ال�سالم دون تنمية م�ستدامة»54.
  -5ال�شراكة
«لقد عقدنا العزم على ح�شد الو�سائل الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة من خالل تن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل التنمية امل�ستدامة ،على �أ�سا�س روح
من الت�ضامن العاملي املعزز ،مع الرتكيز بوج ٍه خا�ص على احتياجات الفئات الأ�شد فق ًرا والأكرث �ضع ًفا ،ومب�شاركة من جميع البلدان وجميع �أ�صحاب
امل�صلحة وجميع ال�شعوب»55.
ولأوجه الرتابط بني �أهداف التنمية امل�ستدامة وطابعها املتكامل �أهمية حا�سمة يف �ضمان حتقيق الغر�ض من هذه اخلطة اجلديدة .و�إذا حققنا ما
نطمح �إليه من هذه اخلطة بكامل جوانبها� ،ستتح�سن ب�شدة حياة اجلميع و�سيتحول عاملنا �إلى الأف�ضل.
ويف الفرتة ال ّتي �سبقت انعقاد م�ؤمتر قمة التنمية امل�ستدامة يف �شهر �أيلول�/سبتمرب  ،2015كان الأردن يف طليعة م�ؤيدي جدول الأعمال هذا ،وذلك
على ال�صعيدين العاملي والإقليمي .ومنذ �أن ّ
مت اعتماد جدول الأعمال هذا ،وا�صل الأردن ممار�سة دوره القيادي ،وذلك لتنفيذ جدول �أعمال 2030
للتنمية امل�ستدامة .وحتقي ًقا لهذه الأغرا�ض ،اعتمدت وزارة التخطيط والتعاون الدويل خط ًة متعددة النقاط ،متمثل ًة يف ما يلي:
 .1تكثيف اجلهود الرامية �إلى رفع م�ستوى الوعي حول �أهمية �أهداف وغايات التنمية امل�ستدامة ،و�ضمان م�شاركة اجلميع يف حتقيق �أولويات
التنمية الوطنية واحلفاظ على اال�ستدامة.
� .2ضمان �إدماج �أهداف وغايات التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى الوطني .وقد تطلب ذلك حتديد الأهداف وال�سيا�سات واملبادرات وامل�ؤ�شرات
اخلا�صة بربنامج التنمية التنفيذي ( 56.)2018-2016وي�ؤدي ذلك �إلى حتديد درجة التوافق والثغرات و�أوجه الق�صور ،ف�ض ً
ال عن �أوجه التداخل
بني مختلف قطاعات التنمية .وبالتايل ،من املتوقع اتخاذ املزيد من الإجراءات لتحديد واعتماد ت�صنيف م�ؤ�شرات الأداء على امل�ستوى الوطني
واملحلي ،ف�ض ً
ال عن اتخاذ م�ؤ�شرات النوع االجتماعي اخلا�صة بها بعني االعتبار.
 .3تر�سيخ والربط بني الأهداف والأغرا�ض وم�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة على م�ستوى املحافظات .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه يت ّم تنفيذ ذلك
حال ًيا ،الأمر الذي �سيتطلب العمل عليه من خالل اختيار عدد من املحافظات النموذجية ،وتطبيق هذه التجارب املكت�سبة ،ومن ث ّم تداول
الدرو�س امل�ستفادة وتطبيقها على جميع املناطق.
� .4ضمان �أن ت�سعى احلكومة لبناء القدرات والدعم الفني يف جماالت التكامل والتكيف واملواءمة بني هذه الأهداف والغايات وامل�ؤ�شرات على
ال�صعيدين الوطني واملحلي.
� .5ضمان �أن يت ّم بذل كافة اجلهود الرامية لتنفيذ عمليات الر�صد والتقييم ،يف الوقت الذي تقوم فيه وزارة التخطيط والتعاون الدويل
بالعمل ،وب�صور ٍة م�شرتكة ،مع وحدة الأداء �ضمن رئا�سة الوزراء .ويهدف ذلك �إلى بناء نظام وطني من �ش�أنه �أن يقوم ب�إدراج برنامج التنمية
التنفيذي ومتكني عملية �إ�صدار التقارير املرحلية على نطاق وا�سع على من�صة حتكم خا�صة باحلكومة على �شبكة الإنرتنت.
ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
يشكّل برنامج التنمية التنفيذي خطة التنمية االجتامعية واالقتصادية الوطنية
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 .6توفري م�صادر بيانات معززة ال ّتي ،وبدورها� ،ستحتاج �إلى دعم تقني ومايل �إ�ضايف مقدّم من دائرة الإح�صاءات العامة بهدف توفري بيانات
�إح�صائية عن التنمية امل�ستدامة ب�صور ٍة م�ستمرة وذات جودة عالية ت�صدر يف الوقت املنا�سب.
� .7ضمان توفري م�ستويات مالئمة من التمويل ،وذلك من �أجل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل تن�سيق وزارة التخطيط والتعاون
الدويل الوثيق مع وزارة املالية ودائرة املوازنة العامة .وبالتايل� ،سي�ساعد ذلك يف الربط ما بني مخرجات برنامج التنمية التنفيذي (�أيّ �أهداف
التنمية امل�ستدامة) على م�ستوى امليزانيات الوطنية ،وميزانيات الوزارة واملحافظات .وميثل هذا امل�ستوى من الربجمة والتكامل يف امليزانية
خطو ًة هام ًة �إلى الأمام ،من �ش�أنها امل�ساهمة يف توجيه املوارد نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .كما �سي�ساعد ذلك � ً
أي�ضا يف حتديد الفجوات
دعم مخ�ص�ص مقدّم من الإيرادات املحلية اخلا�صة باملجتمع الدويل .وبالتايل� ،ست�ساهم املبادرة يف تطوير
التمويلية القائمة ال ّتي حتتاج �إلى ٍ
�إطار امليزانية متو�سطة الأجل ،ال ّتي من خاللها يت ّم ح�شد جهود التمويل وامل�ساعدة يف دعم تنفيذ الأولويات التنموية متو�سطة وطويلة الأجل
والنتائج امل�ستخل�صة منها.
� .8ضمان و�ضع �أ�س�س الإطار امل�ؤ�س�سي الذي من �ش�أنه �أن يدعم تن�سيق اجلهود املبذولة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .ومن اجلدير ذكره
�أن وزارة التخطيط والتعاون الدويل تتولى مهمة قيادة عملية التخطيط ال ّتي من �ش�أنها �أن تدعم اللجنة الوطنية العليا للتنمية امل�ستدامة يف
الوفاء بدورها القيادي كلجنة توجيهية وطنية .وي�ساهم ذلك يف متكني جهود التن�سيق املبذولة لتحقيق جميع �أهداف التنمية امل�ستدامة الـ،17
واملقدّمة من كافة الوزارات والوكاالت ذات ال�صلة.
وبالتايل� ،سيت ّم توحيد كافة اجلهود الرامية ل�صياغة �إطار الأمم املتحدة لل�شراكات يف الأردن على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة ال ّتي تغطي الفرتة
املمتدة بني العامني  2018و 2022نحو حتقيق �أهداف وغايات التنمية امل�ستدامة املتعلقة ب�أولويات التنمية الوطنية.

تقدم وو�ضع حقوق الإن�سان يف الأردن
ّ
يف حني ت�ش ّكل جميع الدول الأع�ضاء يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة طر ًفا يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،فقد �صادق الأردن � ً
أي�ضا على
�إعالنات �أخرى كان للكثري منها عالق ًة مبا�شر ًة بجدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة و�أهداف التنمية امل�ستدامة الفردية .ويرد ملخ�ص عن التزام
الأردن باملعاهدات والربوتوكوالت الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان �أدناه.
وب�شكلٍ عام ،يحرز الأردن حال ًيا تقد ًما معقولاً  .فعلى م ّر ال�سنني� ،أدّت التح�سينات الد�ستورية �إلى تقريب امل�سافات بني عنا�صر مختلف القوانني
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ومبادئ االتفاقيات والإعالنات الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان .وقد تبع ذلك حتالفات ت�شريعية وم�ؤ�س�سية و�سيا�سية،
على الرغم من �أنه ،ويف بع�ض احلاالت ،قد ظهرت بع�ض �أوجه الغمو�ض ،ويف حاالت �أخرى ،مل ت�ستكمل عمليات التنفيذ �أو الإنفاذ بال�ضرورة.
ريا .فعلى �سبيل املثالّ ،
مت �إدراج اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القانون الأردين
وتختلف �سرعة االنتقال من اتفاقية �إلى قانون اختال ًفا كب ً
بعد الت�صديق عليها مبا�شر ًة ،يف حني �أن بع�ض االتفاقيات الأخرى قد �أ�صبحت قوانني يف وقتٍ الحق ،وذلك ب�سبب ت�أخر الربملان على املوافقة عليها
وت�أييدها.
ويف املقابلّ ،
مت التوقيع على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف العام  ،1980وامل�صادقة عليها يف العام  1992و�إدخالها حيز التنفيذ
بعد ن�شر �إ�شعار خا�ص حولها يف اجلريدة الر�سمية يف العام 5758 .2007
ربا �أن «الأردنيون
وي�ضمن الد�ستور الأردين امل�ساواة يف احلقوق بني �أو�ساط جميع املواطنني وبالتايل ،يوفر الأ�سا�س ل�صون حقوق الإن�سان ،معت ً
مت�ساوين �أمام القانون ،وال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات و�إن اختلفوا يف العرق �أو اللغة �أو الدين» 59.ومع ذلك ،مل تت ّم الإ�شارة �إلى عدم التمييز
ين�ص على �أن جميع الأردنيني ،رجالاً ون�سا ًء ،مت�ساوين �أمام القانون
على �أ�سا�س اجلن�س يف هذه املادة .غري �أن امليثاق الوطني يع ّد �أكرث حتديدًا� ،إذ ّ
دون متييز بينهم يف احلقوق والواجبات60.
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ت ّم رفع التحفظ عن املادة  ،15الفقرة  4من االتفاقية (املتعلقة بسكن املرأة مع زوجها) يف العام 2009
ت ّم تعديل قانون جوازات السفر يف العام  2003إلعطاء املرأة الحق يف الحصول الح ّر عىل جوازات سفر خاصة بها ،وبالتايل االعرتاف بحقها يف حرية التنقل
الدستور األردين ( ،)1952املادة  ،6الفقرة 1
ينص املبدأ الثامن من امليثاق الوطني عىل أن «األردنيني واألردنيات سواسية أمام القانون .ولن يكون هناك أي متييز بينهم يف الحقوق والواجبات بغض النظر عن
ّ
االختالف يف العرق أو اللغة أو الدين».
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تن�ص على �ضمان امل�ساواة يف احلقوق بني الرجال والن�ساء ال ّلواتي تبلغ �أعمارهنّ � 18سنة ف�أكرث
ويت�ضمن قانون الأحوال ال�شخ�صية اليوم �أحكا ًما ّ
يف الزواج دون احل�صول على موافقة م�سبقة من الوالدين .وكذلك ،تتم ّتع الن�ساء الآن بحقٍ مت�ساوي يف طلب الطالق من �أزواجهنّ  .ومع ذلك ،ال
يزال هناك عدد من القوانني واللوائح ال ّتي تت�ضمن �أحكا ًما مخالف ًة ملبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني .فعلى �سبيل املثال ،مينح قانون الأحوال ال�شخ�صية
الرجال والن�ساء حقو ًقا مختلف ًة يف �إطار الزواج وبالتايل ،يح ّد من حقوق املر�أة يف العمل ،يف حني مي ّيز قانون اخلدمة املدنية بني املوظفني واملوظفات
من حيث اال�ستحقاقات العائلية املقدّمة ،يف الوقت الذي مي ّيز فيه � ً
أي�ضا قانون امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي بني الرجل واملر�أة من حيث احلق
تن�ص املادة  3من قانون اجلن�سية الأردنية �أنه يعترب �أردين اجلن�سية « ك ّل من
الذي تتم ّتع به �أ�سرهم يف وراثة رواتبهم التقاعدية .ويف ال�سياق نف�سهّ ،
ولد لأب متم ّتع باجلن�سية الأردنية» .ونتيج ًة لذلك ،ال تتم ّتع الن�ساء الأردنيات املتزوجات من �أجانب باحلق يف منح �أبنائهنّ اجلن�سية الأردنية.
وقد وا�صل الأردن الوفاء بالتزاماته ب�إعداد ورفع التقارير �إلى هيئات املعاهدات ذات ال�صلة ،وذلك على الرغم من اختالف وترية تقدمي التقارير بني
االتفاقيات املختلفة امل�صدق عليها .وتتم ّثل �أحدث تقارير والق�ضايا املتعلقة باملعاهدات الرئي�سية حلقوق الإن�سان يف الأردن يف ما يلي:
اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة امل�صادق عليها يف  13ت�شرين
الثاين/نوفمرب �( 1991أ):
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب:
ّ
مت تقدمي التقرير الدوري الثالث للأردن ب�ش�أن اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
( ُيرجى االطالع على  )CAT/C/JOR/3يف �شهر متوز/يوليو من العام  ،2014بحيث تولت جلنة مناه�ضة التعذيب مهمة النظر فيها خالل
اجتماعاتها الـ 1374و 1377املنعقدة يف  20و  23ت�شرين الثاين/نوفمرب ُ ( 2015يرجى االطالع على  )CAT/C/SR.1374 and 1377ويف ال�سياق
نف�سه� ،أ�شارت اللجنة �إلى ال�ضمانات الإجرائية ،املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية .ومع ذلك� ،أثريت العديد من املخاوف ب�ش�أن عدم
ين�ص على احلق يف اال�ستعانة مبحا ٍم فور االعتقال ،والتحقيق مع املعتقلني دون ح�ضور محا ٍم «يف حاالت ال�ضرورة امللحة» ،وحظر
وجود حكم �صريح ّ
التوا�صل مع املعتقلني لفرتة قابلة للتجديد ت�صل �إلى � 10أيام .و�أعربت اللجنة � ً
أي�ضا عن قلقها �إزاء ا�ستمرار اللجوء �إلى االعتقال الإداري ،ووجود
محاكم خا�صة ،وموا�صلة اللجوء �إلى االعرتافات �أو الإفادات املنتزعة بالإكراه ك�أدلة مقبولة يف املحاكم .ومن املقرر �أن يقدّم الأردن تقرير املتابعة يف
 9كانون الأول/دي�سمرب .2016
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ّ
املوقع عليه يف  30حزيران/يونيو  1972وامل�صادق عليه يف � 28أيار/مايو :1975
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي يهدف �إلى �إلغاء عقوبة الإعدام
(:)CCPR-OP2-DP
ّ
مت تقدمي التقرير الدوري الأخري للأردن ب�ش�أن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ( )CCPR/C/JOR/5باللغة العربية يف متوز/
يوليو .2016
االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري:
مل ير�سل الأردن �أيّ تقرير حتى الآن ب�ش�أن االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري.
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ّ
املوقع عليها يف  3كانون الأول/دي�سمرب  1980وامل�صادق عليها يف  1متوز/
يوليو :1992
ّ
مت تقدمي التقرير الدوري ال�ساد�س للأردن ،ال�صادر ب�ش�أن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ( )CEDAW/C/JOR/6يف حزيران/
يونيو  .2015ي�ستعر�ض التقرير التقدّم املحرز يف االمتثال لاللتزامات الدولية ،وذلك لدعم حقوق الإن�سان منذ تقدمي التقرير الدوري اخلام�س
يف نهاية العام  .2009وتتم ّثل هذه االلتزامات يف �ضمان حقوق املر�أة يف امل�شاركة يف مبادرات التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية،
أي�ضا �أنه قد ّ
مت � ً
وكذلك يف احلياة العامة .ومن اجلدير بالذكر � ً
أي�ضا �إعداد تقارير الظل اخلا�صة بفريق الأمم املتحدة القطري واملجتمع املدين.
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وبالتايل� ،ستقوم اللجنة بالنظر يف التقرير خالل دورتها الـ 66املنعقدة يف �شهري �شباط/فرباير و�آذار/مار�س  .2017وتتم ّثل الق�ضايا الرئي�سية التي
يتعينّ معاجلتها يف انعدام وجود ت�شريعات �شاملة ال ت ّت�سم بالتمييز ،وحماية الالجئات وطالبات اللجوء من الن�ساء والفتيات ،و�أداء �آلية ال�شكاوى
الوطنية املعتمدة ،وقدرة اللجنة الوطنية والآليات الوطنية املعتمدة للنهو�ض بالن�ساء ،ف�ض ً
ال عن الت�شريعات املعتمدة والرامية للق�ضاء على جميع
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة والتدابري املتخذة لتعزيز م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية والعامة وغريها .ومع ذلك ،ال تزال قائمة الأحكام التمييزية قائم ًة
يف قانون العقوبات ،كاملادة  308ال ّتي ت�سمح للمغت�صب بعدم اخل�ضوع لإجراءات ق�ضائية يف حال وافق هذا الأخري على الزواج من �ضحيته ،واملادة
 340املتعلقة بجرائم ال�شرف .ويف هذا ال�سياق� ،أ�شارت جمعية «ذا �سي�سرتهود» العاملية املعنية بتت ّبع ق�ضايا حقوق الن�ساء يف الدولة �إلى ارتفاع معدل
عمليات القتل من هذا النوع بنحو  53يف املئة يف العام  ،2016بحيث ّ
مت ت�سجيل  26جرمية «�شرف» حتى الآن هذا العام ،مقارن ًة بـ 17حالة خالل العام
.2015
االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري امل�صادق عليها يف � 30أيار/مايو �( 1974أ):
ّ
مت تقدمي التقارير الدورية الـ 18والـ 19والـ 20املدجمة م ًعا ب�ش�أن االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري يف �شهر متوز/
يوليو .2016
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ّ
املوقع عليه يف  30حزيران/يونيو  1972وامل�صادق عليه يف
� 28أيار/مايو :1975
ّ
مت تقدمي التقرير الدوري ال�ساد�س للأردن ب�ش�أن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف كانون الأول/دي�سمرب .1997
وحتى الآن ،مل يوقع الأردن �أو ي�صادق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم.
اتفاقية حقوق الطفل ّ
املوقع عليها يف � 29آب�/أغ�سط�س  1990وامل�صادق عليها يف � 24أيار/مايو :1991
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف املنازعات امل�سلحة املو ّقع عليه يف � 6أيلول�/سبتمرب  2000وامل�صادق
عليه يف � 23أيار/مايو :2007
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد الإباحية املو ّقع عليه يف � 6أيلول/
�سبتمرب  2000وامل�صادق عليه يف  4كانون الأول/دي�سمرب :2006
ّ
مت تقدمي التقريرين الدوريني الرابع واخلام�س للأردن املدجمني م ًعا ب�ش�أن اتفاقية حقوق الطفل يف �آذار/مار�س  ،2013والنظر فيهما خالل
اجتماعي اللجنة الـ 1877و ،1878املنعقدين يف  26و� 27أيار/مايو  .2014وكان من بني الق�ضايا الرئي�سية التي ّ
مت ت�سليط ال�ضوء عليها م�س�ألة الت�أخري
الكبري يف اعتماد م�شروع قانون حقوق الطفل ،واعتماد م�شروع القانون ب�ش�أن ق�ضاء الأحداث ،والتخفي�ضات العامة يف امليزانية الوطنية التي تهدد
التقدم املحرز يف تنمية الطفل ،والتمييز �ضد الأطفال املولودين من �أم �أردنية ووالد غري �أردين ،والعنف �ضد الأطفال مبا يف ذلك العقاب البدين
وجرائم ال�شرف .ومن املقرر �أن يت ّم تقدمي التقرير الدوري ال�ساد�س بحلول  22حزيران/يونيو .2019
ّ
مت تقدمي التقرير الدوري الأول للأردن ب�ش�أن الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف املنازعات امل�سلحة يف
ورحبت اللجنة مبختلف التدابري الإيجابية التي
كانون الثاين/يناير  2013والنظر فيه خالل اجتماع اللجنة الـ 1879املنعقد يف � 27أيار/مايو ّ .2013
اتخذت يف املجاالت ذات ال�صلة بتنفيذ الربوتوكول االختياري.
ومت ّثلت التو�صيات التي قدّمتها اللجنة يف �ضرورة و�ضع �آلية م�ؤ�س�سية للتن�سيق الف ّعال ،و�ضمان ن�شر مبادئ و�أحكام الربوتوكول االختياري على
نطاق وا�سع بني عامة النا�س ،والتدريب على �أحكام الربوتوكول االختياري ،والنظر يف �سنّ التجنيد الطوعي ل�ضباط الأمن العام ورفعه �إلى  18عا ًما،
وال ّن�ص �صراح ًة على منع وجترمي عمليات توظيف وا�ستخدام الأطفال دون الـ 18عا ًما يف الأعمال احلربية ال ّتي تقوم بها القوات واجلماعات امل�س ّلحة
غري التابعة للدولة و�شركات الأمن.
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ّ
مت تقدمي التقرير الدوري الأول للأردن ب�ش�أن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف
املواد الإباحية يف كانون الثاين/يناير  ،2011والنظر فيه خالل اجتماع اللجنة الـ ،1878املنعقد يف � 27أيار/مايو  .2013ومتثلت بع�ض التو�صيات ال ّتي
قدّمتها اللجنة يف و�ضع خطة عمل وطنية تهدف �إلى معاجلة جميع امل�سائل التي يغطيها الربوتوكول االختياري ،واعتماد تدابري حازمة وفورية
ل�ضمان التنفيذ الف ّعال للحظر القانوين لزواج الأطفال ،هذا وبالإ�ضافة �إلى مراجعة وحتقيق امتثال قانون العقوبات الكامل لأحكام املادتني  2و3
من الربوتوكول االختياري.
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ّ
املوقع عليها يف � 30آذار/مار�س  2007وامل�صادق عليها يف � 31آذار/مار�س :2008
ّ
مت اعتماد اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بها ( )106/61/A/RESيف  13كانون الأول/دي�سمرب .2006
ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف � 3أيار/مايو  ،2008واعتبا ًرا من كانون الأول/دي�سمرب  ،2016خ�ضعت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
والربوتوكول االختياري امللحق بها �إلى  168ت�صديق و 92ت�أييد لها .وت�سعى هذه االتفاقية للعمل مبثابة �صك من �صكوك حقوق الإن�سان ذي البعد
التنموي االجتماعي الوا�ضح .وبالتايل ،فهي تعتمد على ت�صنيف وا�سع النطاق للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وت�ؤكد من جديد على �ضرورة �أن يتم ّتع
جميع الأ�شخا�ص الذين يعانون جميع �أنواع الإعاقة بجميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
ّ
وتو�ضح االتفاقية مدى تطبيق كافة فئات احلقوق على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وحتدد � ً
أي�ضا املجاالت ال ّتي من خاللها يت ّم التعامل مع ه�ؤالء
الأ�شخا�ص للتم ّكن من ممار�سة حقوقهم بفعالية .كما ت�سلط ال�ضوء على املجاالت التي انتهكت فيها هذه احلقوق ،واملجاالت الأخرى ال ّتي يتوجب
من خاللها تعزيز حمايتها.
وعالو ًة على ذلك ،ي�ؤكد جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة و�أهداف التنمية امل�ستدامة الـ 17التابعة له ،املبنية على مبد�أ �ضمان «عدم ترك �أي �أحد
خلف الركب» ،على �أهمية اعتماد نهج �شامل لتحقيق التنمية امل�ستدامة للجميع .وتغطي �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وب�شكلٍ وا�ضح ،م�سائل الإعاقة
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .ويف هذا ال�صددّ ،
متت الإ�شارة �إلى م�س�ألة الإعاقة يف �أجزاء متعددة من وثيقة �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وف ًقا لذلك ،كان من املهم جدًا اال�ستفادة من اجلهود ال ّتي بد�أ بذلها بالفعل كجزء من العقد العربي للمعوقني ( )2004-2013الذي �ساهم يف تطوير
جمموعة من املبادئ والأهداف املتفق عليها �إقليم ًيا ،وذلك من �أجل توجيه اجلهود الوطنية املبذولة يف الأردن ،تو�ضيح ما ّ
مت �إحرازه من تقدّم
ملحوظ يف هذا ال�صدد .وبالتايل ،يرت ّتب على تغيري وجهات النظرة املبنية جتاه احلقوق الذي يتم ّتع بها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ومن خالل حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أهداف التنمية امل�ستدامة ،انعكا�سات كبرية على الأردن ومنظومة الأمم املتحدة ،وذلك ا�سرت�شادًا مبيثاق الأمم املتحدة
وااللتزام املتمثل يف م�ساعدة الدول الأطراف يف معاهدات حقوق الإن�سان على الوفاء بالتزاماتها والتم ّكن من �ضمان حقوق الإن�سان.
وقد �صادق الأردن على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف � 31آذار/مار�س  ،2008وبالتايل عبرّ من خاللها عن التزامه بتنفيذ الأحكام ذات
ال�صلة ،وذلك �سع ًيا منه من �أجل حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�ضمان مت ّتعهم الكامل بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
ومبجرد التوقيع على االتفاقية والت�صديق عليها ،اتخذت احلكومة التدابري ال�سيا�سية التالية لدعم هذه احلقوق:
● ت�شكيل جلنة ملكية ل�صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العام 2006؛
● اعتماد اال�سرتاتيجية الوطنية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ()2007-2015؛
● ن�شر قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (رقم  31ل�سنة )2007؛
● �إن�شاء املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني كم�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ،م�س�ؤولة عن و�ضع ال�سيا�سات ومبادرات التخطيط.
وقدّم الأردن تقريره الدوري الأول ب�ش�أن اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ت�شرين الأول�/أكتوبر � .2012إلاّ �أنه مل يت ّم النظر فيه حتى الآن.
ويف ال�سياق نف�سهّ ،
مت و�ضع الإ�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للفرتة املمتدة بني العامني  2007و.2015
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ومع ذلك ،بقيت �إمكانيات تنفيذ اال�سرتاتيجية محدود ًة .وتتم ّثل امل�شكلة الكربى يف ا�ستمرار ا�ستناد تعريف الإعاقة يف الأحكام القانونية وال�سيا�سات
�إلى وجهات النظر الطبية واخلا�صة بالرعاية االجتماعية ،بدلاً من االنتقال �إلى اعتماد منوذج قائم على مبادئ حقوق الإن�سان واحلقوق الواردة يف
االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .و ّ
مت �إبداء مالحظات �أخرى ب�ش�أن احلقوق املمنوحة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�إمكانيات الو�صول
�إليها والفر�ص املتاحة �أمامهم يف �إطار الأق�سام املتعلقة بالفقر ،وال�صحة والتعليم واالزدهار والواردة �أدناه.

التقدم املحرز يف جمال مكافحة االجتار بالب�شر
يف العام  ،2009وبعد الت�صديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص� ،أقر الأردن قانو ًنا معن ًيا مبكافحة االجتار بالب�شر ،من �ش�أنه
�أن ي�ساهم يف ترجمة تعريف االجتار الدويل بالب�شر �إلى قانون وطني ،و�إر�ساء الأ�س�س امل�ؤ�س�سية الالزمة ل�ضمان تنفيذه ،ال �سيما من خالل ت�شكيل
جلنة وطنية م�شرتكة بني الوزارات ملكافحة �أوجه االجتار بالب�شر.

خطة عمل امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية:
يف العام � ،2013أطلق املجل�س الأعلى لل�سكان «التقرير الوطني الثاين اخلا�ص بتقييم التقدم املحرز يف تنفيذ خطة عمل امل�ؤمتر الدويل لل�سكان
والتنمية» .ويتناول التقرير الإجنازات الوطنية الذي حققها الأردن ،وف ًقا لك ّل من املجاالت الرئي�سية الثمانية اخلا�صة بخطة عمل امل�ؤمتر الدويل
والتو�سع يف
لل�سكان والتنمية ال ّتي تتم ّثل يف ال�سكان والنمو االقت�صادي امل�ستدام والتنمية امل�ستدامة ال �سيما يف جماالت التخفيف من حدّة الفقر،
ّ
ت�أمني الأمن الغذائي ،وتعزيز �إدارة املوارد البيئة وحت�سني �إدارة النفايات ال�صلبة ،والتقليل من �أوجه التفاوت.
� ّأما بالن�سبة ملا بعد خطة العمل لعام  ،2014جدد الأردن التزامه املتعلق ب�أهمية اتخاذ �إجراءات متعمدة لتعزيز ال�صحة اجلن�سية والإجنابية ،مبا يف
ذلك اعتماد برامج تنظيم الأ�سرة ،وذلك من خالل توفري معلومات وخدمات عالية جودة ،ال �سيما للفئات املهم�شة .ويهدف ذلك �إلى اال�ستفادة ،و�إلى
�أق�صى قد ٍر ممكن ،من الفر�ص الدميوغرافية املتاحة بحلول العام  2030واحلفاظ على الإجنازات املحققة.

القرارات ال�صادرة عن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ذات ال�صلة
قرار جمل�س الأمن رقم  1325ب�ش�أن املر�أة وال�سالم والأمنّ :
مت و�ضع خطة عمل وطنية يف هذا ال�صدد ،وذلك من خالل عقد عمليات ت�شاورية متعددة.
قرار جمل�س الأمن رقم  2250ب�ش�أن ال�شباب ،ال�سالم والعدالة :دفعت الأردن باجتاه تطبيق جدول �أعمال قرار جمل�س الأمن رقم  .2250فعلى �سبيل
املثالّ ،
مت عقد اجتماع عاملي خالل العام  2015يف عمان ،وذلك قبل اعتماد جمل�س الأمن لهذا القرار ،الذي يعترب الأول من نوعه الذي من �ش�أنه �أن
يتناول ،وبالتحديد ،الدور الذي ي�ؤديه ال�شباب يف ق�ضايا ال�سالم والأمن .وبالتايل ،ميثل هذا القرار نقط ًة بارز ًة من �ش�أنها التحفيز على االعرتاف
بالدور الإيجابي الذي من املمكن �أن ي�ؤديه ال�شباب يف �إطار ال�صراعات والأو�ضاع ال ّتي تليه .وتعود �أهمية هذا القرار �إلى كونه ملز ًما قانو ًنا .فعلى
�سبيل املثال ،يتخذ القرار عنوان «احلفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني» ،وي�ش ّكل مرج ًعا �إلى الف�صل  7من املادة  39يف ميثاق الأمم املتحدة .وكذلك،
تع ّد قرارات جمل�س الأمن ال�صادرة مبوجب الف�صل  7ملزم ًة على الدول الأع�ضاء.
وكان قد ّ
مت تبني الإطار ال�سيا�سي العاملي هذا على فر�ضية �أن ال�سالم الدائم ال ميكن �أن يبنى دون حماية �أرواح وكرامة ال�شباب ،و�إ�شراكهم يف بناء
ال�سالم والأمن يف الدولة .وبالتايل ،ي�ساهم هذا الإطار يف الك�شف عن الطريقة ال ّتي من خاللها ت�ؤثر ال�صراعات على حياة ال�شباب ،والأمور ال ّتي
يجب القيام بها للتخفيف من �آثارها ومتكني ال�شباب من امل�شاركة يف �إن�شاء جمتمعات �سلمية.
يع ّد قرار جمل�س الأمن رقم  2250قرا ًرا ها ًما لأنه يدعم مبادرات ال�شباب الإيجابية اجلديدة ،ويعرتف بجهودهم و�شرعيتهم ور�ؤياهم على ال�ساحة
ال�سيا�سية الدولية .وبالتايل ،فهو ّ
يحث الدول الأع�ضاء على زيادة متثيل ال�شباب ال�شامل يف امل�ؤ�س�سات وحت�سني �آليات منع وحل النزاعات القائمة،
وذلك ملواجهة التطرف العنيف .كما يدعو � ً
أي�ضا لزيادة الدعم ال�سيا�سي واملايل والتقني واللوج�ستي املقدّم لتعزيز م�شاركة ال�شباب يف مبادرات حتقيق
ال�سالم ،يف الوقت الذي يت ّم فيه �أخذ احتياجاتهم بعني االعتبار .وعلى �أر�ض الواقع ،يهدف هذا القرار �إلى تعزيز �أوجه متثيل ال�شباب وم�شاركتهم،
وكذلك ال�شراكات املتعلقة بال�سالم والأمن .ومن ناحية عملية ،فهو يوفر � ً
أي�ضا �أدوات مخ�ص�صة ملكافحة التطرف العنيف و�ضمان امل�ساءلة العاملية.
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احلقوق يف ال�صحة والتعليم
ا�ستمر ال�سعي ،وعلى امل�ستوى املركزي ،للوفاء باحلقوق يف ال�صحة والتعليم الأ�سا�سي ،وذلك على النحو املن�صو�ص عليه يف مختلف االتفاقيات� ،سع ًيا
ل�ضمان حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية و�أهداف التنمية امل�ستدامة على ح ّد �سواء .وقد جنحت امل�ساعي املبذولة يف �إي�صال اخلدمات ال�صحية
والتعليمية ب�شكلٍ عام لكافة �أنحاء البالد منذ فرت ٍة الآن .وي�شمل ذلك الو�صول �إلى التعليم الأ�سا�سي املجاين والإلزامي لك ّل من الفتيات والفتيان.
ومع ذلك� ،أظهرت التقييمات ال ًتي نفذت �أدناه ،الفوارق الإقليمية واالجتماعية القائمة يف هذا ال�صدد .لذلك ،يت ّم �إيالء اهتمام خا�ص لهذا الأمر،
وذلك للتم ّكن من معاجلة اجلوانب النوعية لهذه اخلدمات الأ�سا�سية .وبالتايل ،ال ب ّد من موا�صلة ر�صد مبادرات احلماية ،وال �سيما حقوق امل�شاركة
املن�صو�ص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل ،عن كثب.
وي�ستمر �إحراز التقدّم املطلوب يف جمال �أداء برامج احلماية االجتماعية العامة واحلد الأدنى من احلماية االجتماعية ال ّتي ّ
مت التخطيط لها
خالل دورة �إطار الأمم املتحدة للم�ساعدات الإمنائية ال�سابقة .وعلى النحو الذي ّ
متت الإ�شارة �إليه �أدناه يف الق�سم املخ�ص�ص لتحليل �أوجه الفقر،
ّ
مت ا�ستخدام التحويالت النقدية بهدف ا�ستبدال الدعم غري الف ّعال للوقود ،وظهرت حاجة العتماد غريها من الفوائد وبرامج امل�ساعدات النقدية
الطارئة املوجهة من خالل �صندوق املعونة الوطنية ،و�صندوق الزكاة ،ووزارة التنمية االجتماعية .وبالتايل ،تركزت اجلهود ال ّتي تبذلها احلكومة
على خف�ض الدعم املقدّم الوا�سع املجال .لذلك ،يتعينّ على مبادرات اعتماد النهج الذي مت اختباره � ً
أي�ضا �أن ت�ساهم يف متكني عمليات امل�ساعدة املقدمة
للفقراء واملحتاجني.

االتفاقات البيئية الدولية
دخل الأردن يف عدد من االتفاقيات البيئية الدولية ال ّتي من �ش�أنها �ضمان احلقوق البيئية الأ�سا�سية ملواطنيه .ويف الوقت الذي ال ُيتاح فيه �أيّ ن�ص
قانوين دويل واحد يغطي احلقوق البيئية يف جمملها وب�شكلٍ مبا�شر من �ش�أنه �أن يلزم الدول الأطراف ب�ضمان املتابعة القانونية� ،إال �أنه من املمكن
�أخذ عنا�صر ثالثة يف االعتبار باعتباره جزء ال يتجز�أ من �أي حقوق الإن�سان .وت�شمل هذه العنا�صر ما يلي:
احلق العام يف بيئة نظيفة و�آمنة الوارد يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؛
احلق يف العمل على حماية البيئة املرتبط ،وب�شكلٍ مبا�شر ،باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية ،هذا وبالإ�ضافة �إلى احلق يف التجمع والعمل العام من خالل
املنظمات ال�شعبية؛
احلق يف احل�صول على املعلومات ذات ال�صلة بالبيئة وامل�شاركة يف مبادرات �صنع القرار.
وت�ش ّكل وزارة البيئة نقطة االت�صال الوطنية التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ مع العديد من وكاالت القطاع العام الأخرى املتخ�ص�صة
يف املجال البيئي .كما هو احلال يف عدد من احلاالت الأخرى ،ال ب ّد من �ضمان التن�سيق الف ّعال بني الوزارات لتحقيق الأهداف املن�شودة.
ويف العام  ،2012ان�ضم الأردن �إلى حتالف املناخ والهواء النظيف .كما يع ّد �شري ًكا ف ّعالاً يف جتمع حتالف املناخ والهواء النظيف وجمموعة العمل
التابعة له .ويف كانون الثاين/يناير  ،2015وافق حتالف املناخ والهواء النظيف على متويل م�شروع تعزيز م�ؤ�س�سيّ ،
مت تنفيذه يف �إطار دعم خطة العمل
الوطنية للح ّد من ملوثات املناخ الق�صرية الأجل.
ويف العام  ،2005و ّقعت احلكومة �إطار عمل هيوغو للح ّد من مخاطر الكوارث ،وذلك من �أجل معاجلة الو�ضع القائم املرتبط بخطة التنفيذ الوطنية،
وذلك نظ ًرا لتع ّر�ض الأردن ملجموعة من املخاطر والتحديات البيئية الكبرية ،مبا يف ذلك تلك النا�شئة ب�سبب موقعه على طول حفرة االنهدام يف
البحر امليت.
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يع ّد الأردن واحدًا من البلدان التي تبنت جدول �أعمال ح�ضري جديدة �ضمن �إطار برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية ،61ما مي ّثل �إطار
عمل جديد من �ش�أنه �أن يحدد الطريقة ال ّتي من خاللها ال ب ّد �أن يت ّم التخطيط للمدن و�إدارتها من �أجل تعزيز �أوجه التح�ضر امل�ستدام .ويهدف
امل�ؤمتر �إلى «�إعادة تن�شيط» االلتزام ال�سيا�سي العاملي للتنمية امل�ستدامة اخلا�صة بالبلدات واملدن وامل�ستوطنات الب�شرية الأخرى القائمة يف ك ّل من
املناطق الريفية واحل�ضرية على ح ّد �سواء.62
ويف هذا ال�صدد ،قام الأردن بتقدمي التقرير الوطني اخلام�س ب�ش�أن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي يف �أيلول�/سبتمرب  63 .2014كما قامت اململكة
با�ستكمال ا�سرتاتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل اخلا�صة بها 64.وكذلك ،تقوم احلكومة الأردنية حال ًيا بالرتكيز،
وب�شكلٍ خا�ص ،على تنفيذ بروتوكول ناغويا ب�ش�أن احل�صول على املوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدامها 65امللحق
باتفاقية التنوع البيولوجي .ومع ذلك ،ال يزال و�ضع التنوع البيولوجي يف الأردن محدودًا ،ويواجه حتديات ومعوقات عديدة.

اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن مكافحة التبغ
قدّم الأردن تقري ًرا عن تنفيذه التفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن مكافحة التبغ يف ني�سان�/أبريل  .2014ومن املقرر �أن يت ّم تقدمي
التقرير املقبل يف �أوائل العام .2018
وبالإ�ضافة �إلى االتفاقيات الدولية املن�صو�ص عليها �أعاله ،يع ّد الأردن ع�ض ًوا ف ّعالاً يف جمتمع التنمية العاملي ،بحيث قد �شارك يف معظم امل�ؤمترات
الكربى ،العاملية والإقليمية على مدى العقود الأخرية .وقد وجدت العنا�صر الأ�سا�سية جلداول الأعمال والإعالنات العاملية املتطورة طريقها �إلى
اخلطط وال�سيا�سات الوطنية ،وال ّتي قد �شمل �آخرها جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة و�أ�س�س اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ .وعلى
النحو الذي ورد �أعاله ،يقوم الأردن بتقدمي تقارير مرحلية دورية حول تقدّم تنفيذ املعاهدات وف ًقا ملتطلبات ك ّل منها .ومن بني �أمور �أخرى ،فالأردن
طرف يف ما يلي:
● قرارات جمعية ال�صحة العاملية ،كتلك ال�صادرة ب�ش�أن تعزيز ال�صحة و�أمناط احلياة ال�صحية ،وال�صحة النف�سية ،والوقاية من العنف،
و�صحة ال�شباب ،والوقاية من اال�ضطرابات النف�سية والع�صبية واالجتماعية؛
●

امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،و�إعالن القاهرة حول حقوق الإن�سان يف الإ�سالم والإعالنات الأخرى الناجتة عنهما؛

● الت�صريحات ال�صادرة عن عدد من امل�ؤمترات الإقليمية ب�ش�أن جمموع ٍة وا�سعة من الق�ضايا التنموية ،ال �سيما تلك املتعلقة مبختلف الفئات
االجتماعية والعمرية؛
●

منهاج عمل بكني ( )1995الذي ّ
متت املوافقة عليه دون حتفظات؛

●

�إعالن نتائج الدورات اال�ستثنائية للأمم املتحدة املعنية بالأطفال وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الإيدز؛

● جداول الأعمال و�أطر العمل اخلا�صة بالعديد من امل�ؤمترات البيئية ،مبا يف ذلك جمعية الأمم املتحدة للبيئة ،ال ّتي من �ش�أنها دعم القرار
املعني يف اجتماعها الثاين املنعقد يف �أيار/مايو  2016ب�ش�أن حماية البيئة يف املناطق املت�ضررة من النزاع امل�سلح (القرار 66 .)02/15
61
62
63
64
65
66

كيتو 20-17 ،ترشين األول/أكتوبر
يشار إىل املنتج املستخلص من عملية إعادة التنشيط ،فضلاً عن التعهدات وااللتزامات الجديدة باعتبارها جدول األعامل الحرضي الجديد .وبالتايل ،سيساهم جدول
األعامل هذا يف وضع اسرتاتيجية عاملية جديدة تتمحور حول عمليات التحرض عىل مدى العقدين املقبلني
https://www.cbd.int/doc/world/jo/jo-nr-05-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/jo/jo-nbsap-v2-en.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
http://www.unep.org/about/sgb/cpr_portal/Portals/50152/2-15/K1607252_UNEPEA2_RES15E.pdf
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االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني
يف حني ال ت�ش ّكل اململكة طر ًفا يف اتفاقية عام  1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني� ،إلاّ �أنها اعتمدت نهجهًا واقع ًيا ومثال ًيا يف مواجهة الأعداد الكبرية
من الالجئني القادمني .وطوال فرتة اندالع الأزمة ال�سورية ،وا�صل الأردن فتح حدوده ،ووفر ملج�أً لأكرث من  700,000الجئ قادم من �سوريا
والعراق وال�سودان وال�صومال وغريها من البلدان .وعلى الرغم من ا�ستمرار ال�صراع لفرتات طويلة ومحدودية املوارد الوطنية املتاحة ملعاجلة
الآثار املرتتبة عنه ،فقد تب ّنى الأردن ،وب�صور ٍة تدريجية� ،سيا�سات ذات �صلة من �ش�أنها �ضمان احرتام حقوق الالجئني ،مبا يف ذلك حقهم املكت�سب
يف اال�ستفادة من فر�ص التعليم و�سبل العي�ش والأمن وال�سالمة ،وتلقي امل�ساعدة املادية الالزمة لتلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية .وقد مت ّكن الأردن،
وب�شكلٍ ف ّعال ،من التعاون عن كثب مع اجلهات الفاعلة الإن�سانية الوطنية والدولية ،وذلك �سع ًيا منه للتعامل مع احتياجات الالجئني واملجتمعات
امل�ضيفة ال ّتي ت�أثرت بالأزمة وتداعياتها املختلفة .وعلى الرغم من كونه غري طرف يف االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،غري �أن الأردن يوا�صل
تف�سري القوانني والإجراءات ،ويف بع�ض احلاالت � ً
أي�ضا ،تعديلها بطرق ت�ضمن حماية الالجئني ،مبا يف ذلك الق�ضايا املتعلقة ب�أو�ضاع الوثائق املدنية،
والتعليم ،والرعاية الطبية ،وفر�ص العمل.
وقد �أ�صبح الأردن طر ًفا يف معاهدة حظر الألغام يف العام  ،1999وكذلك دخل القانون الوطني حلظر الألغام امل�ضادة للأفراد حيز التنفيذ يف ني�سان/
�أبريل .2008

الركيزة  .1ال�شعوب
«لقد عقدنا العزم على �إنهاء الفقر واجلوع ،بجميع �صورهما و�أبعادهما ،وكفالة �أن ميكن جلميع الب�شر تفعيل طاقاتهم الكامنة يف
�إطار من الكرامة وامل�ساواة ويف ظل مناخ �صحي»67.
الركيزة  - 1يغطي القطاع االجتماعي الذي يتناول ق�ضايا ال�شعوب �أهداف التنمية امل�ستدامة ال ّتي تتمحور حول الإن�سان .ومبا �أن الهدف املعلن
ال�شامل والأكرث حتد ًيا الوارد يف جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة يتمثل يف الق�ضاء على الفقر ،بطريقة ت�ضمن عدم ترك �أيّ �أحد خلف الركب،
فيت ّم �إيالء �أهمية خا�صة لهذا القطاع .وبالتايلّ ،
مت تق�سيم التقييم التايل �إلى قطاعات فرعية ت�شمل �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وذلك على النحو
التايل:
الهدف  :1الق�ضاء على الفقر؛
الهدف  :2الق�ضاء التام على اجلوع؛
الهدف  :3ال�صحة اجليدة والرفاه؛
الهدف  :4التعليم اجليد؛
الهدف  :5امل�ساواة بني اجلن�سني؛ و
الهدف  :10احل ّد من �أوجه عدم امل�ساواة (ال ّتي يتم مناق�شتها يف ك ّل من املجاالت املذكورة �أعاله).
ب�شكلٍ عام ويف ما يتعلق مب�ؤ�شرات الفقر ،بلغت قيمة م�ؤ�شر التنمية الب�شرية يف الأردن لعام  ،0.748 2015الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ضع البالد �ضمن
فئات التنمية الب�شرية العالية ليحتل بالتايل املكانة  80من بني  188دولة 68.وقد انخف�ض الأردن ثالث مراتب ،مقارن ًة مع العامني ال�سابقني.
وبالتايل ،مي ّثل ذلك زياد ًة قدرها  25.8نقطة منذ العام  .1980وخالل الفرتة الزمنية نف�سها� ،شهد ك ّل من متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة
ومتو�سط �سنوات الدرا�سة و�سنوات التعليم املتوقعة زياد ًة مبعدل  7.8و 6.8و� 1.6سنة على التوايل� .أما بالن�سبة للدخل القومي الإجمايل للفرد
الواحد ،فقد ازداد مبا يقارب  24.1يف املئة بني العامني  1980و 69.1 2014وبالتايل ،تع ّد هذه االجتاهات مواتي ًةّ ،
وتب�شر باخلري م�ستقبلاً .
ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
ص ،2.تقرير التنمية البرشية  ،2015التنمية يف كل عمل ،مذكرة إحاطة للدول عن تقرير التنمية البرشية  -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ص ،7.تقرير التنمية البرشية  ،2015التنمية يف كل عمل ،مذكرة إحاطة للدول عن تقرير التنمية البرشية  -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

67
68
69
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ً
ملحوظا يف جمال حتقيق بع�ض الأهداف الإمنائية للألفية ،ال �سيما يف قطاعي التعليم والرعاية ال�صحية .ومع
وباملثل ،فقد حقق الأردن تقد ًما
ذلك ،ال تزال هناك بع�ض امل�ساعي ال ّتي مل تكتمل بعد يف عد ٍد من املجاالت ال ّتي مل يتمكن فيها الأردن من حتقيق �أهدافه املن�شودة .وترتبط هذه
الأهداف ب�شكلٍ خا�ص مببادرات احل ّد من الفقر ،ف�ض ً
ال عن توفري فر�ص العمل و�ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني 70.وبالتايل ،ت�ستحق هذه املجاالت �أن
تتلقى الأولوية والدعم املكثف من قبل الأمم املتحدة خالل الفرتة القادمة واملمتدة بني العامني  2018و71 .2022
وتنطوي مبادرات ر�صد نتائج التقدّم املحرز نحو حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية على بع�ض الدرو�س الهامة امل�ستفادة يف جمال �إدارة املخاطر ال ّتي
من املمكن اكت�سابها يف �سياق هذا التقييم القطري امل�شرتك للم�ضي قد ًما بجدول �أعمال �أهداف التنمية امل�ستدامة .فعلى �سبيل املثال� ،أو�ضح تقرير
الأهداف الإمنائية للألفية  2010التقدّم امللحوظ الذي حققه الأردن يف �سبيل الو�صول �إلى معظم الأهداف الإمنائية للألفية .فبحلول العام ،2010
مت حتقيق الهدف  2من الأهداف الإمنائية للألفية ،واعترب �أن حتقيق الهدفني  5و 6ممك ًنا .وكذلكّ ،
مت ت�سليط ال�ضوء على �إجراءات ال�سيا�سات
امل�ستهدفة لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية  1و 3و 4و.7
ومنذ �إعداد تقرير الأهداف الإمنائية للألفية � ،2010شهد الأردن واملنطقة املحيطة به تغيريات اقت�صادية واجتماعية هامة ،ال �سيما مع ظهور
جمموعة جديدة من التحديات غري املتوقعة يف الواجهة .ويف الوقت الذي كان الك�ساد العاملي املايل  2008قد ترك �أثره ،واجه الأردن ،ويف العام ،2010
تداعيات «الربيع العربي» ،مما �أظهر عددًا من التحديات ال ّتي متثلت يف خلق اجتاهات �سيا�سية مقنعة يف البالد .وكذلك� ،أثرت �أوجه عدم اال�ستقرار
يف املنطقة ب�شد ٍة على قطاع ال�سياحة الذي يعترب �إحدى �أبرز ال�صناعات الرئي�سية يف الأردن وم�صد ًرا ها ًما لتوليد الدخل .ويف الوقت نف�سه ،انقطعت
مما �أ�ضر باخلزينة املركزية.
�إحدى خطوط �إمداد الطاقة غري املتنوعة يف الأردنّ ،
ويف العام  ،2011بد�أ الأردن يف التعامل مع الآثار املرتتبة عن �أزمة الالجئني ال�سوريني ،ال �سيما مع و�صول �أكرث من  655,000الجئ �سوري م�سجل
بحلول العام  ،2015وحوالى  750,000الجئ غري م�سجل اعتبا ًرا من مطلع العام  72 .2014ومع ا�ستكمال ن�صف برنامج الأهداف الإمنائية للألفية،
كان الأردن على الطريق ال�صحيح لتحقيق معظم الأهداف الإمنائية للألفية .لكن ،عند بلوغ نقطة الثلثني بحلول العام � ،2010أ�صبح من الوا�ضح
�أن اململكة تواجه عدّة حتديات خارجية كربى ،ما يتط ّلب اتخاذ م�سار تنمية مختلف لتحقيق هذا الهدف.
وعلى الرغم من هذه التحديات ،فقد حافظت احلكومة ،وب�شكلٍ وا�ضح ،على موقف �سيا�سي محدد ،يف الوقت الذي �شكلت فيه معدالت الفقر امل�ستمرة
على امل�ستويات الوطنية واملحلية حتديات اجتماعية بارزة ،هذا وبالإ�ضافة �إلى اختالفات تنموية كبرية �أخرى �شهدتها املحافظات 73.وعلى الرغم
من النمو االقت�صادي البارز الذي �شهده الأردن ح ّتى العام  ،2009ال يزال هناك قلق بالغ ووا�ضح ب�ش�أن �إمكانية جتذر �أوجه الفقر والبطالة وتر�سخها
يف املجتمع 74.وبالتايل ،تت ّم مناق�شة �أوجه ت�أثري البطالة الهيكلية ،ال �سيما بني �أو�ساط ال�شباب والن�ساء الأردنيات ،وب�شكلٍ م�ستفي�ض ،يف الأق�سام
املتعلقة بالنوع االجتماعي واالزدهار �أدناه.
70
71
72
73
74

ص ،3.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
اللجنة التوجيهية لألمم املتحدة ومحرض االجتامع املنعقد يف األول من آب/أغسطس 2016
دائرة شؤون الالجئني السوريني يف مديرية األمن العام
ص ،7.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
ص ،172.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
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الق�ضاء على الفقر
وف ًقا ملا ت�شهد به اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ( )2020-2013والتقرير الأردين الوطني عن الأهداف الإمنائية للألفية  ،2015يع ّد الفقر
ظاهر ًة معقد ًة ومتعددة الأبعاد .75وقد ّ
مت ا�ستخراج �آخر الأرقام املو ّثقة واملتعلقة بالفقر يف الأردن للعام  ،2010ما يجعل من ال�صعب قيا�س التقدّم
الذي �أحرزته الدولة بفعالية على ال�صعيد الوطني ب�ش�أن الق�ضاء على الفقر 76مع ا�ستكمال عملية حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .وعلى الرغم
من �أوجه الق�صور القائمة هذه ،ترد كافة املعلومات املتعلقة بالفقر يف اململكة يف الفقرات التالية مبا�شر ًة.
ويف هذا ال�سياق ،ت�شري البيانات املتاحة �إلى �أن الفقر املدقع ،وهو ما يعادل �إنفا ًقا قدره  474.50دوال ًرا �أمريك ًيا للفرد الواحد يف ال�سنة (�أو  39.5دوال ًرا
ً
منخف�ضا جدًا يف الأردن� ،إذ بلغ معدله  %0.32يف العام  . 2010غري �أن معدل الفقر املدقع ،وبالإ�ضافة
�أمريك ًيا للفرد الواحد يف ال�شهر) ،كان وال يزال
�إلى �إجمايل عدد الأ�سر الفقرية الواقعة ما دون عتبة ذلك املعدل� ،آخذ يف االرتفاع باطراد منذ العام  .2002وقد بلغ معدل الفقر املدقع  ،%0.21ث ّم
ارتفع �إلى  %0.25و %0.26خالل العامني  2006و 2008على التوايل ،قبل �أن ي�صل �إلى معدله احلايل77.
وبالتايل ،و�صل �إجمايل عدد الأ�سر ال ّتي تعاين الفقر املدقع يف العام � 2010إلى � 2,206أ�سرة� ،أيّ ما يعادل  19,540فردًا .وتزامنت هذه الزيادة مع
العوامل املبينة يف مقدمة هذا الق�سم واملرتبطة بالت�أثريات املتعددة لك ّل من الأزمة املالية لعام  2008و�أوجه عدم اال�ستقرار الإقليمي الذي �شهدته
املنطقة اعتبا ًرا من العام  2010والأزمة ال�سورية ال ّتي اندلعت يف العام  .2011وبالتايل ،ت�شري جميع هذه العوامل ،مقرتن ًة بتزايد �أعداد ال�سكان� ،إلى
�أن معدالت الفقر املدقع يف الأردن قد عادت �إلى م�ستوياتها امل�سجلة يف العام  2002بل جتاوزتها � ً
أي�ضا78.
وعند النظر يف مفهوم الفقر املطلق الذي قامت الأمم املتحدة بتعريفه على �أنه «حالة تت�سم باحلرمان ال�شديد من االحتياجات الإن�سانية الأ�سا�سية،
مبا يف ذلك الغذاء ومياه ال�شرب امل�أمونة ومرافق ال�صرف ال�صحي وال�صحة وامل�أوى والتعليم واملعلومات» 79واملحدد ب�إنفاق يبلغ معدله  1,149دوال ًرا
�أمريك ًيا للفرد الواحد يف ال�سنة (�أيّ ما يعادل  95,7دوال ًرا �أمريك ًيا للفرد الواحد يف ال�شهر) ،ال ب ّد من الإ�شارة �إلى �أن الن�سبة قد بلغت  %14.4خالل
العام  .2010وميثل ذلك ما جمموعه � 118,995أ�سرة (�أيّ ما يعادل  876,590فردًا) يعانون فقر الدخل يف جميع �أنحاء البالد80.
ويف العام  ،2002بلغت ن�سبة الفقر املطلق  ،%14.2ث ّم انخف�ضت �إلى  %13خالل العام  ،2006لتعود �إلى االرتفاع جمددًا �إلى  %13.3يف العام ّ .2008
ويدل
امل�سجل
ذلك على �أن الفقر املطلق قد انخف�ض بن�سبة  %1تقري ًبا بني العامني  2002و .2008ومع ذلك ،يع ّد من غري املمكن مقارنة معدل الفقر املطلق ّ
يف العام  2010مبا�شر ًة باملعدالت امل�سجلة خالل الأعوام  2002و 2006و ،2008حيث ّ
مت احت�سابها با�ستخدام ما معدله  %20من ال�سكان كفئة مرجعية،
يف حني مت ا�ستخدام  %30من �أعداد ال�سكان كمجموعة مرجعية الحت�ساب خط الفقر للعام  ،2010وذلك من �أجل �أن يت ّم ،وب�شكلٍ �أف�ضل ،حتديد �أمناط
اال�ستهالك املعتمدة81.
ووف ًقا حل�سابات احلكومة الواردة يف اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ( ،)2020-2013انخف�ض معدل الفقر املطلق يف الأردن خالل الفرتة املمتدة
بني العامني  2002و ،2010ال �سيما خالل الفرتة بني  2008و 2010ال ّتي �شهدت زياد ًة يف معدل االنخفا�ض هذا .وعلى الرغم من هذا االنخفا�ض ،ازداد
�إجمايل عدد الأ�سر الواقعة حتت خط الفقر املدقع باطراد82.
و�أ�شار البنك الدويل � ً
أي�ضا �إلى ه�شا�شة الو�ضع القائم يف الأردن واملتمثل يف االنخفا�ض الن�سبي يف عدد الفقراء الذي ال يزال يبلغ حوايل � ،%14إذ �أن
ما ي�صل �إلى حوالى ثلث ال�سكان يدخلون دائرة الفقر خالل العام الواحد .وعالو ًة على ذلك� ،ستتقل�ص نفقات الأ�سر الدنيا ،وذلك بف�ضل التعديالت
التدريجية ال ّتي �ستطر�أ على تكاليف الطاقة والنقل .وعلى الرغم من توافر �إمكانيات اال�ستفادة من اخلدمات االجتماعية �إلى درج ٍة كبرية� ،إلاّ �أن
ص ،6.االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ()2020-2013
ص ،13.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
ص ،13.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ()2020-2013
الفقرة  10من مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية  -برنامج العمل
ص ،13.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
ص ،13.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
ص ،13.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
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ريا يظهر يف جودتها ،وذلك ب�سبب �آليات التمويل والت�سليم املعتمدة ،ال �سيما يف قطاع الرعاية ال�صحية 83.وبالتايل ،يظهر ا�ستياء
هناك تباي ًنا كب ً
عام كبري �إزاء املخاطر ال ّتي ترتتب عن �أوجه الفقر ،واالفتقار �إلى الدينامية يف �سوق العمل وارتفاع تكاليف املعي�شة ،84و�إح�سا�س عام ب�أنه ال ب ّد على
الأردن من �أن يبلي بال ًء ح�س ًنا يف هذا املجال .لذلك� ،ست�ش ّكل مبادرات التنفيذ الدقيق جلدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة املتمثل يف �ضمان «عدم
ريا يف ظل هذه الظروف.
ترك �أيّ �أحد خلف الركب» حتد ًيا كب ً
ريا بح�سب املحافظة ،وبالتايل ترتاوح بني
ويف ما يتعلق مبالمح الفقر الإقليمي ،فتختلف التباينات يف معدل الفقر املطلق لعام  2010اختال ًفا كب ً
 %11.4يف عمان و %26.6يف معان .ويف حني �شهدت محافظة معان �أعلى معدالت للفقر� ،إلاّ �أن �أكرب �أعداد من الفقراء مقيمون يف عمان (� 36,892أ�سرة
�أو  268,545فردًا) و�إربد (� 22,381أ�سرة �أو  163,933فردًا) والزرقاء (� 17,866أ�سرة �أو  128,055فردًا) ،ما يعك�س �أعداد ال�سكان الهائلة املقيمة يف تلك
املدن .وقد لوحظ �أدنى عدد من ال�سكان الفقراء يف محافظات الطفيلة (� 1,772أ�سرة �أو  14,244فردًا) وجر�ش (� 1,786أ�سرة �أو  11,998فردًا) وم�أدبا
(� 2,704أ�سرة �أو  23,347فردًا)85.
وت�شهد املناطق الريفية �أعلى معدالت الفقر ( 16.8يف املئة) ،مقارن ًة مع املناطق احل�ضرية ( 13يف املئة) ،وذلك على الرغم من �أن �أعداد املواطنني
الفقراء يف املناطق احل�ضرية �أعلى بكثري .وباملقابل ،ي�ش ّكل عدد الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر الفقر �ضعف تلك الأرقام تقري ًبا 86.وتتمركز جيوب
الفقر ال ّتي تبلغ ن�سبتها  25يف املئة �أو �أكرث يف  27موق ًعا 87.وبالتايل ،ال ب ّد من بذل املزيد من اجلهود لتن�سيق ال�سيا�سات و�ضمان تكامل التدابري
والنهوج املعتمدة ،وكذلك ال�سعي لتحقيق الهدف املن�شود واملتمثل يف احل ّد من �أوجه الفقر من �أجل حتقيق «النتائج املتوخاة»8889.
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ص ،iii.البنك الدويل  -التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2016
ص ،1.البنك الدويل  -التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2016
التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
ص ،172.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
وتظهر جيوب الفقر يف املحافظات التالية :معان ( ،)6واملفرق ( ،)6وعجلون ( ،)3والعقبة ( ،)3والكرك ( ،)3والبلقاء ( ،)2وإربد ( ،)2والطفيلة ( ،)1والزرقاء (- )1
ص ،172.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
ص ،176.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
ص ،7.االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ()2020-2013
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ووف ًقا لتقرير حالة الفقر يف الأردن للعام  ،2010فقد عانى الأطفال وال�شباب الأردنيون الفقر �أكرث من �أيّ فئة عمرية �أخرى .بحيث كان معظم
الفقراء دون �سنّ اخلام�سة والع�شرين وما ن�سبته  67.2يف املئة من �أفقر ال�سكان دون العمر نف�سه .ومن املرجح �أن تكون الأ�سر ال ّتي ت�ض ّم ثالثة �أطفال
�أو �أكرث هي �أكرث فق ًرا من الأ�سر ال ّتي ت�ض ّم عددًا �أقل من الأطفال (�إذ يبلغ معدل الفقر  7.1يف املئة بني الأ�سر ال ّتي لي�س لديها �أطفال ،مقابل  28يف
املئة بني الأ�سر ال ّتي ت�ض ّم ثالثة �أطفال �أو �أكرث)90.
ويف ما يتعلق بحماية ومكافحة عمل الأطفال ،فال ب ّد من تو�سيع نطاق الإطار الوطني ملكافحة عمل الأطفال لي�شمل جميع الأطفال يف الأردن.
وبالتايل ،ال ب ّد من موا�صلة اجلهود املبذولة لتعزيز ال�صلة القائمة بني اجلهات الفاعلة يف املجال الإن�ساين وامل�ؤ�س�سات الوطنية ملكافحة عمل الأطفال
ب�صور ٍة م�شرتكة .وينطوي ذلك على اعتماد نظام �أكرث �صالب ًة لتحديد الأطفال العاملني ودعمهم و�إعادة ت�أهيلهم و�سحبهم من �سوق العمل ح ّتى
يتمكن الإطار الوطني ملكافحة عمل الأطفال من �إثبات فعاليته يف هذا املجال91.
� ّأما بالن�سبة لق�ضايا الإعاقة ويف حني ّ
مت اتخاذ خطوات هامة لتعزيز جهود امل�ؤ�س�سات والقوانني الوطنية� ،أ�شارت البيانات ذات ال�صلة �أن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ال يزالون يعانون نق�ص كبري .وبالتايل ،ال تزال الن�ساء ذوات الإعاقة يتعر�ضن للتهمي�ش وتتاح �أمامهن فر�ص محدودة من العمل
الالئق والتعليم اجليد باملقارنة مع �أقرانهن من الن�ساء.
� ّأما بالن�سبة ل�شبكات الأمان االجتماعي وتدابري احلماية االجتماعية� ،سنّ الأردن يف العام  2014قانون �ضمان اجتماعي جديد ،يف �إطار محاولة
تدريجية منه ملعاجلة بع�ض التحديات الرئي�سية القائمة وحت�سني �إمكانية الو�صول �إلى نظام الرعاية االجتماعية الر�سمي .وبالتايل� ،شمل ذلك
بع�ض النقاط البارزة يف جمال احلماية االجتماعية .لذلك ،مت تو�سيع نطاق نظام التقاعد لي�شمل املواطنني امل�ستقلني والعاملني حل�سابهم اخلا�ص،
وكذلك �شمل القانون اجلديد �أحكا ًما متعلقة با�ستحقاقات الت�أمني �ضد البطالة وت�أمني الأمومة92.
وقد �أدّى هذا التطور الهام �إلى جعل الأردن �أول بلد يف ال�شرق الأو�سط يتباهى بخطة ت�أمني الأمومة من �ش�أنها توفري �إعانات نقدية للأمومة (وذلك
ن�ص �ساب ًقا على هذه الأحكام� ،إلاّ �أنه كان جمرد قانو ًنا م�ؤق ًتا) .ومن اجلدير بالذكر �أنه
على الرغم من �أن قانون ال�ضمان االجتماعي لعام  2010قد ّ
قد ّ
مت �إدخال القانون اجلديد وف ًقا ملعايري العمل الدولية .وقد �صادق الأردن � ً
أي�ضا على اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي
مما جعله �أول دولة يف ال�شرق الأو�سط ت�صادق على هذه االتفاقية الرائدة يف جمال ال�ضمان االجتماعي93.
(املعايري الدنيا) رقم  102لعام ّ ،1952
طموحا للقيام بالإ�صالحات
مقرتحا
وكذلك� ،ش ّكلت �أوجه ا�ستخدام التحويالت النقدية ،كتعوي�ض عن �إلغاء مبادرات دعم الوقود خالل العام ،2011
ً
ً
الالزمة يف هذا ال�ش�أن .ومع ذلك ،مت ّكنت احلكومة من القيام بذلك من خالل الإميان ب�أن هذا املقرتح لن يكون فعا ًال �إلاّ يف حال ارتفاع �أ�سعار النفط.
مت تطوير قاعدة معلومات خا�صة ب�شبكة �أمان وا�سعة النطاق ّ
ويف هذا ال�صددّ ،
مت اختبارها �ساب ًقا ،بحيث �سيجري تعزيزها بعد ا�ستكمال ال�سجل
الوطني املوحد94.
ومع ذلك ،ال ب ّد من موا�صلة �إ�صالح �إحدى �آليات احلماية االجتماعية الرئي�سية واملتمثلة يف خطة الت�أمني �ضد البطالة ،وذلك من �أجل �ضمان
�أمن دخل الأ�شخا�ص العاطلني عن العمل .وف ًقا للحكومة الأردنية نف�سها ،ال يزال عدد كبري من ال�سكان العاملني غري م�شمولني ب�أي نظام حماية
اجتماعية .فبح�سب �أرقام امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ،فما بني  27و 36يف املئة من العمال الأردنيني يعملون مبوجب عقود عمل ال ت�شمل
مزدوجا يتمثل يف تو�سيع نطاق برامج �ضمان
�أيّ �شكل من �أ�شكال الت�أمني االجتماعي 95.وبنا ًء على خطة اال�ستجابة الأردنية ،تواجه احلكومة حتد ًيا
ً
الدخل و�إمكانيات و�صول الأ�شخا�ص يف �سنّ العمل �إليها ،يف الوقت الذي تقوم فيه بتوفري امل�ساعدات الأ�سا�سية لالجئني ال�سوريني واملجتمعات
امل�ضيفة املت�ضررة من الأزمة.
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ()2020-2013
ص ،37.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
ص ،30.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
ص ،30.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
ص ،30.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
أي شكلٍ من أشكال التأمني االجتامعي،
(أي  52يف املئة منهم) يعملون مبوجب عقود عمل ال تشمل ّ
وفقًا لخطة االستجابة األردنية ،فإن أكرث من نصف العاملني األردنيني ّ
أقل من نصفهم
يف حني أن  40يف املئة من القوى العاملة ينتمون إىل العاملة غري الرسمية .ومن بني هؤالء الذين تشملهم مخططات التأمني االجتامعي ،يع ّد ما يصل إىل ّ
(أي  40يف املئة منهم) مؤهلني للحصول عىل تأمني ضد إصابات العمل ،يف حني أن  19يف املئة فقط منهم يحصلون عىل تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة ،و 5يف املئة فقط
ّ
(أي  55يف املئة منه ّن) من مخططات تأمني األمومة .أ ّما بالنسبة للفقراء العاملني الذين يشكلون يف
العامالت
النساء
نصف
من
أكرث
تستفيد
وكذلك،
البطالة.
ضد
مؤمنني
ّ
(أي حواىل  55.2يف املئة من العدد اإلجاميل) والذين يعيشون دون خط الفقر ،فهم غري مؤهلني للحصول عىل الدعم املقدّم من صندوق
الواقع أكرث من نصف السكان ّ
أي مخططات معنية بتوفري فرص وظيفية لعدد معينّ من األيام يت ّم يف خاللها دفع الحد
املعونة الوطنية .ويف ما يتعلق بالعاطلني عن العمل ،فلم يقم األردن بعد بتطوير ّ
األدىن لألجور.
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بدعم من فريق الأمم املتحدة القطري ب�ش�أن �إطار عمل الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية ،من �أجل
وقد بذلت احلكومة جهودًا كبري ًة ،وذلك ٍ
اعتماد نهج �أكرث �شمو ًال �إزاء احلد الأدنى للحماية االجتماعية يف الأردن 96.وبالتايل ،تظهر حاجة حالية ل�ضمان اال�ستدامة املالية لنظام ال�ضمان
االجتماعي على املدى الطويل .وبالتايل� ،سي�ساهم ذلك يف �ضمان ات�ساق نظام التقاعد وتعزيز مبادرات تن�سيق نظم التقاعد وال�ضمان االجتماعي
يف القطاعني العام واخلا�ص ،وذلك من �أجل تقليل �أوجه الق�صور �إلى �أدنى ح ّد ممكن .و�ست�ساعد هذه التدابري يف منع املواطنني من الوقوع يف
دائرة الفقر ،و�ضمان اال�ستفادة من املنافع املقدّمة عرب مختلف اخلطط .وبالتايل ،ال ب ّد من �إن�شاء �آلية تن�سيق معنية ب�إطار احل ّد الأدنى للحماية
االجتماعية ل�ضمان عدم حدوث �أي تداخل �أو ت�ضارب يف املنافع وبالتايل الت�أكد من عدم ترك �أيّ �شخ�ص م�ؤهل للح�صول على منفعة محددة خلف
الركب 97.ويف هذا الإطار ،يع ّد التق ّيد بهذا املبد�أ عن�ص ًرا مه ًما لتحقيق �أهداف جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة واملتمثلة يف �ضمان «عدم ترك
�أيّ �أحد خلف الركب».
ومن املمكن النظر �إلى تواجد الالجئني ال�سوريني الطويل الأمد يف الأردن باعتباره �أنه ي�شكل حتد ًيا وفر�ص ًة على ح ّد �سواء .ومع ذلك ،ال ب ّد من
الرتكيز �أولاً على حقيقة �أن الغالبية العظمى من الالجئني ال�سوريني هم عر�ض ًة لل�ضعف واخلطر ال�شديدين 98.ويع ّد معدل الفقر بني �أو�ساط
الالجئني ال�سوريني �أعلى يف الأردن عنه يف لبنان ،وبالتايل ،ت�شري الأدلة �إلى �أن هذا املعدل قد ازداد بعدّة نقاط مئوية بني العامني  2013و99 .2015
ويف ال�سياق نف�سه ،جتدر الإ�شارة �إلى �أن لي�س ك ّل ال�سوريني فقراء .فمن املالحظ �أن عدد من الالجئني يتمتعون باملهارات الالزمة ال ّتي من املمكن
اال�ستفادة منها لأغرا�ض �إنتاجية ال تقع تكاليفها بال�ضرورة على ح�ساب نظرائهم من الأردنيني .وي�ؤدي تزايد �أعداد ال�سكان �إلى ارتفاع الطلب على
ال�سلع واخلدمات .وعلى الرغم من �أن ذلك قد ي�ؤدي يف البداية �إلى �ضغوط ت�ضخمية� ،إلاّ �أن ال�سوق بارع يف التك ّيف مع املطالب الإ�ضافية واال�ستجابة
لها.

الأ�سباب الكامنة وراء الفقر يف الأردن
● تظهر العديد من الأ�سباب الهيكلية ال ّتي ت�ؤدي �إلى �إبقاء �شريحة من ال�سكان يف الأردن �ضمن دائرة الفقر وعدد كبري منهم يف مناطق
ال�ضعف والت�أثر.
● يتم ّتع الأردن باقت�صاد �صغري ن�سب ًيا قائم على اخلدمات تنعدم فيه �إمكانيات ا�ستحداث فر�ص عمل جمدية ومتنوعة وتناف�سية ،بحيث
تتم ّتع بالقدرة على التغلغل ،وب�شكلٍ عميق ،داخل املجتمع الأردين ب�أ�سره .لذلك ،حتول �أوجه �ضعف املوارد الطبيعية املتاحة دون قدرة الأردن على
االزدهار .وبالتايل ،يع ّد معدل النمو املتوقع ،والذي يرتاوح بني  3و 4يف املئة ،غري كايف للحدّ ،وب�شكلٍ كبري ،من �أوجه الفقر 100.لذلك ،ترتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا بالأق�سام املتعلقة باالزدهار وكوكب الأر�ض املبينة �أدناه .ويتمثل احل ّل الرئي�سي الذي اقرتحته
العديد من التحديات القائمة
اململكة ،على النحو املحدد يف اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( ،)2025-2016يف اال�ستثمار املتعمق واملنهجي يف تنمية قطاع التعليم
واملواهب.
●
ترت�سخ عقلية محددة 101يرتدد الأردنيون مبوجبها يف تويل وظائف يف قطاعات مهنية �أقل �ش�أ ًنا باعتبارها دون امل�ستوى املقبول .وبالتايل،
ّ
وفر�صا
يف�ضل ال�شباب ب�شكلٍ خا�ص دخول دائرة البطالة بدلاً من العمل يف تلك املجاالت ال ّتي ت�ش ّكل بالن�سبة لهم ثقافة عارٍ .وي�شكل ذلك عائ ًقا
ً
�ضائعة مرتبطة بالأق�سام الواردة �أدناه واملتعلقة باالزدهار واملوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك اجلوانب الزراعية.

ً
ارتباطا وثي ًقا بالنقطة املذكورة �أعاله ،يتمثل هذا التحدي يف التوقعات ال ّتي يكونها الكثري من املواطنني يف اعتبار �أن
● ولكونه يرتبط
م�س�ؤولية توفري وظيفة �أو مهنة ما تقع على عاتق احلكومة ولي�س الفرد نف�سه .ويف حني يتح ّلى ال�شباب بطمو ٍح كثرية� ،إلاّ �أن هذه ال�صفات ال
ترتجم دائ ًما من اجلوانب العملية املرتبطة بحل امل�شاكل والتفكري النقدي واملهارات احلياتية التي مت ّكن ال�شباب من النجاح يف حياتهم املهنية.
وبالتايل ،فقد احتلت احلكومة ،وعلى نح ٍو تقليدي ،مكان ًة �أبوية �إلى ح ّد ما ،ال �سيما يف ما يتعلق بتوفري فر�ص العمل يف املا�ضي ،وهو �أمر ال ميكن
ا�ستدامته ،ما ي�ساهم يف تعزيز ال�صلة القائمة مع قطاع «امل�ؤ�س�سات القوية» املبني �أدناه.
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ص ،18.إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف األردن ()2017-2013
ص ،37.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
ص ،9.الحكومة األردنية  /استعراض تقييم األمم املتحدة لالحتياجات 2014
تتطلّب هذه البيانات مصد ًرا محددًا لها .ص ،4.املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  -الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات  -تقرير
منتصف العام عن األزمة السورية http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2016/09/3RP-Mid-year-Report-Final.pdf 2016
لالطالع عىل مناقشات أكرث تفصيلاً ،يرجى الرجوع إىل ص iii.من التشخيص املنهجي القطري الخاص بالبنك الدويل ،شباط/فرباير 2016
أحيانًا ،يت ّم التعبري عن هذا األمر عىل أنه عرف اجتامعي أو نظام قيم أو ثقافة محددة
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● ومنذ فرت ٍة طويلة وال تزال احلكومة هي ال�سلطة امل�ستفيدة من مختلف �أ�شكال امل�ساعدات املقدّمة من اجلهات املانحة .وبالتايل ،مل يكن
على احلكومة دائ ًما �أن تواجه بع�ض اخليارات املالية ال�صعبة ال�ضرورية للت�صدي للمواقف القائمة والتوقعات الكامنة ،وال ّتي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي
فعلاً �إلى ت�ش ّكل معوقات �أمام الدولة متنعها من حتقيق �إمكاناتها احلقيقية .ويف هذا ال�صدد ،مت ّكن عدد من الأردنيني الذين يعتربون «�أذكياء»
من ال�سفر للعمل يف اخلارج .ويف الوقت الذي ي�ساهم فيه ذلك يف توليد حتويالت مالية وجذب ا�ستثمارات محلية محتملة� ،إلاّ �أنه ينظر �إلى
ذلك � ً
أي�ضا باعتباره «هجرة للأدمغة» ملا ترتكه من ت�أثريات على االقت�صاد الوطني ،ال �سيما مع توجه قدراتهم الريادية �إلى �أماكن �أخرى102.
وكذلك� ،سيرتجم القطاع العام الأكرث ديناميكي ًة �إلى قطاع خا�ص �أكرث ً
ن�شاطا ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى بيئة �أكرث �إنتاجي ًة مواتية
لإقامة ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص.
● ومع تزايد �أعداد ال�سكان الأردنيني ب�شكلٍ ملحوظ� ،إلاّ �أنه يت ّم ا�ستحداث عدد قليل جدًا من الوظائف «املنا�سبة» مقارن ًة مع حجم الوافدين
�إلى �أ�سواق العمل ك ّل عام .ومن اجلدير بالذكر �أن العديد من �أولئك الذين يدخلون �سوق العمل ال ميتلكون املهارات وامل�ؤهالت املطلوبة (ويرتبط
ذلك بالهدف  4من �أهداف التنمية امل�ستدامة املتعلق بالتعليم والوارد �أدناه) .وال يزال يتعينّ على الدولة �أن تبذل اجلهود ال�ضرورية للتم ّكن من
ريا ما يقع ال�شباب يف حالة من الالمباالة
اال�ستفادة من العوائد الدميوغرايف نتيجة لتزايد �أعداد ال�شباب .وكما يت�ضح من املناق�شة �أعاله ،كث ً
والتناق�ض وال�ضعف والبطالة والفقر.
● بالن�سبة لل�سيا�سات والتدابري املبا�شرة املعتمدة للق�ضاء على الفقر ويف الوقت الذي ّ
مت فيه �إجناز بع�ض الأعمال اجليدة� ،إلاّ �أنه مل يت ّم
القيام با�ستثمارات كافية وال ح ّتى الرتكيز �سيا�س ًيا على �أولئك الذين ّ
مت «تركهم خلف الركب» .ويبدو �أن �أكرث الفئات ً
تعر�ضا للمخاطر موجودة
يف عدد كبري من جيوب الفقر� ،سواء الريفية �أو احل�ضرية منها� ،أو �ضمن الفئات االجتماعية املهم�شة103.
● ال يت ّم اتخاذ ما يكفي من «�سيا�سات العمل» ب�ش�أن كيفية ا�ستفادة الأردن من عوائده الدميوغرافية .ومل ت�ؤخذ املواهب الكامنة والطاقات
الإبداعية ومهارات ال�شباب بعني االعتبار ب�شكل كاملٍ للم�ساعدة يف اقتحام جماالت احل ّد من الفقر والتحول االجتماعي وحتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة .ويف الوقت نف�سه� ،سيظل ال�شباب ،الذين ينبغي �أن يكونوا يف طليعة التح ّول الديناميكي ،م�صد ًرا غري م�ستغل لتحقيق التقدم
االجتماعي واالقت�صادي والذي من املفرت�ض ت�سخريه على نح ٍو �أف�ضل.
● و�ست�ساهم اجلهود املبذولة نحو حتقيق الالمركزية (يف �إطار الأق�سام املخ�ص�صة لل�سالم والعدالة وامل�ؤ�س�سات القوية �أدناه) يف الإ�سراع يف
الو�صول �إلى املزيد من الإمكانيات على امل�ستويات دون الوطنية و�ضمن املجتمعات املحلية واال�ستفادة منها .وبالتايل� ،سي�ساعد ذلك يف �إ�ضفاء
�شعور بامللكية وامل�س�ؤولية وامل�شاركة بني �أو�ساط �أ�صحاب امل�صلحة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ميكنهم من مواجهة حتديات التنمية والفقر ،وذلك
من خالل اعتماد حلول مبتكرة محل ًيا .وكذلك ،ال ب ّد من الت�شجيع � ً
أي�ضا على عقد �شراكات محلية بني الهيئات العامة واخلا�صة واملجتمعية،
وذلك من �أجل معاجلة الق�ضايا املحلية ذات الأولوية واملتعلقة باملياه والطاقة واخلدمات املقدّمة والبيئة الطبيعية والتما�سك االجتماعي.
● ومن بني الأمور الأ�سا�سية لتعزيز «امل�ؤ�س�سات القوية» ،ال ب ّد من الإ�شارة �إلى محدودية م�شاركة املواطنني يف مبادرات �صنع ال�سيا�سات .وتع ّد
امل�سافة القائمة بني �صانعي ال�سيا�سات يف عمان واملجموعات الأفقر والأكرث �ضع ًفا كبرية جدًا .وبالتايل ،ت�ساهم اجلهود املبذولة لتقريب هذه
امل�سافات وتعزيز التوا�صل و�إ�شراك الفقراء من خالل توطيد العالقات مع املجتمع املدين واملنظمات املجتمعية ،يف تعزيز جودة عمليات �صنع
ال�سيا�سات الت�شاركية وفعاليتها � ً
أي�ضا.
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وقد اكتسبت تحويالت املهاجرين املالية اهتام ًما أكرب مؤخ ًرا بني أوساط املجتمع الدويل من خالل إدراجها ضمن أهداف التنمية املستدامة .وتتطلّب الغاية .10ج .املتمثلة
أقل من  3يف املئة ،والقضاء عىل ممرات التحويالت التّي تزيد تكلفتها عن  5يف املئة مع حلول العام
يف خفض تكاليف املعامالت املتعلقة بتحويالت املهاجرين املالية إىل ّ
 ،2030أن يت ّم أخذ عدد من الجوانب يف االعتبار ،وذلك لفهم الصالت القامئة بني هذه الصناديق الخاصة ومساعي التنمية املبذولة .وغالبًا ما يت ّم الدمج بني تحويالت
رصا أساس ًيا من عنارص
املهاجرين املالية واستثامرات املغرتبني ومدخراتهم وغريها من املعامالت املالية األخرى .وبالتايل ،تشكّل التحويالت املالية ومشاركة املغرتبني عن ً
املساهمة يف تحقيق التنمية املستدامة .وفقًا لوزارة العمل ،بلغ حجم املغرتبني األردنيني  782,000شخص يف العام  ،2013بحيث يقيم معظمهم يف دول مجلس التعاون
الخليجي والواليات املتحدة األمريكية والضفة الغربية وغزة .وعالو ًة عىل ذلك ،بلغ حجم التحويالت املالية التّي توىل البنك املركزي األردين مهمة اإلبالغ عنها  3,798مليار
يف العام ّ .2015
ويدل ذلك عىل أن هذه التحويالت املالية قد حققت من ًوا مبك ًرا بلغت نسبته  2.6يف املئة بني عامي  2014و ،2015وارتفعت بنسبة  36يف املئة عىل مدى
السنوات العرش املاضية .كام ينطوي ذلك أيضً ا عىل االعرتاف باآلثار املتبادلة للهجرة عىل التنمية وآثار التنمية (من خالل السياسات واملامرسات) عىل الهجرة .ويف الواقع ،يُنظر
إىل الهجرة باعتبارها إحدى نتائج التنمية املعززة (املتمثلة عىل سبيل املثال يف الحريات املتزايدة) ،بوصفها محركًا للتنمية (ال سيام عندما يكتسب الناس املهارات واملعارف
ورؤوس املال الالزمة من خالل الهجرة وت ُتاح أمامهم الفرص لتطوير إمكاناتهم الكاملة) ،وكذلك كنتيجة للمبادرات ذات الصلة بالتنمية ،والتّي تشمل آثار التجارة ،وتط ّور
الزراعة ،والتحرض ،وغريها من االتجاهات والسياسات التّي تؤدي إىل الهجرة أو النزوح.
هل ميكننا أن نكون أكرث تحديدًا يف ما يتعلق بتسميات الفئات االجتامعية املحددة املهمشة؟

● ويف الوقت الذي ُتبذل فيه جهو ٍد لإ�صالح برامج الدعم والرعاية االجتماعية ،مبا يف ذلك اعتماد نهج �أ�شمل �إزاء ت�أمني احل ّد الأدنى
للحماية االجتماعية من �أجل �ضمان ا�ستهداف �أف�ضل ملن هم يف �أ�ش ّد احلاجة �إليها� ،إلاّ �أنها ،وح ّتى الآن ،ال تع ّد كافي ًة لتحقيق هذه الأهداف
املن�شودة .وال يزال عدد كبري من «�أخطاء الإدراج» ظاهر ًة ،ونظام الرعاية االجتماعية غري ف ّعال.
● ي�ض ّم الأردن قطا ًعا غري ر�سمي كبري �إلى ح ّد ما .ومن املالحظ � ّأن امل�ساعي املبذولة لتحقيق الرت�شيد التدريجي واملنظم لهذا القطاع
�سي�ساهم يف متكني املزيد من النا�س من اال�ستفادة من مخططات الرفاه الوطني ،وبالتايل البدء يف امل�ساهمة يف ح�صة من ال�ضرائب املخ�ص�صة
للخزينة ،ولو ح ّتى ب�شكلٍ متوا�ضع ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ساعد � ً
أي�ضا يف تعزيز مبادئ العقد االجتماعي.
● ويتم ّثل �أحد �أكرب التحديات ال ّتي حتول دون القدرة على �إخراج الالجئني ال�سوريني من دائرة الفقر يف و�صولهم القانوين �إلى �سبل العي�ش
ريا� ،إلاّ
الالئق 104.ويف حني ت�ش ّكل وثيقة ا�ستجابة املجتمع الدويل للإطار ال�شمويل خلطة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية تقد ًما كب ً
�أنه من املفرت�ض تنفيذها بالكامل للتم ّكن من مواجهة التحدي والآثار ال ّتي يفر�ضها العمل القانوين املتزايد يف �إطار احل ّد من �أوجه الفقر،
وبالتايل ر�صد مبادرات الرفاه وتقييمها.
● �شهد الأردن � ً
مما �أ�سفر عن عدد من النتائج
أي�ضا زياد ًة يف املجتمع احل�ضري من  79يف املئة يف العام � 1995إلى  83يف املئة يف العام ّ ،2013
ال�سلبية متثلت يف زيادة �أوجه الفقر والبطالة 105.وبالنظر �إلى ارتفاع عدد ال�سكان املقيمني يف املدن ،قد ت�ساهم خطط الإدارة احل�ضرية الف ّعالة
يف حتقيق مكا�سب �سريعة معنية باحل ّد من �أوجه الفقر.

الق�ضاء التام على اجلوع
لقد ّ
مت حتقيق الغاية  1.3من الأهداف الإمنائية للألفية اخلا�صة بالأردن ،وال ّتي متثل �أق ّل من  5يف املئة من ال�سكان الذين يعانون نق�ص التغذية106.
وت�شري الدرا�سة الأ�سا�سية ال ّتي تغطي الفرتة املمتدة بني العامني  1990و� 1992إلى �أن  5.5يف املئة من �سكان الأردن ،يف ذلك الوقت ،يعانون نق�ص يف
التغذية .وارتفع هذا املعدل �إلى  6يف املئة خالل العامني  2002و ،2003ليعود �إلى االنخفا�ض جمددًا �إلى �أقل من  5يف املئة من جمموع ال�سكان خالل
الفرتة املمتدة بني  2008و107 .2015
وعلى الرغم من التقدم الذي ّ
مت �إحرازه منذ �أوائل ت�سعينات القرن املا�ضي ،يواجه الأردن حتديات هائلة للحفاظ على الأمن الغذائي والتغذوي يف
البالد وحت�سينه .وقد �أدّى النمو ال�سكاين ،وقاعدة املوارد الطبيعية ال�شحيحة واله�شة امل�ستخدمة لإنتاج الغذاء ،وندرة املياه ال�شديدة ،والأرا�ضي
املتدهورة والهام�شية ،وحوادث اجلفاف املتكررة ،واالعتماد ال�شديد على الواردات الغذائية �إلى ت�شكيل عوائق هيكلية كبرية وطويلة الأجل من �ش�أنها
�أن حتول دون حتقيق الأمن الغذائي والو�صول الف ّعال �إلى م�صادر التغذية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ش ّكل ال�صراع وانعدام الأمن املدين يف البلدان
املجاورة � ً
أي�ضا حتديات خطرية �أمام حركة التجارة والأمن الغذائي يف الأردن .كما �أدى التدفق املرتفع لالجئني الذي يحدث نتيجة للأزمة ال ّتي
طال �أمدها يف �سوريا �إلى زيادة حدّة امل�شكلة وت�أثريها على ك ّل من البنية التحتية امل�ستخدمة لتوريد الأغذية وتوزيعها ،الأمر الذي قد �أدى بدوره
�إلى زيادة الأ�سعار املحلية108.
وتع ّد هذه التحديات ذات طبيعة هيكلية ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يجعل ال�سكان الأردنيني معر�ضني ب�شدّة لتقلبات داخلية وخارجية يف �أ�سعار املواد
الغذائية وامل�ستلزمات الأ�سا�سية وخطوط الإمداد .ومن �أجل مواجهة هذه التحديات ،تقوم احلكومة الأردنية ،وبالتعاون مع الأمم املتحدة ،ب�صياغة
ا�سرتاتيجية وطنية للأمن الغذائي من �ش�أنها �ضمان الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على ال�صمود يف وجه الأزمات .وي�سعى ذلك �إلى زيادة تعزيز
مكا�سب الأهداف الإمنائية للألفية يف الفرتة ال ّتي �سيت ّم يف خاللها حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة املقبلة .وكذلك� ،ست�سعى هذه اال�سرتاتيجية
�إلى تعزيز �أوجه الت�صدي ملخاطر و�أبعاد الأمن الغذائي املختلفة والعمل ك�أداة �سيا�سية هامة من �ش�أنها امل�ساهمة يف اعتماد نهج متعدد القطاعات
لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية يف جميع �أنحاء اململكة109.
104
105
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107
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تسعى مبادرات اعتامد وثيقة استجابة املجتمع الدويل لإلطار الشمويل لخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية يف لندن خالل شهر شباط/فرباير  2016إىل معالجة هذا
األمر ،إلاّ أنه ال يزال من السابق ألوانه قياس فعالية هذا النهج املعتمد
ص ،4.التقرير الوطني الثالث عن برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ،سبتمرب 2014
خريطة منظمة األغذية والزراعة للجوع لعام  2015الواردة يف الصفحة  4من مسودة التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية
ص ،46.تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل لعام  ،2015الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،منظمة األغذية والزراعة ،برنامج األغذية العاملي
ص ،18.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
ص ،18.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
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الأ�سباب الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي يف الأردن
ً
ارتباطا وثي ًقا باملناق�شات
يواجه الأردن حتد ًيا مزم ًنا متمثلاً يف جوانب «�سل�سلة التوريد» املختلفة اخلا�صة بالأمن الغذائي ،وال ّتي ترتبط
واال�ستنتاجات امل�ستخل�صة من الق�سم املخ�ص�ص لـ»كوكب الأر�ض» ،واملبني يف الركيزة � 4أدناه:
● جتمع عالقة وثيقة بني غايات الهدف املتمثل يف «الق�ضاء التام على اجلوع» والق�سم اخلا�ص بـ»كوكب الأر�ض» املبني �أدناه ،ف�ضلاً عن ق�ضايا
التخطيط لأوجه ا�ستخدام الأرا�ضي ال ّتي نوق�شت يف الق�سم املخ�ص�ص لـ»امل�ؤ�س�سات القوية» .فباملقارنة مع معظم البلدان الأخرى ،يتم ّتع الأردن
مبوارد طبيعية �ضعيفة ،ت�شمل الأرا�ضي وم�صادر املياه .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،شهد الأردن تدهو ًرا لقاعدة موارده الطبيعية املتاحة .ويعود بع�ض
من تلك الظواهر �إلى عدم الكفاءة يف الإدارة والبع�ض الآخر مل�شكلة الت�صحر الطبيعية وتزايد �آثار تغري املناخ .وقد ي�ؤدي ذلك �إلى ظهور �أوجه
تناف�س ونزاع ،وذلك لأن �أعداد �أكرب من ال�سكان يحاولون اال�ستفادة من الإمدادات الغذائية ،ويف بع�ض احلاالت ك�سب املعي�شة من قاعدة موارد
باتت متقل�ص ًة.
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● وال يتم ّتع القطاع الزراعي املحلي بالقدرة �إلاّ على توفري  10يف املئة من االحتياجات الغذائية الأ�سا�سية لل�سكان .وذلك يعني �أن اململكة
ً
معر�ضا ،وب�ش ّدةٍ ،لزيادة يف �أ�سعار الغذاء العاملية ،الأمر الذي
تعتمد بن�سبة  90يف املئة على ا�سترياد املواد الغذائية الأ�سا�سية .ويف املقابل ،يع ّد البلد
من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �أ�سعار ال�سوق املحلية وي�ؤدي �إلى عج ٍز يف ميزان املدفوعات الوطني .وال يع ّد القطاع الزراعي م�صد ًرا رئي�س ًيا للإنتاجية
�أو العمل ،وكذلك ال يطمح الأردنيون ،وب�شكلٍ خا�ص ،للعمل يف هذا القطاع .وعلى الرغم من ارتفاع معدالت البطالة املحلية ،فال يزال القطاع
الزراعي يعتمد على العمالة املهاجرة.
● ث ّمة �صلة طبيعية بني الأرا�ضي الزراعية والغذاء واملاء .ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إلى �أن القطاع الزراعي هو م�ستهلك رئي�سي للمياه،
الأمر الذي ي�ش ّكل �سب ًبا �أ�سا�س ًيا �آخ ًرا للمخاطر وانعدام الأمن .وعلى الرغم من كونه يف املرتبة الرابعة من بني �أكرث الدول ال ّتي تواجه م�شكلة
�شحة املياه يف العامل� ،شهد الأردن عقود من نق�ص اال�ستثمار يف قطاع املياه .وقد �أدّى ذلك ،وبدوره� ،إلى تطوير نظام غري محدّث وف ّعال لتوزيع
املياه تطغى عليه �أوجه الت�س ّرب ،وال�سرقة ،واال�ستهالك املفرط ،وم�ستويات الدعم املقدّم غري املالئمة.
● تتم ّثل بع�ض هذه املخاوف � ً
أي�ضا يف �إمكانية بذل املزيد من اجلهود للم�ضي قد ًما يف حتقيق الهدف  12من �أهداف التنمية امل�ستدامة املعني
ب�ضمان «اال�ستهالك امل�س�ؤول» ،ال �سيما املتعلق باملياه ،مبا يف ذلك ما يرتتب عنه من ت�أثريات محتملة على الأ�سر وامل�ستخدمني ال�صناعيني
والزراعيني.
● ت�ش ّكل عادات ا�ستهالك الأغذية �سب ًبا �آخ ًرا يكمن وراء �أوجه النق�ص الغذائي و�آثارها ال�صحية ،حيث ي�ستهلك الأطفال وال�شباب املزيد من
الوجبات ال�سريعة غري ال�صحية وامل�شروبات الغازية .لذلك ،يع ّد من ال�ضروري الرتكيز ،وب�شكلٍ �أكرب ،على مراقبة جودة الأغذية .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك ،تع ّد عادات التدخني م�ضر ًة ،وعلى نح ٍو خطري ،بال�صحة.
● ال ب ّد من وقف انت�شار املناطق احل�ضرية على الأرا�ضي الزراعية ل�ضمان اال�ستدامة ،وذلك نظ ًرا ملحدودية الأرا�ضي الزراعية وق ّلة توافرها
(ال ّتي باتت ت�ش ّكل  7.8يف املئة من م�ساحة الدولة) و�أهميتها يف حتقيق الأمن الغذائي ومتكني االقت�صاد الريفي من االزدهار .وبالتايل ،ال ب ّد من
التو�سع غري املخطط له يف املناطق احل�ضرية على ح�ساب الأرا�ضي الزراعية.
تعزيز �أطر ال�سيا�سات و�إجراءات الإنفاذ الرامية �إلى منع ّ
أي�ضا ب�إمكانيات الو�صول االقت�صادي ،ف�ض ً
● وب�شكلٍ عام ،يرتبط الأمن الغذائي � ً
ال عن عوامل �أخرى كم�ستويات التعليم والو�ضع االجتماعي
للأ�سرة .وتعترب هذه العوامل الكامنة �أ�سا�سي ًة وهام ًة تتط ّلب تدابري �أكرث توجهًا وا�ستهدا ًفا للتم ّكن من احل ّد من الفقر.
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ال�صحة اجليدة والرفاه
يف ما يتعلق ب�صحة ال�سكان ،كان متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة يع ّد ثاب ًتا ،بحيث بلغ � 74.4سن ًة خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2007و2013
(بحيث ارتفع املعدل بالن�سبة للذكور من � 70.6سن ًة يف العام � 2006إلى � 72.4سن ًة يف العام  2013ومن � 72.4سن ًة بالن�سبة للإناث يف العام � 2006إلى
� 76.7سن ًة يف العام 110.)2013
ريا يف خف�ض معدل وفيات الأطفال دون �سنّ اخلام�سة خالل الفرتة ما بني  1990و .2013وقد انخف�ض معدل وفيات
كما �أحرز الأردن تقد ًما كب ً
الأطفال دون �سنّ اخلام�سة بن�سبة  46يف املئة منذ �أواخر ت�سعينات القرن املا�ضي ،من � 37إلى  19حالة وفاة لك ّل  1,000طفل  111يف العام .2013
110
111
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اسرتاتيجية قطاع الصحة الوطنية ()2020-2016
مستويات واتجاهات وفيات األطفال .تقرير العام  .2014التقديرات التي وضعتها اللجنة الدامئة املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة لتقدير وفيات األطفال .نيويورك:
صندوق األمم املتحدة للطفولة؛ .)http://www.childmortality.org/files_v19/download/unicef-2013-child-mortality-report-LR-10_31_14_195.pdf( 2014
ص ،5.تقرير التنمية البرشية  ،2015التنمية يف كل عمل ،مذكرة إحاطة للدول عن تقرير التنمية البرشية  -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

ومي ّثل معدل وفيات املواليد اجلدد  66يف املئة من �إجمايل حاالت وفاة الأطفال دون �سنّ اخلام�سة يف الأردن .وتتم ّثل الأ�سباب الرئي�سية الكامنة وراء
وفاة الأطفال دون �سنّ اخلام�سة يف عدوى اجلهاز التنف�سي احلادة ( ،)%10.0واخلداج ( ،)%28.0وامل�ضاعفات املرتبطة بالوالدة ( ،)%10.0وال�شذوذ
حي خالل العام  .)2013وبالتايل ،ترتبط �أوجه عدم امل�ساواة هذه
اخللقي ( .)%23.0وقد بلغ معدل وفيات املواليد اجلدد ( %11.2لك ّل  1,000مولود ّ
بالو�ضع االجتماعي واالقت�صادي وامل�ستوى التعليمي للأم ،حيث ت�صل حاالت وفاة الأطفال �إلى  15حالة لك ّل  1,000والدة حية بني �أو�ساط الن�ساء
احلا�صالت على تعليم عايل مقارن ًة مبا يبلغ عدده  25حالة وفاة لك ّل  1,000والدة حية بالن�سبة للن�ساء احلا�صالت على تعليم ابتدائي فح�سب.
ويرتفع هذا املعدل بحوالى ثالثة �أ�ضعاف تقري ًبا بني �أو�ساط ال�شريحة االجتماعية الأكرث فق ًرا عنه بني الأغنياء ،حيث ي�صل �إلى  29و 11حالة لك ّل
 1,000والدة حية على التوايل112.
ويبلغ معدل وفيات الأطفال دون �سنّ اخلام�سة ثالثة �أ�ضعاف تقري ًبا بني �أو�ساط �أكرث الأ�سر فق ًرا ( 29حالة وفاة لك ّل  1,000والدة حية) ،عنه ب�أكرثها
ثرا ًء ( 11حالة وفاة لك ّل  1,000والدة حية) .وعلى الرغم من �أن الغالبية العظمى من �سكان الأردن يعي�شون يف مناطق ح�ضرية� ،إلاّ �أن التباين
اجلغرايف يف النتائج امل�ستخل�صة حول �صحة الطفل ال يزال ي�ش ّكل م�صدر قلق يف هذا ال�ش�أن 113.وبالتايل ،من املالحظ �أن معدالت وفيات الأطفال
دون �سنّ اخلام�سة �أعلى يف جنوب الأردن ( 26حالة لك ّل  1,000والدة) عنها يف ال�شمال ( 19حالة ل ّكل  1,000والدة) واملناطق الو�سطى ( 20حالة لك ّل
 1,000والدة)؛ وتختلف � ً
أي�ضا ح�سب املحافظة لترتاوح بني  16حالة وفاة لك ّل  1,000والدة حية يف عجلون و 31حالة وفاة لك ّل  1,000والدة حية يف
الطفيلة.
ويف ال�سياق نف�سه ،ارتفعت ن�سبة التغطية بعمليات التطعيم يف الأردن بحوالى � ،%7أيّ من  %87من الأطفال الذين ّ
مت تلقيحهم بالكامل خالل العام
� 2007إلى  %93خالل العام  .2012وكذلكّ ،
مت تلقيح  %94من الأطفال �ضد احل�صبة ،مبن فيهم من الأطفال الذين تلقوا �إ ّما اللقاح �ض ّد احل�صبة
�أو احل�صبة ،والنكاف ،واحل�صبة الأملانية .وكانت ن�سبة التغطية بعمليات التطعيم من خالل اجلرعات الأولى والثانية من اللقاح الثالثي �ضد
الدفترييا ،وال�سعال الديكي ،والكزاز �أعلى قلي ً
ريا ما يت ّم �إعطاء اللقاح
ال (�أيّ بحوالى  %99لكليهما) عنها من اجلرعة الثالثة للقاح نف�سه ( .)%98وكث ً
الثالثي �ض ّد الدفترييا ،وال�سعال الديكي ،والكزاز واللقاح �ضد �شلل الأطفال يف الوقت نف�سه ،لال�ستفادة من تغطية مماثلة لهما .وقد �أظهر م�سح
ال�سكان وال�صحة الأ�سرية يف الأردن لعام � 2012أن  %32من الأطفال دون �سنّ اخلام�سة يعانون فقر الدم و %8و %2منهم يعانون التقزم والهزال على
نق�صا وزياد ًة يف الوزن على التوايل114.
التوايل ،يف حني يعاين  %3و %4منهم ً
وكدليل على جناح برنامج التح�صني يف الو�صول �إلى جميع املجموعات ال�سكانية الفرعية ،تع ّد �أوجه التغطية بعمليات التطعيم مرتفع ًة بغ�ض
النظر عن اخل�صائ�ص الأ�سا�سية لل�سكان .ومع ذلك ،تع ّد ن�سبة بطاقات التطعيم املقدّمة (والبالغة � )%80أقل خالل العام  ،2012وذلك باملقارنة مع
بيانات م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية يف الأردن لعام  ،2007حيث بلغت  115.%90وبالتايل ،من املالحظ �أن ن�سبة التغطية بعمليات التطعيم هي �أقل
بني �أو�ساط الأطفال الذين يولدون بعد خم�سة �أوالد �أو �أكرث .وكذلك ،تع ّد هذه الن�سبة قليل ًة � ً
أي�ضا بني �أو�ساط الأطفال الذين يولدون يف اجلنوب
والبادية.
ومن الناحية اجلغرافية ،ترتاوح ن�سبة التغطية بعمليات التطعيم بني  %79من الأطفال يف معان و %96منهم يف جر�ش والزرقاء .ويخ�ضع �أطفال
الأمهات غري املتعلمات لتغطية �أقل ن�سب ًيا بعمليات التطعيم ( ،)%70وذلك باملقارنة مع �أطفال الأمهات احلا�صالت على تعليم ابتدائي �أو �أعلى منه
( .)%94-95وكذلك ،تظهر � ً
أي�ضا اختالفات يف التغطية بعمليات التطعيم من حيث ن�سب الرثوات ال ّتي تتم ّتع بها الأ�سر .وبالتايل ،من املرجح �أن
يكون الأطفال يف �أ�ش ّد الأ�سر فق ًرا �أقل عر�ض ًة للتطعيم ( ،)%89يف حني �أن الأطفال الذين يعي�شون يف الأ�سر املتو�سطة الرثوات هم الأكرث احتمالاً
لتلقي اللقاحات ال�ضرورية بالكامل(.)97%
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وي�سعى الهدف  5من الأهداف الإمنائية للألفية �إلى حت�سني �صحة الأمهات ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى خف�ض معدل وفيات الأمهات مبقدار
ثالثة �أرباع بني العامني  1999و ،2015وبالتايل� ،ضمان ا�ستفادة اجلميع من �أبرز مقومات ال�صحة الإجنابية .وبالفعل ،انخف�ضت ن�سبة وفيات
الأمهات خالل الفرتة املمتدة بني العامني  1990و 2013من � 86إلى  50حالة وفاة لك ّل  100,000والدة حية .ويف درا�سة �أجراها املجل�س الأعلى لل�سكان
يف الأردن ( ،)2007-2008بلغت ن�سبة وفيات الأمهات  19حالة لك ّل � 100,000ألف والدة حية .وجتري حال ًيا عملية للتحقق من هذا االختالف.
ويف ما يتعلق ب�إمكانيات اال�ستفادة من مقومات ال�صحة الإجنابية ،تتلقى جميع الن�ساء تقري ًبا (�أيّ حوالى  %99منهنّ ) يف الأردن الرعاية املهنية
ال�سابقة للوالدة ،بحيث تتاح لهنّ الفر�صة للوالدة يف �إحدى �أبرز املرافق الطبية ،بحيث يت ّم ذلك على �أيدي طبيب مخت�ص لك ّل ثالث من �أربع حاالت.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن  %76من الن�ساء يقمن ب�سبع زيارات �أو �أكرث لق�سم رعاية ما قبل الوالدة خالل فرتة احلمل .وقد و�صل معدّل الرعاية ما بعد
الوالدة املقدّمة للأم خالل �أول يومني بعد الوالدة �إلى  %82خالل العام  .2012وتع ّد هذه الن�سبة �أعلى بني �أو�ساط الن�ساء ال ّلواتي ترتاوح �أعمارهن
بني  20و� 49سنة ،وكذلك بني الأمهات ال ّلواتي يلدن للمرة الأولى ،والن�ساء يف املناطق الريفية يف املنطقة اجلنوبية والعقبة ،والن�ساء احلا�صالت على
تعليم عايل ،والن�ساء ال ّلواتي يتمتعن برثوات كبرية.
كما �أنه من املرجح � ً
أي�ضا �أن ت�ستفيد الن�ساء احلوامل بطفلهن الأول من جميع مكونات الرعاية ال�سابقة للوالدة تقري ًبا ،و�أن تكون الن�ساء احلا�صالت
على تعليم ثانوي �أو �أعلى قد خ�ضعن جلميع الفحو�صات الروتينية تقري ًبا ،وذلك باملقارنة مع الن�ساء احلا�صالت على تعليم �أقل م�ستوى .وتلقت
ن�سبة �أعلى من الن�ساء ال ّلواتي يتمتعن برثوات كبرية رعاية �شاملة قبل الوالدة ،وذلك باملقارنة مع تلك اللواتي ينتمني �إلى �شرائح �أخرى من
املجتمع .وكانت الن�ساء يف املناطق احل�ضرية �أكرث عر�ض ًة من الن�ساء الريفيات للح�صول على رعاية �شاملة قبل الوالدة واال�ستفادة من مزاياها .يف
حني تع ّد الن�ساء املقيمات يف اجلزء الأو�سط من الأردن و�ضمن املناطق غري البادية الأكرث عر�ض ًة لال�ستفادة من مخططات الرعاية �شاملة ال�سابقة
للوالدة ،وذلك باملقارنة مع الن�ساء يف املناطق ال�شمالية واجلنوبية ويف البادية.
وهذا لي�س هو احلال بالن�سبة للن�ساء ال�ضعيفات وذات امل�ستوى التعليمي املنخف�ض وال ّلواتي ينتمني �إلى فئات �سكانية �أخرى ،فهذه اخلدمات ال تقدّم
ب�صور ٍة �شاملة على الإطالق جلميع فئات املجتمع املعنية .وال حتظى جميع الن�ساء بفر�ص مت�ساوية للح�صول على خدمات الرعاية ما قبل الوالدة
واال�ستفادة منهاّ � .أما بالن�سبة للأمهات غري املتعلمات ،فهنّ �أكرث احتمالاً بـ 12مرة ب�ألاّ يقمن ب�أي زيارات رعاية ما قبل الوالدة من الأمهات ال ّلواتي
قد حظني بتعليم متو�سط .ويف ال�سياق نف�سه ،تربز �أوجه عدم م�ساواة بني �أو�ساط الالجئات ال�سوريات امل�سجالت ،حيث تو�صلت �إحدى الدرا�سات
�إلى اال�ستنتاج �أن ن�صف الن�ساء احلوامل يف مخيم الزعرتي و 30يف املئة فقط من الالجئات احلوامل يف املجتمعات امل�ضيفة قد تلقني رعاية ما قبل
الوالدة.
ومن اجلدير بالذكر ب�أن انخفا�ض معدل وفيات الأمهات مبقدار ثالثة �أرباع قد حتقق 116،وذلك على الرغم من �أن الأرقام الأخرية هي م�ستمدة من
الدرا�سات املعنية ال ّتي ّ
مت �إجرا�ؤها خالل العام  2007وبالتايل ،ال ب ّد من التحقق منها .وت�شري الأرقام الأخرية ال ّتي ن�شرتها الأمم املتحدة �أن معدل
وفيات الأمهات قد بلغ  50حالة وفاة لك ّل  100,000والدة حية ،117يف حني ت�شري احلكومة �إلى �أن املعدل نف�سه بلغ  19.1فقط 118.ويلزم الأردن،
يف �إطار خطة وزارة ال�صحة اال�سرتاتيجية للفرتة املمتدة بني  2013و ،2017يف موا�صلة ال�سعي من �أجل حتقيق الهدف  5من الأهداف الإمنائية
للألفية ،وذلك من خالل خف�ض معدل وفيات الأمهات �إلى  12حالة وفاة لك ّل  100,000والدة حية.
ً
ويف املقابل ،ارتفع معدل انت�شار ا�ستخدام و�سائل منع احلمل �إلى  %61يف الوقت الذي ّ
ملحوظا من %40.2
ريا� ،إذ �سجل ارتفا ًعا
مت يف خالله قيا�سها �أخ ً
تن�ص عليه الأهداف الإمنائية للألفية البالغ .%65.8
يف العام � ،1990إلاّ �أنه ال يزال من املفرت�ض بذل جهود �إ�ضافية للو�صول �إلى الهدف الذي ّ
ومن �أجل اال�ستفادة من الفر�ص ال�سكانية املتاحة ،يلتزم الأردن باحل ّد من معدل اخل�صوبة الكلي ،الذي انخف�ض من  4.5يف العام � 2000إلى  3.2يف
العام � ،2013إلاّ �أنه ال يزال يعترب من �أعلى املعدالت ال�سائدة يف املنطقة .وبالتايل ،ت�سعى احلكومة لتحقيق ذلك من خالل بذل جمموعة من اجلهود
الوطنية اجلماعية ال ّتي من �ش�أنها امل�ساهمة يف حت�سني �سبل الو�صول �إلى خدمات ال�صحة الإجنابية ومبادرات تنظيم الأ�سرة وحت�سني جودتها .غري
�أنه يع ّد من ال�ضروري بذل املزيد من اجلهود ل�ضمان �إتاحة املزيد من الطرق ال ّتي من خاللها يت ّم اتخاذ القرارات املبنية على املعرفة لل�سكان ،بحيث
تغطي كافة امل�سائل املتعلقة بالزواج ،والإجناب ،وال�صحة الإجنابية.
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اتجاهات وفيات األمهات1990 :إىل  2013تقديرات منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدويل وشعبة السكان باألمم املتحدة.
جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ ) http://www.childmortality.org/files_v19/download/unicef-2013-child-mortality-report-LR-10_31_14_195.pdf (2014
الجدول ه ،ص ،6.تقرير التنمية البرشية  ،2015التنمية يف كل عمل ،مذكرة إحاطة للدول عن تقرير التنمية البرشية  -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ص ،145.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016

ويف حني تكاد املعرفة باملتطلبات الأ�سا�سية لتنظيم الأ�سرة �أن تكون �شامل ًة يف الأردن� ،إلاّ �أن  31.5يف املئة فقط من ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  15و 24عا ًما قد �سمعوا عن ال�صحة الإجنابية .وبالتايل ،ال ب ّد من بذل املزيد من اجلهود ال�ستهداف هذه الفئة العمرية املحددة .وعلى الرغم
من هذا التناق�ض الظاهري ،ف�إن ن�سبة الن�ساء ال ّلواتي ي�ستخدمن و�سيلة منع احلمل تبلغ  %61من املتزوجات حال ًيا ،بحيث �أن  %42و %19منهنّ
ي�ستخدمن و�سائل حديثة وتقليدية على التوايل .ويع ّد اللولب الأ�سلوب احلديث الأكرث ا�ستخدا ًما على نطاق وا�سع ( ،)%21تليه حبوب منع احلمل
والواقي الذكري.
وب�شكلٍ عام ،ازدادت �أوجه ا�ستخدام �أيّ و�سيلة لتنظيم ال�سرة بني الن�ساء املتزوجات حال ًيا زياد ًة كبرية خالل العقدين الأخريين ،بحيث ارتفع هذا
ريا �إلى  %61يف عام  .2012ومنذ العام  ،1997كانت هذه الزيادة
املعدل من  %40يف العام � 1990إلى  %56يف العام  ،2002وث ّم �إلى  %59يف العام  ،2009و�أخ ً
ثابت ًة ،ولي�س على النحو الذي لطاملا كانت عليه دائ ًما .وبني العامني  1997و ،2012ازداد معدل ا�ستخدام و�سائل منع احلمل بن�سبة  %15فقط.119
وكما هو متوقع ،ف�إن ا�ستخدام و�سائل منع احلمل يزيد ،وب�شكلٍ مطرد ،مع امل�ستوى التعليمي للمر�أة ،حيث يرتاوح بني  %46بني الن�ساء غري
احلا�صالت على تعليم و %65بني الن�ساء احلا�صالت على تعليم ثانوي .غري �أنه ينخف�ض �إلى  %59بني الن�ساء احلا�صالت على تعليم عايل .ومن
اجلدير بالذكر � ً
أي�ضا �أن ا�ستخدام الأ�ساليب التقليدية يزداد باطراد بالنظر �إلى جميع امل�ستويات التعليمية� ،إذ �أن معدله يبلغ  %14بني الن�ساء غري
املتعلمات لي�صل �إلى  %21بني الن�ساء احلا�صالت على تعليم عايل .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يرتفع معدل ا�ستخدام و�سائل منع احلمل من  %58بني
الن�ساء يف الأ�سر الأ�شد فق ًرا لي�صل �إلى  %64بني الن�ساء يف ال�شريحة الرابعة ال ّتي تتم ّتع برثوات محددة ،وينخف�ضقليلاً �إلى  %63بني الن�ساء ال ّلواتي
ينتمني لأ�سر غنية.
ويف هذا ال�سياق ،يفتقر املراهقون وال�شباب �إلى املعلومات املتاحة يف هذا ال�ش�أن و�إمكانيات اتخاذ القرارات املتعلقة ب�أج�سادهم .وقد �ساهم يف ذلك رف�ض
خ�صي�صا للمراهقني وال�شباب .كما يتع ّر�ض
�إدخال التوعية يف جمال ال�صحة الإجنابية يف املدار�س� ،إلى جانب عدم وجود خدمات �صحية م�صممة
ً
ال�شباب � ً
أي�ضا خلطر احلوادث ،وامل�شاكل التغذوية ،والتدخني ،واملخدرات ،وقرارات الزواج غري املدرو�سة.
وقد ازدادت حدّة العنف القائم على النوع االجتماعي ب�شكلٍ ملحوظ ،وذلك ف ًقا للإح�صاءات التي قدمتها �إدارة حماية الأ�سرة .وقد ت�ضاعف عدد
احلاالت املبلغ عنها يف هذا ال�ش�أن خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2007و.2011
وال تزال الأمرا�ض ال�سارية م�صدر قلق لل�ش�أن العام ،وال �سيما مع ظهور بع�ض الأمرا�ض ال ّتي تفاقمت ب�سبب الزيادة ال�سكانية الكبرية الناجمة
عن الهجرة الق�سرية �إلى الأردن من �سوريا و�أماكن �أخرى يف املنطقة منذ العام  2011جمددًا .وقد كان لتلبية االحتياجات الفورية والطويلة
مما �أ ّثر على الأطفال
ريا على الأردن على مختلف امل�ستويات .ويف هذا الإطار� ،شهدت البالد تف�ش ًيا للح�صبة خالل العام ّ ،2013
الأجل لالجئني ت�أث ً
ال�سوريني والأردنيني والعراقيني ،وكذلك حاالت متزايدة من داء اللي�شمانيات اجللدي .وال يزال خطر انت�شار �شلل الأطفال منذ اندالع النزاع يف
�سوريا ( )2013والعراق ( )2014قائ ًما ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يلزم جميع بلدان املنطقة ،مبا فيها الأردن ،على �إجراء عدّة جوالت من التح�صني
التكميلي.
وخالل الفرتة املمتدة بني العامني  2013وّ ،2014
مت الإبالغ عن حوالى  34,314حالة من الأمرا�ض ال�سارية بني �أو�ساط الالجئني ال�سوريني؛ �ش ّكل
 %95من بينها حاالت �إ�سهال .وكذلكّ ،
مت ت�شخي�ص املزيد من حاالت الإ�صابة بال�س ّل بني ال�سوريني ،مبا يف ذلك حاالت مقاومة للأدوية املتعددة.
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ريا على الأردن .وف ًقا للتقرير
ومع ذلك ،ال تزال معدالت انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الإيدز منخف�ض ًة جدًا ،وبالتايل ال ت�ش ّكل خط ًرا كب ً
املقدّم حول التقدم املحرز يف جمال اال�ستجابة للأيدز على ال�صعيد العاملي للفرتة املمتدة بني العامني  2012و ،2013ال يزال انت�شار وباء فريو�س
ً
منخف�ضا يف الأردن .وبالتايل ،بلغ �إجمايل عدد حاالت الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية والإيدز ،امل�سجلة بني العامني
نق�ص املناعة الب�شرية
 1986و 1,026 ،2013حالة ( %28من الأردنيني و %72من غري الأردنيني) ،يف حني و�صل العدد الرتاكمي للوفيات بني امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة
الب�شرية يف نهاية العام  107 2013حالة ( %78من الذكور و %22من الإناث) .وبلغ العدد الرتاكمي للحاالت امل�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
امل�سجلة بني �أو�ساط الأردنيني بحلول العام  283 ،2013حالة ( %80من الرجال و %20من الن�ساء) ،يف حني و�صل العدد الإجمايل لها �إلى
والإيدز ّ
 19حالة خالل ال�سنة نف�سها ( %84من الرجال و %16من الن�ساء) .وكان الأردن البلد الأول يف املنطقة العربية الذي تب ّنى ال�سيا�سة الوطنية ب�ش�أن
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية وعامل العمل يف العام  .2013وبالتايل� ،ش ّكل ذلك خطو ًة هام ًة ّ
مت اتخاذها ل�ضمان ا�ستجابة وطنية �شاملة وحماية
احلقوق يف العمل يف الأردن.
ن�ص عليها �إعالن الأمم املتحدة
وي�ش ّكل العبء املتزايد للأمرا�ض غري ال�سارية والإ�صابات م�صدر قلقٍ كبري وعائ ًقا �أمام الوفاء بااللتزامات ال ّتي ّ
ال�سيا�سي ب�ش�أن الوقاية من الأمرا�ض غري ال�سارية ومكافحتها .وخالل ال�سنوات الأخرية� ،شهد الأردن حتولاً
ً
ملحوظا يف هذا املجال باعتبار �أن
الأمرا�ض غري ال�سارية باتت ت�ش ّكل �سب ًبا رئي�س ًيا للوفيات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يواجه الأردن تغيرّ ً ا يف خ�صائ�صه الدميوغرافية ،ال �سيما مع تزايد
العبء على نظم وخدمات الرعاية ال�صحية الوطنية املقدّمة .وكذلك ،تنت�شر الأمرا�ض غري ال�سارية بني �أو�ساط الالجئني ،يف الوقت الذي ترتفع
فيه تكاليف الرعاية ال�صحية الثانوية والثالثية املقدّمة لهم.
وت�ش ّكل الأمرا�ض غري ال�سارية  76يف املئة من �إجمايل �سبب الوفيات يف الأردن ،يف حني من املقدّر �أن مر�ض ال�سكري م�س�ؤول ع ّما ي�صل �إلى  7يف املئة
من عدد الوفيات ،بعد �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ( 35يف املئة) ،وال�سرطان ( 15يف املئة) والإ�صابات الأخرى ( 11يف املئة) 120.ووف ًقا للدرا�سات
ال ّتي �أجريت خالل العام  ،2009يعزى ما ي�صل عدده �إلى  700حالة وفاة �سنو ًيا �إلى نوعية الهواء 121املرتبطة باالنبعاثات ال�صناعية وحركة املركبات.
ومن املتوقع �أن يرتفع هذا العدد ،وذلك نظ ًرا لزيادة م�ستويات تلوث الهواء واجل�سيمات يف الغالف اجلوي .وتظهر اال�ستجابة الوطنية للأمرا�ض
غري ال�سارية عالمات جتز�ؤ �ضمن القطاع ال�صحي ،وذلك على م�ستويات اخلدمات واحلوكمة ،مبا يف ذلك يف جمال التخطيط والتن�سيق بني �أو�ساط
امل�ؤ�س�سات الرئي�سية املعنية وجمموعات الأمرا�ض .وب�شكلٍ عام ،ي�شارك عدد محدد من القطاعات ،وب�شكلٍ منهجي يف اال�ستجابة لأوجه احل ّد من
الأمرا�ض غري ال�سارية.
ويف هذا ال�صدد ،يزداد انت�شار محددات ال�سلوك غري ال�صحي ،كتعاطي التبغ واتباع نظم غذائية غري ال�صحية ،يف الأردن وبالتايل ،ت�ساهم يف زيادة
حاالت الإ�صابة بالأمرا�ض غري ال�سارية .وكذاك ،تع ّد مبادرات الت�صدي للأمرا�ض غري ال�سارية ولأوجه �سوء التغذية املزمن (�إذ �إن النق�ص يف
املغذيات الدقيقة يع ّد �سب ًبا �آخ ًرا للأمرا�ض غري ال�سارية على املدى الطويل) واحل ّد من عوامل اخلطر ال�سلوكية ال ّتي ت�ش ّكل املحددات الرئي�سية ال ّتي
من �ش�أنها الت�س ّبب ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ومر�ض ال�سكري وال�سرطان و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املزمنة ،من �أولويات القطاع ال�صحي
ال ّتي ت�سعى احلكومة للوفاء مبتطلباته122.
وت�ش ّكل �أوجه تعاطي التبغ حتد ًيا رئي�س ًيا لل�صحة العامة يف الأردن .فحوالى  1من بني  3بالغني ( )%29يدخنون ال�سجائر ،يف حني �أفاد  1من بني
 )%20.7( 5من ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  13و 15عا ًما �أنهم يدخنون الأرجيلة (واملعروفة � ً
أي�ضا با�سم ال�شي�شة) 123.وعلى الرغم من �أن
و�ضوحا بني �أو�ساط ال�شباب .ويف الوقت الذي تظ ّل فيه
الذكور يدخنون ال�سجائر �أكرث من الإناث� ،إلاّ �أن هذا الفرق القائم بني اجلن�سني يع ّد �أقل
ً
ال�سجائر ال�شكل ال�سائد ملنتجات التبغ ال ّتي ي�ستهلكها البالغون� ،إلاّ �أن انت�شار الأرجيلة يتزايد بني �أو�ساط ال�شباب من الذكور والإناث على ح ّد �سواء.
كما وتنت�شر � ً
أي�ضا �أوجه التعر�ض للتدخني ال�سلبي يف املجتمع الأردين .وت�شري تقديرات العام � 2010أن  %68من الرجال و %47من الن�ساء معر�ضني
للتدخني ال�سلبي .ومن بني �أو�ساط ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  13و 15عا ًما� ،أفاد �أكرث من ن�صف عددهم (�أيّ حوالى  %51منهم) ب�أنهم
يتواجدون حول �أ�شخا�ص يدخنون خارج منازلهم ،يف حني يعي�ش  %54منهم يف منازل يدخن فيها الآخرون بوجودهم .ويف العام  ،2007ازداد معدّل
ا�ستهالك التبغ ح ّتى بني �أو�ساط املهنيني املتخ�ص�صني يف املجال ال�صحي .ويف هذا ال�سياق ،ينتمي  %44من طلبة التمري�ض �إلى فئة املدخنني
احلاليني ،و�أكرث من  %16منهم ي�ستهلكون منتجات التبغ الأخرى.
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املعتمدة واملعتقدات ،مجلة «هارم ريدكشن جورنال»

وقد �أ�شارت منظمة ال�صحة العاملية 124يف تقريرها العاملي عن الوفيات الناجمة عن تعاطي التبغ لعام � 2012أنه ،وخالل العام  ،2004كان التبغ
م�س�ؤولاً عن  %12من حاالت الوفاة بني �أو�ساط الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن  30عا ًما يف الأردن .وبالتايل ،يعود �سبب حوالى واحدة من بني
ك ّل  8حاالت وفاة �إلى تعاطي التبغ .وكان عدد الوفيات الناجمة عن التبغ �أعلى بني �أو�ساط ال�شباب ( 196لك ّل  100,000رجل) عنه بني الن�ساء ( 14لك ّل
 100,000امر�أة) ،ما يعك�س الفرق القائم بني اجلن�سني يف هذا املجال125.
وتعزى معظم حاالت الوفاة الناجمة عن التبغ �إلى الأمرا�ض غري ال�سارية املزمنة� ،إذ بلغ معدلها حوالى  35حالة ،وذلك باملقارنة مع ذلك اخلا�ص
بالأمرا�ض املعدية 126.و�ضمن هذه املجموعة ،ت�سبب التبغ ب�أمرا�ض تنف�سية ( %34من جمموعة الوفيات) ،وال�سرطان ( ،)%18و�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية (127 .)%13
تع ّد ال�سجائر من �أكرث منتجات التبغ �شعبي ًة يف الأردن ،بحيث مت ّثل �أكرث من  %97منها .فقد ارتفع معدل ا�ستهالك الفرد الواحد من � 829سيجارة
يف العام � 2006إلى � 1,372سيجارة يف العام  ،2012وذلك با�ستثناء الأعداد املهربة منها 128.ويف ال�سياق نف�سه� ،أ�شارت التقارير التجارية �أن حوالى %12
من ال�سوق كان يخ�ضع لعمليات تهريب هذا النوع من ال�سلع يف العام 129 .2006
وال ُتتاح �أيّ بيانات حديثة عن انت�شار الأمرا�ض النف�سية يف الأردن .ومع ذلك ،مت ّثل اال�ضطرابات النف�سية  %13من �إجمايل �أوجه هذه الأمرا�ض.
وبالتايل ،متنع االعتقادات ال ّتي تبناها املر�ضى �إزاء هذا النوع من الأمرا�ض من اللجوء �إلى العالج ال�ضروري لهم وبالتايل ،ت�ساهم يف تو�سيع الفجوة
القائمة بني اخلدمات املقدّمة يف هذا ال�ش�أن.
وتع ّد اخلدمات املقدّمة يف جمال رعاية ال�صحة النف�سية يف الأردن محدود ًة �إلى ح ّد ما ،وكذلك تعتمد ،وب�شكلٍ �أ�سا�سي ،على الرعاية ال�صحية الثالثية
املرتفعة التكلفة املتاحة يف امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة يف معاجلة الأمرا�ض النف�سية ،بدلاً من اللجوء �إلى اال�ستفادة من خدمات الرعاية ال�صحية
املجتمعية الأولية ذات التكلفة املعقولة .وكذلك ،تفتقر اململكة � ً
أي�ضا �إلى خدمات ال�صحة النف�سية املتخ�ص�صة يف معاجلة الأطفال واملراهقني .ويغطي
نظام الرعاية ال�صحية الأولية مختلف عنا�صر املجتمع الأردين لي�شمل جميع املحافظات ،مبا يف ذلك املناطق الطرفية .ومع ذلك ،ال تع ّد الرعاية
ال�صحية النف�سية مدجم ًة ،وب�شكلٍ جيد� ،ضمن جمموعة اخلدمات ال ّتي يقدمها.
ومن خالل برنامج العمل ب�ش�أن �سد الثغرات يف جمال ال�صحة النف�سية ،قامت منظمة ال�صحة العاملية بدعم  45مرك ًزا للرعاية ال�صحية الأولية قائم
يف  9محافظات �أردنية (مبا يف ذلك يف �شمال البالد يف �إربد واملفرق وجر�ش وعجلون ،ويف و�سطه يف عمان والزرقاء والبلقاء ،ويف جنوبه يف الطفيلة
ومعان والكرك) ،يعمل فيها حوالى  180موظف متخ�ص�ص يف هذا املجال .وت�شهد اململكة � ً
أي�ضا ندر ًة يف املوارد الب�شرية املتخ�ص�صة يف املجال ال�صحي،
مبا يف ذلك الأطباء وطاقم التمري�ض ،بحيث ال تتعدّى ن�سبة الأطباء النف�سيني واملمر�ضني لك ّل  100,000فرد من ال�سكان الـ� 10أطباء و 0.04ممر�ض
على التوايل .وعاد ًة ال تغطي مخططات الت�أمني يف القطاع اخلا�ص العالجات املرتتبة عن الأمرا�ض النف�سية ،ما يزيد الأمر تعقيدًا130.
وقد ك�شف تقييم احتياجات ال�صحة العقلية والدعم النف�سي واالجتماعي للنازحني ال�سوريني يف الأردن�131أن  %13.3فقط من ال�سوريني الذين
يعانون م�شاكل يف �صحتهم النف�سية يتلقون الدعم الالزم ملعاجلتها .وقد �أو�ضحت الدرا�سة � ً
أي�ضا �أن النازحون ال�سوريون يف الأردن يواجهون جمموع ًة
متنوع ًة من م�شاكل ال�صحة النف�سية واالجتماعية ،مبا يف ذلك ال�ضغوط الع�صبية واحلزن واخلوف والغ�ضب والع�صبية وعدم االهتمام والي�أ�س.
ويف �شهر حزيران/يونيو  ،2016ا�ستكملت منظمة ال�صحة العاملية عملية و�ضع خارطة طريق لتحليل و�ضع ال�صحة النف�سية يف الأردن ،وتعمل حال ًيا،
وبالتعاون مع وزارة ال�صحة وال�شركاء املعنيني يف هذا املجال ،على حتديث خطة العمل الوطنية املعنية بال�صحة النف�سية املعتمدة داخل ًيا.
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ويف ما يتعلق مب�سائل الإعاقة وا�ستنادًا �إلى بيانات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للعام  2010والتقارير ال�صادرة عن الإ�سكوا وجامعة الدول العربية،
بلغت ن�سبة انت�شار حاالت الإعاقة يف الأردن  %1.9من جمموع ال�سكان يف العام  .2010واعتمادًا على تقديرات منظمة ال�صحة العاملية والبنك الدويل،
يعاين حوالى  %15من �سكان العامل عج ًزا ما ،لي�شكلوا بالتايل ن�سب ًة منخف�ض ًة نظ ًرا النت�شار عوامل اخلطر و�أ�سباب الإعاقة املختلفة على نطاق
وا�سع يف اململكة .ومن املمكن تف�سري ذلك ،من خالل ا�ستخدام بيانات التعداد لقيا�س العجز ،هذا و�إلى جانب عوامل �أخرى تتم ّثل يف ب�صمة العار
االجتماعية ال ّتي من �ش�أنها �أن تثني النا�س عن الإعالن عن �إعاقتهم وبالإبالغ عنها ،ما ّ
يدل على معدل االنت�شار املنخف�ض هذا .ويف ما يتعلق بنوع
الإعاقة ،تعود �أ�سباب  %18.2من احلاالت ال ّتي ّ
مت ت�شخي�صها �إلى م�شاكل يف احلركة ،يف حني  %15.9و %15.5و  %7.6و %6.1من احلاالت الأخرى قد
نتجت عن فقدان الر�ؤية وم�شاكل بدنية و�صحية و�إعاقات متعددة وم�شاكل نف�سية على التوايل.
وعالو ًة على ذلك ،يع ّد نطاق تنفيذ اال�سرتاتيجية املعنية مبعاجلة م�شاكل الإعاقة محدودًا .وتتم ّثل امل�شكلة الكربى يف ا�ستمرار ا�ستناد تعريف
الإعاقة يف الأحكام القانونية وال�سيا�سات �إلى وجهات النظر الطبية واخلا�صة بالرعاية االجتماعية ،بدلاً من االنتقال �إلى اعتماد منوذج قائم
على مبادئ حقوق الإن�سان واحلقوق الواردة يف االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه من املهم جدًا �أن ت�سعى
منهجيات جمع البيانات ،ال �سيما التعدادات� ،إلى �صياغة بيانات حول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أكرث دق ًة وتف�صيلاً وقابلي ًة للمقارنة ،وذلك لتحقيق
الأهداف املن�شودة.
ويتم ّتع الأردن بواحد من �أحدث النظم ال�صحية يف ال�شرق الأو�سط� ،إلاّ �أنه يعاين م�شاكل التجز�ؤ .وبالتايل ،ي�ض ّم ثالثة قطاعات رئي�سية تتم ّثل يف
القطاع العام والقطاع اخلا�ص واجلهات املانحة .ويت�ألف القطاع العام من برناجمني رئي�سيني عامني من �ش�أنهما متويل وتقدمي الرعاية ال�صحية
الالزمة ،ويتمثالن يف وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية امللكية الأردنية .وت�شمل الربامج العامة الأ�صغر نطا ًقا عددًا من الربامج اجلامعية ،كتلك
ال ّتي يتولى م�ست�شفى اجلامعة الأردنية يف عمان وم�ست�شفى امللك امل�ؤ�س�س عبداهلل اجلامعي يف �إربد مهمة و�ضعها.
مما يعك�س قدرته الهائلة على تلبية كافة
ويتم ّتع ك ّل قطاع من القطاعات الفرعية للرعاية ال�صحية بنظام التمويل وتقدمي اخلدمات اخلا�ص بهّ ،
املتطلبات عرب هذه القطاعات .وتتم ّثل �أبرز التحديات الرئي�سية ال ّتي تواجه جميع مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية يف الأردن يف ظهور م�شاكل
متعلقة ب�إمكانيات الو�صول الف ّعال �إلى اخلدمات وازدواجيتها ،و�ضعف التن�سيق بني مقدمي اخلدمات الرئي�سيني ،وعدم تنظيم القطاع اخلا�ص،
ومحدودية برامج حت�سني اجلودة املتاحة ،وعدم كفاية نظام املعلومات ال�صحية.
ويف الأردن ،يع ّد ن�صيب الفرد من الإنفاق على ال�صحة مرتف ًعا عند مقارنته بالبلدان الأخرى املتو�سطة الدخل .وقد انخف�ض حجم الإنفاق ال�صحي
الإجمايل كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل تدريج ًيا من  %9.52يف العام � 2009إلى  %7.58يف العام  ،2012ليعود �إلى االرتفاع جمددًا �إلى
 %7.89خالل العام  .2013وكذلك ،يع ّد الإنفاق العام على ال�صحة � ً
أي�ضا مرتف ًعا132.
وعالو ًة على ذلك ،ارتفع معدل الإنفاق من اجليب على ال�صحة من  %26من �إجمايل الإنفاق ال�صحي يف العام � 2012إلى  %28.8خالل العام ،2013
مما يع ّر�ض �شريح ًة معين ًة من ال�سكان خلطر الفقر .ويف املقابل ،انخف�ضت ن�سبة الإنفاق على الأدوية من �إجمايل الإنفاق ال�صحي من نحو %36
ّ
خالل العام � 2008إلى حوالى  %26.75و %26.6يف العامني  2012و 2013على التوايل .يف حني بلغ معدل الإنفاق على خدمات الرعاية ال�صحية الثانوية
يف امل�ست�شفيات حوالى  %75.5من �إنفاق القطاع العام .وبالتايل ،يتط ّلب انخفا�ض ح�صة الإنفاق على الرعاية ال�صحية الأولية زياد ًة للمخ�ص�صات
املقدّمة يف هذا الإطار.
وت�ؤدي مبادرات توفري خدمات الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية والثالثية ملئات الآالف من الوافدين اجلدد �إلى تفاقم �أوجه ال�ضعف يف القطاعات
املحرومة من ال�سكان ،وبالتايل ،ت�ساهم يف احل ّد من ح�صولهم على اخلدمات الأ�سا�سية يف املحافظات الأكرث ت�ضر ًرا من الأزمة .وقد ت�أثر القطاع
ال�صحي ب�شكلٍ خا�ص من ذلك ،حيث ن�ش�أت تكاليف �إ�ضافية متكبدة �إزاء �أزمة الالجئني ال�سوريني تقدّر ب�أكرث من  532مليون دوال ًرا �أمريك ًيا خالل
الفرتة املمتدة بني العامني  2016و133 .2018
ويف ال�سياق نف�سه ،توقف الالجئون ال�سوريون عن تلقي الرعاية ال�صحية املجانية منذ �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب من العام  ،2014وذلك ب�سبب
قيود التمويل املفرو�ضة يف ظل الأو�ضاع الراهنة .ونتيجة لذلك ،ت�ضاعفت ن�سبة ال�سوريني الذين يعانون �أمرا�ض غري �سارية والذين مل يتمكنوا
من احل�صول على الأدوية �أو اال�ستفادة من اخلدمات ال�صحية املتاحة لهم من  24يف املئة يف العام � 2014إلى  58يف املئة خالل العام  ،2015ويعود ذلك
132
133
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�إلى عدم القدرة على الدفع مقابل اال�ستفادة من هذه اخلدمات 134.وبالتايل ،تدعم مبادرات التمويل الإن�ساين احلالية �إمكانيات اال�ستفادة من
اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية املقدّمة يف �إطار الرعاية الأولية والثانوية.
وال يزال و�صول الالجئني املتوا�صل �إلى الأردن يتزايد با�ستمرار ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يزيد من الأعباء املرتاكمة على النظام ال�صحي الوطني
و�إعاقة قدرته على تقدمي اخلدمات ال�صحية ال�ضرورية .ويف هذا الإطار ،حدد تقييم جوانب �ضعف قطاع ال�صحة احلاجة �إلى �إ�ضافة � 2,886سرير
جديد يف امل�ست�شفيات و 22مرك ًزا �صح ًيا �شاملاً يف الأردن ،ف�ضلاً عن زيادة القدرة اال�ستيعابية للأ�سرة واملراكز ال�صحية ال�شاملة املطلوبة بن�سبة %69
و %83على التوايل ،وذلك للتم ّكن من التعامل مع الآثار املرتتبة عن �إدماج الالجئني �ضمن النظام ال�صحي.
وكذلك ،يظهر نق�ص يف املوارد الب�شرية املتخ�ص�صة يف املجال ال�صحي �أوجه توافر متغرية ،ال �سيما بني �أو�ساط طاقم التمري�ض ويف التخ�ص�صات
الطبية ،يف جميع �أنحاء البالد .ويف هذا ال�سياق� ،ساهم تقييم جوانب �ضعف قطاع ال�صحة يف حتديد احلاجة �إلى  1,022طبيب �إ�ضايف و 2,031ممر�ض
يف الأردن ،وذلك من خالل توافر  %88و %90من القدرات الإ�ضافية الالزمة ملواجهة العبء الإ�ضايف الذي يفر�ضه و�صول الالجئني وعملية �إدماجهم
�ضمن النظام ال�صحي القائم135.
وعلى الرغم من مت ّتع الأردن بن�سبة عالية من املوظفني املتخ�ص�صني يف املجال ال�صحي من ذوي الكفاءات العالية� ،إلاّ �أن �أعدادهم قد ت�أثرت بتداعيات
الأزمة ال�سورية .فقد انخف�ضت ن�سبة الأطباء لك ّل  10,000ن�سمة من  28.6قبل الأزمة ال�سورية �إلى  23.4بعدها ،يف حني انخف�ضت ن�سبة املمر�ضات
من � 44.8إلى  36.6خالل الفرتة نف�سها136 .
منذ �أكرث من ثالثة عقود ،بات الو�صول �إلى التغطية ال�صحية ال�شاملة هد ًفا ا�سرتاتيج ًيا ت�سعى جميع احلكومات املتعاقبة يف الأردن على حتقيقه.
وقد ّ
مت م�ؤخ ًرا و�ضع ر�ؤية وا�سرتاتيجية وخارطة طريق ل�ضمان التغطية ال�صحية ال�شاملة بحلول العام  2025من قبل فرقة عمل مخ�ص�صة بقيادة
وزارة التخطيط والتعاون الدويل .ويف هذا ال�صدد� ،أظهرت نتائج التعداد العام لل�سكان � 2015أن ن�سبة تغطية الت�أمني ال�صحي و�صلت �إلى  %55بني
ال�سكان و %68بني �أو�ساط املواطنني الأردنيني.
وي�ستفيد جميع املواطنني من اخلدمات املقدّمة واملدعومة من وزارة ال�صحة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،توفر وزارة التنمية االجتماعية الت�أمني ال�صحي
للمواطنني الفقراء .كما ت�ساهم وزارة ال�صحة يف ت�أمني الأدوية الباهظة الثمن جما ًنا للمر�ضى الذين يعانون حاالت طبية معينة (مثل بع�ض
الأمرا�ض املعدية ،وال�سرطان ،و�أمرا�ض الكلى ،وال�سل ،والإيدز ،والإدمان على الكحول واملخدرات) ،وذلك بغ�ض النظر عن قدرتهم على الدفع .ومن
املمكن للأطفال الذين تقل �أعمارهم عن �ستّ �سنوات اال�ستفادة من مخططات الت�أمني ال�صحي املجاين .ويف الوقت نف�سهّ ،
يحق للن�ساء احلوامل
وامل�سنني احل�صول على الت�أمني ال�صحي املقدّم من احلكومة مقابل ت�سديد �أق�ساط مدعومة.
وتعاين ن�سبة كبرية من العاملني يف القطاع االقت�صادي غري الر�سمي تداعيات الإنفاق املرتفع على ال�صحة ،الأمر الذي ،وف ًقا ملا ّ
مت ذكره �أعاله ،من
�ش�أنه �أن ي�ساهم يف �إدخالهم دائرة الفقر .ويف هذا الإطار ،مل يقم الأردن بعد بو�ضع نظام قيا�سي للح ّد من �أوجه الفقر وال�ضعف ،كما �أنه مل يج ِر
� ً
أي�ضا �أيّ اختبار متخ�ص�ص لتحديد الإمكانات ال ّتي يتم ّتع بها الفقراء ،والذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى حت�سني فر�ص ح�صولهم على خدمات الرعاية
ال�صحية واال�ستفادة منها .وبالتايل ،يع ّد من ال�ضروري حت�سني �أوجه اختبار الإمكانات وتو�سيع نطاق تغطية الت�أمني ال�صحي ل�ضمان الو�صول �إلى
الفقراء ،مبا يف ذلك القوة العاملة ،وذلك من �أجل تعزيز فر�ص احل�صول على الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية واال�ستفادة منها137.
ويف ما يتعلق باجلودة وعلى الرغم من بذل جهود هائلة من �أجل �إدراج املزيد من الت�سهيالت �ضمن برنامج االعتماد ،ال يزال هناك نق�ص قائم
يف املوارد املالية الالزمة لت�شمل املزيد من املراكز ال�صحية العامة وبرامج امل�ست�شفيات ،ف�ض ً
ال عن االفتقار �إلى املبادئ التوجيهية والربوتوكوالت
ال�سريرية الوطنية ،هذا وبالإ�ضافة �إلى التفاوت القائم يف جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة يف القطاعات الفرعية واملناطق اجلغرافية املختلفة.138

134
135
136
137
138

وفقًا لخطة االستجابة األردنية 86 ،يف املئة من الالجئني يعيشون تحت خط الفقر األردين.
وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،تقييم جوانب ضعف قطاع الصحة2015 ،
تأثري األزمة السورية عىل قطاع الصحة يف األردن :التحديات والسياسات الصحية املقرتحة ،مؤمتر حول «الالجئون السوريون يف األردن :سؤال املجتمع واإلعالم» ،معهد
اإلعالم األردين بالتعاون مع معهد الصحافة الرنويجي ،البحر امليت2014/12/10-8:
ص ،30.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
وفقا لخطة االستجابة األردنية ،يعيش  %86من الالجئني تحت خط الفقر األردين.
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الأ�سباب الكامنة وراء �سوء ال�صحة يف الأردن
على الرغم من التح�سينات ال ّتي �شهدتها بع�ض جماالت ال ّتي تغطيها الأهداف الإمنائية للألفية ،ال يزال انعدام امل�ساواة يف م�ؤ�شرات �صحة
●
الأم والطفل قائ ًما .وبالتايل ،ال ب ّد من التم ّكن من احلفاظ على النتائج املحققة وتعزيزها ور�صدها عن كثب.
●
يتزايد العبء الناجت عن �أعداد الوفيات وحاالت املرا�ضة الناجمة عن الأمرا�ض غري ال�سارية يف الأردن .وي�ستدعي ذلك تعزيز �أوجه �إدارة
ن�ص عليها �إعالن الأمم املتحدة ال�سيا�سي ب�ش�أن الوقاية من الأمرا�ض غري
اال�ستجابة للأمرا�ض غري ال�سارية للتم ّكن من الوفاء بااللتزامات ال ّتي ّ
ال�سارية ومكافحتها .وبالتايل� ،سي�ساهم ذلك يف ت�سليط ال�ضوء على املكانة ال ّتي تتخذها امل�ساعي املبذولة من �أجل حتفيز �أوجه التدخل ملعاجلة
الأمرا�ض غري ال�سارية يف �إطار برنامج «الأردن :2025ر�ؤية وا�سرتاتيجية وطنية» وخطة التنمية التنفيذية للفرتة  .2018-2016ويف هذا ال�سياق ،قد
ت�شمل خطة العمل الوطنية امل�شرتكة بني القطاعات ب�ش�أن الأمرا�ض غري ال�سارية  -ال ّتي مل يت ّم و�ضعها بعد  -املراقبة والوقاية واحلد من عوامل
اخلطر ،مبا يف ذلك تعاطي التبغ ،وزيادة الوعي ب�ش�أن حقيقة �أن �صحة الأمة ترتبط يف املقام الأول بنظام غذائي غري �صحي ،واخلمول البدين،
وتدخالت الرعاية ال�صحية على م�ستوى الرعاية ال�صحية الأولية املقدّمة .وتظهر اخليارات املتاحة لتعزيز منط حياة �شخ�صي �أف�ضل ،وب�شكلٍ بارز،
يف برنامج ال�صحة ،ال �سيما مع تفاقم الفجوات القائمة يف هذا املجال ب�سبب تدفق الالجئني .وبالتايل ،يت�سبب تدهور نوعية الهواء ،ال �سيما يف املدن،
بت�أثري على ال�صحة وي�ش ّكل م�صدر قلق متزايد لل�سكان139.

يتطلب احل ّد من �أوجه انت�شار ا�ستخدام التبغ يف الأردن �ضمان املواءمة بني القوانني الوطنية املرعية الإجراء ال ّتي ّ
●
مت �س ّنها من �أجل
مكافحة التبغ واتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن مكافحة التبغ ،واملعاهدة الدولية ال ّتي قامت احلكومة الأردنية بامل�صادقة عليها يف
�شهر �آب�/أغ�سط�س  ،2004وكذلك التنفيذ الكامل للمكونات ال�ستة لتدابري مكافحة التبغ املعروفة باالخت�صار « »MPOWERلتوجيه اجلهود
املبذولة جتاه �إنفاذ ال�سيا�سات والقوانني الأردنية .وبالتايل ،ال ب ّد من امل�صادقة على بروتوكول اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن
مكافحة التبغ ،وذلك للق�ضاء على االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ140.
ّ
●
مت حتقيق عدد من الإجنازات يف املواقف وال�سلوكيات املتعلقة بال�صحة العقلية .وبالتايل ،ال ب ّد من تنفيذ خارطة الطريق املعنية بتعزيز
النظام العقلي وال�صحي للفقراء ،مبا يف ذلك تقلي�ص الرعاية الثالثية ل�صالح الرعاية الثانوية والأولية ،والنهو�ض بالنموذج البيولوجي النف�سي
االجتماعي والنهج املتعدد التخ�ص�صات ،وتعزيز احلوكمة يف جمال ال�صحة العقلية.
●
ال يزال التحدي املتمثل يف تنفيذ اخلدمات وتغطيتها وتقدميها �ضمن القطاع ال�صحي قائ ًما .وبالتايل ،ال تزال هذه اخلدمات غري �شاملة
متا ًما وجمز�أ ًة جدًا .وقد �أدّى تدفق الالجئني ال�سوريني �إلى فر�ض قيود �إ�ضافية على ا�ستخدام املوارد املتاحة .لذلك ،ال ب ّد من تنفيذ خارطة طريق
محددة ل�ضمان التغطية ال�صحية ال�شاملة بحلول العام .2025
●
يت ّم تقدمي خدمات القطاع اخلا�ص للرعاية ال�صحية الطبية ذات اجلودة العالية واخلدمات اخلا�صة بال�سياحة �إلى املواطنني الإقليميني
وف ًقا لقدرتهم على الدفع� ،إلاّ �أن ال�سكان الأردنيني ال يتمتعون حتى الآن ب�إمكانية الو�صول املن�صف �إلى خدمات الرعاية ال�صحية اجليدة واال�ستفادة
منها.
●
قد ت�ش ّكل عملية خ�صخ�صة القطاع ال�صحي و�ضمان توجهه التجاري حاف ًزا لالبتكار وا�سرتداد التكاليف املتكبدة والإ�صالح .ومع ذلك،
تثري �إمكانيات �ضمان اخلدمات ال�صحية القلق � ً
أي�ضا ،ويت ّم تقدمي اخلدمات ال�صحية اجليدة لأولئك الذين يحتاجون �إليها فعلاً .
●
وف ًقا لأحدث بيانات منظمة ال�صحة العاملية املن�شورة يف �شهر �أيار/مايو  ،2014بلغت الوفيات الناجمة عن حوادث املرور يف الأردن 1,411
حالة وفاة �أيّ ما يعادل  %6.13من جمموع الوفيات ،وهو عدد ال يتوقف على االرتفاع با�ستمرار .وكذلك ،بلغ معدل الوفاة ح�سب العمر  25.00لك ّل
 100,000من ال�سكان ،ليحتل بذلك الأردن املرتبة  36يف العامل141.

ت�شري �أوجه انعدام وجود خدمات وقائية و�صديقة لل�شباب وانقطاع االت�صال بني املراهقني واملهنيني ال�صحيني �إلى �أنه ال ُتتاح �أمام ال�شباب �إمكانية
الو�صول �إلى اخلدمات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب �أو بالطريقة ال�صحيحة ،وهو �أمر محبط للغاية.
139
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http://www.jordantimes.com/news/local/air-quality-monitoring-system-launched
املكونات الستة لتدابري مكافحة التبغhttp://www.who.int/tobacco/mpower/en/MPOWER ،
/http://www.worldlifeexpectancy.com

التعليم اجليد
بالن�سبة لدولة مثل الأردن ،يعتمد نق�ص املوارد املعدنية �أو غريها من املزايا الطبيعية واالزدهار واال�ستقرار والرفاه ،وب�شكلٍ كامل تقري ًبا ،على تعزيز
املواهب وامل�شاريع بنجا ٍح .وبالتايل ،تعتمد ك ّل من قدرة ال�صناعات التناف�سية و�إنتاجيتها ،وجودة اخلدمات العامة وفعاليتها ،ورفاه الأ�سر واملجتمعات
على �إمكانيات تزويد ال�سكان مبهارات تعليم ّية وعمل ّية رفيعة امل�ستوى .ولهذه الأ�سباب� ،ش ّكل اال�ستثمار يف التعليم وبناء املهارات �أولوي ًة وطني ًة لطاملا
�سعت اململكة للوفاء مبتطلباتها .وعلى مدى �سنوات عديدة ،جتاوز التقدم يف التعليم الذي �أحرزه الأردن غريه من البلدان يف املنطقة ،من حيث
وا�ضحا يف و�ضع التعليم القائم.
اجلودة والكمية 142.وعلى الرغم من ذلك� ،شهد العقد املا�ضي تدن ًيا
ً
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وقد جنح الأردن يف حتقيق الهدف  2.1من الأهداف الإمنائية للألفية ،املتمثل يف �ضمان �أن ينجح الأطفال يف ك ّل مكان ،من الفتيان والفتيات على
حد �سواء ،وبحلول العام  2015يف �إمتام مرحلة التعليم االبتدائي .وبالتايل� ،ساهم ذلك يف متكني الأردن من النجاح يف �ض ّم �أقل عدد من ال�شباب
غري احلا�صلني على التعليم االبتدائي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الغالبية العظمى من الأطفال يذهبون �إلى
ً
ملحوظا من  %86.7يف العام � 1990إلى  ،%98وذلك ف ًقا لأحدث
املدار�س االبتدائية ،حيث ارتفع �صايف معدل االلتحاق يف التعليم االبتدائي ارتفا ًعا
امل�سجلة يف هذا ال�ش�أن .و�أ�صبح الأردن الآن من �أكرث الدول قدر ًة على �ضمان التحاق الطلاّ ب الكامل يف املدار�س على ال�صعيد الوطني .وعالو ًة
الأرقام ّ
ممن ي�صلون �إلى ال�صف الأخري من التعليم االبتدائي من � %92.2إلى  %99خالل الفرتة
على ذلك ،ارتفعت ن�سبة التالميذ امللتحقني بال�صف الأول ّ
الزمنية نف�سها143.
ويف العام ّ ،1999
مت حتقيق التكاف�ؤ بني اجلن�سني يف التعليم واحلفاظ على ذلك منذ ذلك احلني .لكن يف الآونة الأخرية ،بد�أت �أعداد الفتيات تفوق
�أعداد الفتيان يف املدار�س االبتدائية ،يف جميع املحافظات ال �سيما يف م�أدبا .ويف حال �أ ّكدت الأرقام الالحقة هذا االجتاه� ،سيكون من ال�ضروري للأردن
�أن يعمل على �ضمان عدم ترك الفتيان خارج النظام التعليمي144.
ويف الوقت الذي ّ
ريا يف ما يتعلق بالأطفال ال�سوريني الالجئني
مت يف خالله حتقيق الهدف  2ل�صالح الأطفال الأردنيني ،تختلف ال�صورة اختال ًفا كب ً
يف الأردن146 145.فمن بني  655,014الجئ �سوري يف الأردن 147،هناك حوالى 148 208,321من الأطفال يف �سنّ املدر�سة 149.وبحلول نهاية العام
الدرا�سي  ،2015-2014التحق حوالى  129,354من الأطفال الالجئني ال�سوريني يف املدار�س العامة يف املخيمات واملجتمعات امل�ضيفة ،الأمر الذي �ش ّكل
ً
ريا على نظام التعليم العامّ � 150.أما باقي الأطفال البالغ عددهم  ،97,132فهم غري ملتحقني بالتعليم الر�سمي.
�ضغطا كب ً
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ما ي�صل �إلى  97يف املئة151من الأطفال ال�سوريني يف �سن املدر�سة معر�ضني خلطر كبري يتم ّثل يف عدم قدرتهم على االلتحاق
باملدار�س .وعلى الرغم من �إتاحة التعليم الر�سمي ب�شكٍل جماين� ،إلاّ �أن م�س�ؤولية ت�سديد تكاليف املوا�صالت وتوفري املواد التعليمية (كالقرطا�سية
واملالب�س) تقع على عاتق الأ�سر .وبالتايل ،ال تتم ّتع كافة �أ�سر الالجئني بالقدرة على تغطية تكاليف التعليم ،وذلك ب�سبب �أو�ضاعها املالية ّ
اله�شة،
حيث يت�أثر الأطفال الذين يعي�شون يف املناطق ال�شمالية وال�شرقية ب�شكلٍ خا�ص بتداعيات هذه الأزمة153 152.تعتمد بع�ض الأ�سر الالجئة ،وب�شكلٍ
ب�ضغوط �أكرب �إزاء ال�ضرورة امللحة
متزايد ،على عمل الأطفال لدعم مداخيلها .ويف هذا ال�سياق� ،أفاد املراهقون من الفتيان والفتيات ب�أنهم ي�شعرون
ٍ
على ك�سب املال لدعم �أ�سرهم ،ال �سيما مع ا�ضطرار الفتيات املراهقات على القيام بواجبات منزلية �إ�ضافية �أو الزواج املبكر154.
َ
ملحوظا يف معدالت الإملام بالقراءة والكتابة وحت�س ًنا تدريج ًيا يف هذا املجال� .إذ بلغ
منذ عدّة �سنوات وح ّتى اليوم ،وال يزال الأردن ي�شهد ارتف ًعا
معدل الإملام بالقراءة والكتابة بني الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عا ًما ما ن�سبته  %97.4خالل العام  ،1990ث ّم ارتفع �إلى  %99.1خالل
العام  .2008ومنذ ذلك احلني ،مت احلفاظ على هذا امل�ستوى .و�أ�شار برنامج تقومي ومراقبة محو الأمية � 2014أن  %80من جمموع ال�سكان يتمتعون
مب�ستوى �أداء يبلغ � 2أو �أعلى155.
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ص ،21.ص ،18.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
ص ،21.ص ،18.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
ص ،21.ص ،18.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
يرجى االطالع أيضً ا عىل ص 31.يف تقييم احتياجات أوجه الضعف الشامل لعام 2015
بيانات تسجيل الالجئني الخاصة باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،حزيران/يوليو  ،2015ترشين األول/أكتوبر 2016
 208,321من األطفال يف سن املدرسة (الذين ترتاوح أعامرهم بني  5و 17سنة) ( 106,951من الفتيان و 101,370من الفتيات) يشكلون  %36من إجاميل الالجئني
املسجلني يف األردن
 111,658من الفتيان و 114,828من الفتيات
وزارة الرتبية والتعليم ،بيانات االلتحاق يف املدارس للعام الدرايس  ،2015/2014ترشين الثاين/نوفمرب 2014
التقرير األسايس املشرتك بني الوكاالت ،إطار تقييم جوانب الضعف ،أيار/مايو  -ترشين األول/أكتوبر  ،2015املتاح عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8844
يرجى االطالع أيضً ا عىل برنامج األغذية العاملي ،نتائج عملية الرصد الشامل لألمن الغذايئ األولية ،حزيران/يونيو 2015
التقرير األسايس املشرتك بني الوكاالت ،إطار تقييم جوانب الضعف ،أيار/مايو  :2015املنطقة الشاملية  ،%85.6املنطقة الرشقية  ،%82.4الزعرتي  %94.8واألزرق %86.8
مجموعة العمل املعنية بقسم التعليم ،الوصول إىل تعليم األطفال والشباب السوريون الالجئني يف مخيامت الزعرتي ،تقرير تقييم االحتياجات التعليمية املشرتكة ،أيلول/
سبتمرب 2014
ص ،21.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)

وعلى الرغم من ال�سجل التعليمي املثري للإعجاب الذي يحظى به الأردن ،فيظهر عدد من املخاوف املتداولة يف ما يتعلق بامل�سائل الأطول �أجلاً ال ّتي
من �ش�أنها الت�أثري على امل�سار االجتماعي واالقت�صادي امل�ستقبلي للبالد خالل العقود قادمة .وت�شمل هذه املخاوف ،على �سبيل املثال ،ما يلي:
● جودة التعليم املعتمد ،وعدم وجود �إطار محدد ل�سيا�سات املعلمني ،وتعدد �أوجه التعليم والتعلم القائمة على الكفاءة ،واعتماد علوم الرتبية
واملناهج الدرا�سية ال ّتي تتمحور حول املتعلم؛
● اعتماد �سيا�سة التعليم والتخطيط على م�ستوى القطاع :عدم وجود خطة محددة لقطاع التعليم عند االنتهاء من املرحلة الثانية من
برنامج �إ�صالح التعليم من �أجل اقت�صاد املعرفة ،والتعذر عن حتديد االحتياجات ال ّتي تفر�ضها مبادرات بناء القدرات للتم ّكن من �صنع
ال�سيا�سات القائمة على الأدلة علی م�ستوى القطاع املعني؛
● تعليم وتع ّلم املهارات احلياتية ،مبا يف ذلك تعليم ال�سلم واملواطنة؛
● عدم كفاية اال�ستثمار يف البنية التحتية للمدار�س؛
● عدم التوافق بني امل�ؤهالت املتاحة واحتياجات �سوق العمل؛ و
● ات�ساع فجوات التعلم القائمة بني املجموعات االجتماعية االقت�صادية.
ويف ما يتعلق بالتفاوتات التعليمية ،مل تتجاوز ن�سبة الفتيات من الأ�سر الفقرية  %16يف امل�ستوى � 2أو �أعلى منه يف الريا�ضيات ،مقابل  %57من الفتيات
ريا �سلب ًيا على التح�صيل العلمي لأطفال الفئات ذات الدخل
من الأ�سر الأكرث ثرا ًء خالل العام  .2009وبالتايل ،ت�ؤثر هذه الفوارق يف الدخل ت�أث ً
املنخف�ض ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة معدالت الت�سرب من املدار�س ودخول �سوق العمل يف �سنّ مبكرة .يف هذا ال�صددّ ،
مت الإبالغ عن �أوجه عدم كفاية
الأن�شطة ال�شاملة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
� ّأما بالن�سبة جلودة كافة امل�ستويات التعليمية ،توافقت جميع الآراء على �أن الأردن قد كافح للحفاظ على هذه املعايري العالية  156ال ّتي تولى مهمة
و�ضعها على مدى العقدين املا�ضيني� .إلاّ �أنه منذ ذلك احلني ،بد�أ بالرتاجع ،ويت�ضح ذلك من خالل ما يلي:
● �أفاد االنخفا�ض يف نتائج التعليم االبتدائي الأ�سا�سي�أن  %22من الطلبة يف ال�صفوف الأولى �إلى الثالث ابتدائي مل يتمكنوا من قراءة
الأحرف العربية �أو الإجنليزية157.
● �شهدت الفرتة املمتدة بني العامني  2007و 2013تراج ًعا يف الت�صنيف الدويل للأردن يف الريا�ضيات والعلوم.
● �أ�شار م�ؤ�شر ليجاتوم لالزدهار الربيطاين �إلى انخفا�ض يف التعليم ،لتحتل الدولة املرتبة  64يف العام  ،2013مقارن ًة مع املرتبة  45يف العام
158 .2011
● حدد تقرير املعرفة العربي  2011-2010نقاط ال�ضعف الكامنة يف �أربع مهارات بني �أو�ساط الطلبة الأردنيني واملتمثلة يف املعرفة ،والقدرة
على حل امل�شاكل ،وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ،واالت�صال املكتوب159.
● ا�سرتاتيجيات االنتقال من املدر�سة �إلى العمل ومهارات التوظيف ،وف ًقا لوثيقة ال�سيا�سة الدميوغرافية الأخرية.
● يحدد تقرير املرحلة الثانية من برنامج �إ�صالح التعليم من �أجل اقت�صاد املعرفة يف الأردن لعام  2014العقبات التالية القائمة �أمام متكني
مبادرات الإ�صالح التعليمي الذي يعمل الأردن على حتقيقها:
● ال�ضغوط ال ّتي فر�ضتها �أزمة الالجئني ال�سوريني على البنية التحتية التعليمية املنهكة طاقتها بالفعل يف الأردن؛
● جودة التعليم واحلاجة �إلى الرتكيز على م�ستويات كفاءة املع ّلمني ومتكينهم من تلبية متطلبات الف�صول الدرا�سية يف القرن الواحد
والع�شرين؛
● م�ستويات �أداء الطلبة يف املجاالت الرئي�سية مثل القراءة ،والريا�ضيات والعلوم؛
● تكلفة �أعمال ال�صيانة ال�ضرورية ل�ضمان تكامل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،واحلاجة �إلى االنتقال ال�سريع �إلى اعتماد التكنولوجيات
اجلديدة الباهظة التكلفة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يدعو �إلى �إعادة تعزيز �أوجه ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت املرتبط بالتعليم؛
● خطط العمل املح�سنة واال�ستخدام الأف�ضل للبنية التحتية القائمة؛
● اال�ستثمار يف التعليم والتدريب املهني ،وحت�سني ربط التعليم بالتعليم العايل و�سوق العمل.
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وقد �أدّت �أوجه انعدام الفر�ص الكافية واملتاحة خالل مرحلة الطفولة املبكرة �إلى عدم ا�ستعداد  %27من الأطفال الأردنيني لاللتحاق يف واحد من
جماالت �أداة قيا�س مناء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة �أو �أكرث ،وذلك وف ًقا ملا تو�صلت �إليه درا�سة اال�ستعداد املبكر للتع ّلم لعام  2014ال ّتي وجدت
�أن  %11.2من الأطفال هم غري جاهزين �إدراك ًيا �أو لغو ًيا للتع ّلم.
وحتدد ا�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�شرية يف الأردن ( )2025-2016عددًا من املوا�ضيع املتكررة160ال ّتي من املمكن تلخي�صها على النحو التايل:
● ميل �إدارة التعليم �إلى �أن تكون مركزي ًة وجمز�أ ًة؛
● االمتناع عن تطبيق تدابري �ضمان اجلودة ب�صور ٍة روتينية؛
● انخفا�ض كفاءات املع ّلم ومهاراته على م�ستوى مراحل التعليم االبتدائي والثانوي؛
● عدم كفاية التدريب قبل عملية تقدمي اخلدمات املطلوبة و�أثنائها؛
● اعتماد �أ�ساليب التدري�س التقليدية على جميع امل�ستويات التعليمية؛
● عدم كفاية اجلهود املبذولة يف جمال البحث والتخطيط؛
● غياب الدور الف ّعال للوالدين طوال رحلة التع ّلم؛
● تبني نظرة دونية للتعليم والتدريب التقني واملهني والتدري�س؛
● م�شاركة �أ�صحاب العمل اخلجولة؛
● محدودية التمويل وتطبيق مبادرات االبتكار؛
● عدم ال�شروع يف عمليات تو�سيع ريا�ض الأطفال بالكامل.
وبينما يتقدّم ال�شباب الأردنيون يف م�سارهم الدرا�سي� ،إلاّ �أنهم ي�شتكون � ً
أي�ضا من عدم ات�ساق جودة التعليم .وهذا ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إلى انخفا�ض
القيمة التي تعزى �إلى الفر�ص التعليمية املتاحة .وينطبق ذلك ،وب�شكلٍ خا�ص ،على التعليم املهني ،وهو خيار ال يحظى ب�أهمية كبرية بني �أو�ساط
الطلبة .وبالتايل ،ي�شارك �أقل من  3يف املئة من ال�شباب يف التعليم والتدريب التقني واملهني ،161يف حني  28يف املئة فقط من ال�شباب ،الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  14و 15عا ًما ،قد فكروا يف متابعة م�سرية تعليمهم املهني .162ويت ّم توجيه الطلبة احلا�صلني على �أدنى الدرجات التعليمية التباع
م�سار التعليم املهني ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يرتك �آثا ًرا �سلبي ًة على هذا النوع من التعليم ،وذلك على الرغم من احتياجات �سوق العمل املتزايدة
له .ويف الوقت نف�سه ،ت�سعى احلكومة �إلى زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم والتدريب التقني واملهني .ويف ال�سياق نف�سه ،يعترب الو�صول �إلى التعليم
والتدريب التقني واملهني ،وب�شكلٍ عام �إلى مراحل التعليم العايل ،محدودًا بالن�سبة لل�شباب ال�سوريني من الالجئني.
وتظهر � ً
أي�ضا �أوجه عدم املواءمة بني املهارات وال�شهادات التعليمية ومتطلبات �سوق العمل ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف احل ّد من فر�ص توظيف
ال�شباب .وكذلك ،يتعينّ على الفتيات اتباع م�سار تعليمي منطي مت�أ�صل يح ّد من اخليارات املتاحة �أمامهنّ للم�شاركة يف �سوق العمل.
ومن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،يع ّد  %40منهم من الأميني ،يف حني يتم ّتع  %32منهم بالقدرة على القراءة فح�سب (وذلك مقارن ًة مع  %11من جمموع
وا�ضحا يف �أداء ال�سلطات التعليمية ل�ضمان الوفاء بحق ك ّل مواطن يف الو�صول �إلى التعليم واال�ستفادة منه.
نق�صا
ال�سكان يف الأردن) .ومي ّثل ذلك ً
ً
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ص ،11.إسرتاتيجية تنمية املوارد البرشية يف األردن ()2025-2016
سوق العمل  -واقع التدريب املهني يف األردن ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 2014
املسح الوطني الشباب يف األردن 2015

والختتام هذا الق�سم اخلا�ص واملعني بالتعليم ،قد يكون من اجل ّيد � ً
أي�ضا اال�ست�شهاد بتقرير التقييم الوطني للتنمية امل�ستدامة يف الأردن لعام .2015
 163فقد حدد هذا التقرير عددًا من التحديات الإ�ضافية التي تواجه قطاع التعليم ،ومنها:
● ارتفاع ن�سبة املدار�س امل�ست�أجرة ()36%؛
● محدودية املوارد املالية املتاحة لتوفري بيئات تعليمية منا�سبة .ويعود ذلك �إلى املخ�ص�صات املحدودة املقدّمة �إلى قطاع التعليم من امليزانية
الوطنية� ،إذ يبلغ �صايف الإنفاق احلكومي على التعليم  %2.3فقط من الناجت املحلي الإجمايل؛
● عدم ات�ساق املخرجات التعليمية مع احتياجات �سوق العمل؛
● �ضعف العالقة القائمة بني نتائج الأبحاث العلمية ومتطلبات عملية التنمية؛
● عدم �إتاحة فر�ص التعليم القائمة على املهارات احلياتية من �أجل تعزيز مقومات ال�سالم واملواطنة.

التحديات الكامنة وراء جودة التعليم يف الأردن
من املمكن �أن يعزى االنخفا�ض يف نوعية التعليم االبتدائي العام �إلى عدّة عوامل تتم ّثل يف م�ؤهالت املعلمني دون امل�ستوى الأمثل ،وذلك
●
ف�ض ً
ال عن املناهج الدرا�سية ال�ضعيفة وغري ذات ال�صلة ،والبيئات املدر�سية غري امللهمة وغري ال�صحية ،وطرق التدري�س التقليدية املعتمدة ،وال�سيا�سات
املدر�سية والتعليمية التي تعرقل التقدم يف هذا املجال164.
�إبعاد الوالدين عن �أن�شطة الإدارة املدر�سية ،و�ضعف ال�صلة القائمة بني املدار�س من جهة واملجتمع املحلي واحلياة املجتمعية من جهة
●
�أخرى ،وعدم م�شاركة القطاع اخلا�ص �أو القطاع الفني يف تعزيز ر�ؤية ال�شباب املتعلقة ب�آفاقهم امل�ستقبلية يف املدار�س الثانوية.
انفتاحا على التعلم الف ّعال ،وتطوير مبادئ التفكري النقدي ومهارات حل امل�شاكل ،لي�س ل�صالح حياتهم املهنية
التعذر عن اعتماد نهج �أكرث
●
ً
يف امل�ستقبل فح�سب ،لكن �سع ًيا لتطوير مهارات اجتماعية �أقوى � ً
أي�ضا.
●

محدودية الأن�شطة الريا�ضية واملو�سيقى والتعليم الثقايف يف املناهج الدرا�سية ،ف�ض ً
ال عن عدم وجود املرافق ال�ضرورية للقيام بها.

جودة االقت�صاد وتنوعه وقدرته على املناف�سة وال�صمود يف وجه الأزمات ،ال ّتي تعتمد ويف نهاية املطاف على م�ستويات التفكري بني �أو�ساط
●
ال�شباب الأردين الذي يدخل �سوق العمل .ومع ذلك ،ال يع ّد النظام التعليمي الذي من املفرت�ض �أن ي�ش ّكل محر ًكا طويل الأجل للنمو واالزدهار يف
اقت�صاد املعرفة ،منا�س ًبا متا ًما لتحقيق هذا الغر�ض.
●
أ�سا�سا ل�ضمان جناح اململكة اقت�صاد ًيا واجتماع ًيا يف امل�ستقبل� ،إلاّ �أن محاوالت �إدخال �إ�صالحات محددة �سع ًيا لتحقيق
يع ّد قطاع التعليم � ً
التعليم التقدمي تواجه حتديات معينة .فعلى �سبيل املثال ،تتم ّثل هذه التحديات يف محاولة حتديث املناهج الدرا�سية ،والتغلب على القوالب
النمطية للنوع االجتماعي ،ودمج مبادرات االبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت فيها ،و�ضمان م�شاركة �أوثق للقطاع اخلا�ص يف دعم انتقال
الطلبة �إلى �سوق العمل.
●

ال ب ّد من �صياغة ر�ؤية جديدة للأردن لكي يحت�ضنها ال�شباب ،هذا وبالإ�ضافة لإعادة تدريب املعلمني و�إلهامهم على التغيري.
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الخصاونة ،م ،.تقرير التقييم الوطني للتنمية املستدامة يف األردن2015 ،
التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
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امل�ساواة بني اجلن�سني
يخ�ضع الأردن لعدد من االختبارات ال�صارمة املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة .وي�ساهم موقف اململكة املتوا�ضع ب�ش�أن عدد من امل�ؤ�شرات
العاملية املتعلقة بالنوع االجتماعي يف عك�س مكانتها احلالية وحجم املهام الهائل ال ّتي تنتظرها .فعلى �سبيل املثال ،ي�صنف الأردن يف املرتبة  99من
بني  146دولة يف م�ؤ�شر عدم امل�ساواة بني اجلن�سني 165،ويف املرتبة  140من بني  145دولة يف امل�ؤ�شر العاملي للفجوة بني اجلن�سني 166.وبالتايل ،من
املالحظ �أن املركز الذي يحتله الأردن قد انخف�ض وب�شكلٍ مطرد من املرتبة  92يف العام 167 .2006
فمن جهةٍ ،حقق الأردن �إجنازات ملحوظة من حيث زيادة م�ستويات التح�صيل العلمي بني �أو�ساط ال�سكان يف �سن العمل ،وال �سيما بني الن�ساء منذ
العام  .2000فقد ت�ضاعف تقري ًبا ن�صيب اخلريجني من بني ال�سكان يف �سن العمل من  8.4يف املئة يف العام � 2000إلى  15.1يف املئة يف العام ،2015
وت�ضاعفت � ً
أي�ضا ح�صة اخلريجات من بني ال�سكان يف �سن العمل ثالث مرات تقري ًبا خالل الفرتة الزمنية نف�سها .ونتيجة لذلك ،جتاوزت ح�صة
الن�ساء الأردنيات اخلريجات من جيل ال�شباب (ال ّلواتي ترتاوح �أعمارهنّ بني  20و� 39سنة) من ال�سكان يف �سن العمل ن�سبة نظرائهنّ من الذكور168.
ومن جهة �أخرى ،مل تواكب مبادرات التو�سع يف �إمدادات التعليم التو�سع الذي �شهدته اجتاهات الطلب يف �سوق العمل ،ومل تت ّم ترجمة امل�ساعي
املبذولة من �أجل حتقيق التكاف�ؤ بني اجلن�سني يف امل�ستويات التعليمية بني �أو�ساط ال�شباب �إلى نتائج �أف�ضل يف �سوق العمل بالن�سبة للمر�أة 169.ويف
الوقت الذي ال ب ّد فيه من معاجلة هذا الأمر ،يتعينّ � ً
أي�ضا اتباع نهج جديد يف جمال ال�سيا�سات من �أجل تهيئة وتي�سري بيئة مالئمة من �ش�أنها �أن
ت�ؤدي لتنويع الفر�ص املتاحة �أمام ال�شابات وتوفري و�سائل التنقل الآمن واملي�سور التكلفة من مكان العمل و�إليه.
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ص ،22.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
ص ،17.تقرير الفجوة العاملية بني الجنسني  - 2015املنتدى االقتصادي العاملي
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=JOR
دائرة اإلحصاءات العامة 2015
ص ،9.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016

ويف ال�سياق نف�سه ،مت ّثل معدالت امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة الأردنية �إحدى �أدنى املعدالت يف العامل ،وبالتايل ،فهي تعترب فر�ص ًة �ضائع ًة كان ال ب ّد
على الأردن من اال�ستفادة منها 170.وي�ص ّنف الأردن على وجه التحديد يف املرتبة  142من بني الدول الأخرى ال ّتي ت�شهد �أوجه عدم م�ساواة اقت�صادية
ال �سيما يف م�ؤ�شر الفجوة العاملية بني اجلن�سني .ومن حيث معدالت العمالة 59.7 ،يف املئة من الذكور ن�شيطون اقت�صاد ًيا ،مقارن ًة بـ 12.6يف املئة فقط
من الن�ساء171172.
ووف ًقا لر�ؤية الأردن  ،2025ت�سعى احلكومة �إلى م�ضاعفة معدل م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة خالل العقد القادم لي�صل �إلى  %27من الن�ساء
العامالت ،وذلك مبا يتما�شى مع املتو�سط املعتمد يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا 173.وبالتايل� ،سي�ساهم ذلك يف �إ�ضفاء قيمة �إ�ضافية
�إلى النمو االقت�صادي ،واال�ستفادة على نح ٍو �أف�ضل من املوارد الب�شرية املتاحة ،وحت�سني رفاه الأ�سرة ،وتو�سيع القاعدة ال�ضريبية .ومن �أجل النجاح
يف حتقيق هذا الهدف ،يتعينّ على ال�سيا�سات املعتمدة معاجلة املمار�سات الثقافية والقانونية وامل�ؤ�س�سية التمييزية التي تكمن وراء انخفا�ض معدالت
م�شاركة الإناث يف �سوق العمل174.
ووف ًقا ملنظمة العمل الدولية ويف حال ّ
مت الق�ضاء على الفجوة املزدوجة يف جمال ريادة الأعمال وم�شاركة القوى العاملة و�سدّها ،فمن املمكن �أن
يرتفع الناجت املحلي الإجمايل للأردن بن�سبة  28يف املئة ،وبالتايل حتقيق زيادة قدرها  10.6مليار دوالر �أمريكي .ويف ال�سياق نف�سه ،يظهر حتدي �آخر
يتعلق بالتمييز يف الأجور ،حيث يقل �أجر املر�أة بن�سبة  67يف املئة (�إذ �إن ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل يبلغ  3,587دوال ًرا �أمريك ًيا للن�ساء
ريا يف هذا ال�صدد176.
و 18,831دوال ًرا �أمريك ًيا للرجال)175عن متو�سط �أجور الرجال يف كافة الوظائف ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ميثل اختاللاً كب ً
ومن املمكن �أن تعزى محدودية متثيل املر�أة يف �سوق العمل �إلى عدّة عوامل .ف�أقل من  10يف املئة من الن�ساء ال ّلواتي ينتمني �إلى خلفيات �أكرث فق ًرا
وم�ستويات تعليم �أدنى يدخلن �سوق العمل ،وذلك مقابل  70يف املئة من اخلريجاتال�شابات و 50يف املئة من ال�شابات ال ّلواتي قد التحقن مبرحلة
التعليم ما بعد الثانوي 177.ومتيل الن�ساء املتزوجات �إلى البقاء خارج القوى العاملة ،يف الوقت الذي يبلغ فيه معدل «الفجوة يف احلالة االجتماعية»
يف امل�شاركة يف القوى العاملة (الفرق الن�سبي يف م�شاركة القوى العاملة بني املتزوجات والن�ساء ال ّلواتي مل يتزوجن بعد) حوالى  24يف املئة178.
يق�سم �سوق العمل الر�سمي ا�ستنادًا �إلى النوع االجتماعي ،يف الوقت الذي ُتتاح فيه الفر�ص الالزمة لعمل املر�أة يف جمال اخلدمة
وعالو ًة على ذلكّ ،
املدنية ،ال �سيما يف قطاع ال�صحة والتعليم .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يع ّد متثيل املر�أة يف �سوق العمل غري الر�سمي غري منا�سب .وهذا يعني �أنه غال ًبا ما
تعمل الن�ساء من دون �أيّ تغطية �أو حماية ت�أمينية �أو اجتماعية ،ويح�صلن على �أجور �أقل بكثري من نظرائهنّ من الذكور .ويف املتو�سط ،تك�سب املر�أة
ً 88.3
قر�شا لك ّل دينار يك�سبه الرجل179.
وتركز الن�ساء ،وب�شكلٍ �أكرب ،على الدرا�سات املتعلقة بالإن�سانيات ،منه عن املجال العلمي �أو التقني .وعالو ًة على ذلك� ،أ�شارت درا�سة معلقة للأمم
املتحدة �أنه على الرغم من �أن بع�ض الق�ضايا ،مثل املوا�صالت والرعاية النهارية للأطفال ،ت�ش ّكل حتديات للمر�أة� ،إلاّ �أن املانع الأكرب لتحقيق
الأهداف املن�شودة يكمن يف الت�صورات املجتمعية املبنية ب�ش�أن عمالة املر�أة ال ّتي تركز على الأدوار التقليدية ال ّتي ت�ضطلع بها املر�أة يف رعاية الأطفال
والقيام باملهام املنزلية .ومن املخجل يف بع�ض احلاالت �أن ي�ضطر الرجال �إلى الطلب من الن�ساء العمل نظ ًرا لعدم قدرتهم على توفري ال�ضروريات
لأ�سرهم180.
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ص ،33.برنامج التنمية التنفيذي ()2018-2016
ص ،33.برنامج التنمية التنفيذي ()2018-2016
وكذلك ،بلغت املتوسطات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا  76يف املئة للذكور و 27يف املئة لإلناث ،يف حني كانت املتوسطات العاملية قد وصلت إىل  77يف املئة
للذكور و 51يف املئة لإلناث.
رؤية األردن 2025
ص ،30.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
الجدول د ،ص ،5.تقرير التنمية البرشية  ،2015التنمية يف كل عمل ،مذكرة إحاطة للدول عن تقرير التنمية البرشية  -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ص ،22.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
البنك الدويل ،2013 ،اململكة األردنية الهاشمية؛ تقييم النوع االجتامعي ،واملشاركة االقتصادية ،والوصول إىل العدالة يف األردن
املرجع نفسه
املنتدى االقتصادي العامليhttp://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=ISL ،2015 ،
املرصد العاميل األردين http://www.phenixcenter.net/uploads/ar_phenixcenter.net_635706471933727575.pdf ،2015 ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،2013 ،
http://www.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/Gov/The٪20Informal٪20Sector٪20in٪20the٪20Jordanian٪20Economy-jo.pdf
شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدةhttp://unstats.un.org/unsd/gender/Mexico_Nov2014/Session٪202٪20Jordan٪20paper.pdf ،2014 ،
 185التقييم املقبل لهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) ومبادرة «ريتش» عن املرأة والعاملة ،األردن
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وت�شري درا�سة �أجراها م�ؤخ ًرا املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة �إلى الأ�سباب ال ّتي تكمن وراء �ضعف م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل .وقد متثلت هذه
الأ�سباب يف ( )1عدم وجود بيئة م�شجعة ومتكينية للمر�أة ال �سيما يف ظل الو�ضع االقت�صادي الراهن وتفاقم �أوجه البطالة )2( ،و�ضعف التقدم املحرز
يف قطاعي ال�صحة والتعليم ال ّلذين ي�شكالن من �أهم القطاعات الرئي�سية لتوظيف املر�أة )3( ،وامل�شاركة يف القطاعات التي �شهدت من ًوا اقت�صاد ًيا
�سري ًعا ب�سبب وجود اعتقاد م�شرتك ب�أن املر�أة �أقل �إنتاجي ًة يف العمل من الرجل )4( ،ومحدودية �أوجه التطابق بني اخللفيات التعليمية للمر�أة
واحتياجات ال�سوق )5( ،و�ضعف مزايا العمل املقدّمة للمر�أة ال �سيما يف القطاع اخلا�ص )6( ،وانخفا�ض الأجور املمنوحة للن�ساء مقارن ًة مع الرجال؛
( )7واملعتقدات املتعلقة بالأدوار املمنوحة للجن�سني ال ّتي تعترب �أن الرجل هو املعيل الرئي�سي للأ�سرة وتعطي الأولوية له يف الوظائف والعمل.
وت�شري الأرقام الر�سمية يف الأردن �إلى �أن الفجوة القائمة يف الأجور بح�سب القطاع تبلغ  41.3يف املئة يف القطاع ال�صناعي ،و 27.9يف املئة يف قطاع
تن�ص الت�شريعات الأردنية على �أيّ �أحكام يت ّم مبوجبها منح
ال�صحة والعمل االجتماعي ،و 24.5يف املئة يف القطاع التعليمي .وعالو ًة على ذلك ،ال ّ
حقوق بامل�ساواة يف الأجر عن �أعمال ذات القيمة املت�ساوية �أو منع �أوجه التمييز ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف ظهور فجوة يف الأجور181.
ويف الوقت الذي يعيق فيه التمييز الثقايف الن�ساء ذوات املهارات املنخف�ضة عن �شغل وظائف يف فنادق �أو م�صانع �أو مواقع بعيدة جغراف ًيا �أو العمل
أي�ضا ت�أثري كبري يف هذا ال�ش�أن .وعلى �سبيل املثال والنحو الذي ّ
ليلاً  ،فللعوامل العملية � ً
مت ذكره �أعاله� ،ساهمت �صعوبات النقل ،مبا يف ذلك
الت�أخريات املتكررة يف النقل العام وعدم موثوقيتها وتكلفتها العالية ،ف�ضلاً عن اخلدمات املحدودة املقدمة يف �أماكن الإقامة ،يف زيادة تفاقم هذه
التحديات الثقافية .وتزداد حدّة هذه التحديات يف املناطق الواقعة خارج عمان ،مبا يف ذلك املفرق ،والر�صيفة ،وال�شونة اجلنوبية ،و�سحاب ،حيث �أ ّكد
ن�صف �أ�صحاب العمل الذين �شملتهم الدرا�سة يف العام � 2014أن �صعوبات النقل قد �ش ّكلت داف ًعا لل�شباب ،مبن فيهم ال�شابات ،لرتك وظائفهم186 .
قانون ًيا وعلى الرغم من �أن املادة  72من قانون العمل الأردين جتعل الأحكام املتعلقة بالرعاية النهارية للأطفال يف �أماكن العمل �إلزامي ًة� ،إلاّ �أنها ال
تزال غري �سائدة .وبالتايل ،ال تزال املر�أة الأردنية محروم ًة من خدمات الدعم االجتماعي الهيكلية الالزمة لتعزيز م�شاركتها يف مكان العمل .ويف
ال�سياق نف�سهُ ،تظهر الأبحاث ،وبو�ضو ٍح ،العالقة ال�سلبية القائمة بني وجود �أطفال �صغار يف العائلة واحتمال توظيف الن�ساء182.
مما يزيد امل�س�ألة تعقيدًا هو �أن �أ�صحاب العمل ينظرون �إلى الن�ساء على �أنهنّ �أقل �إنتاجي ًة من الرجال ،وبالتايل ،فهنّ يواجهن قيودًا كبري ًة تتعلق
و ّ
بقدراتهنّ على ريادة الأعمال 183.فعلى �سبيل املثال ،يف حني تدّعي البنوك �أن خططها االئتمانية محايدة �أيّ من �ش�أنها �ألاّ مت ّيز بني اجلن�سني ،ف�إن
رائدات الأعمال ي�ؤكدن �أنهن �أكرث عر�ض ًة للتمييز عند محاولتهن احل�صول على قر�ض ما 184.وبالتايل ،يتعينّ على املر�أة احل�صول على �إذنٍ من
زوجها ح ّتى تتم ّكن من ال�شروع يف م�شروع جتاري خا�ص بها .وكذلك ،تظهر �أبرز العوائق يف وجه الن�ساء املتزوجات ،حيث تعترب العمالة يف القطاع
العام هي امل�صدر الوحيد «املقبول اجتماع ًيا» لها.
ويف ال�سياق نف�سه ،تع ّد م�شاركة املر�أة الأردنية يف املجال ال�سيا�سي واالنتخابي منخف�ضة � ً
أي�ضا ،حيث مت ّثل الأعراف االجتماعية والتقاليد الثقافية
العوامل الأولية والرئي�سية ال ّتي من �ش�أنها تقييد الفر�ص املتاحة �أمام املر�أة للم�شاركة الكاملة والف ّعالة يف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية والعمليات
ال�سيا�سية.
ونتيجة لذلك ،يبلغ معدل الفجوة القائمة بني اجلن�سني يف القطاع العام ،وب�شكلٍ عام 36.8 ،يف املئة  185و 18.8يف املئة يف القطاع اخلا�ص .ومع
ذلك ،ت�ش ّكل الن�ساء  11يف املئة فقط من الوزراء يف احلكومة و 12يف املئة من الربملانيني و 12يف املئة من �أع�ضاء النقابات املهنية و 19يف املئة من
ال�سلك الدبلوما�سي و 30يف املئة من �أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية و 35.5يف املئة من �أع�ضاء املجال�س البلدية .ومن الوا�ضح �أن انعدام �أوجه التوافق بني
التح�صيل التعليمي وامل�شاركة االقت�صادية قائم يف جميع �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
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 186منظمة العمل الدولية ()2013
ص ،10.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
املرجع نفسه
املرجع نفسه
وذلك عىل الرغم من أن  68.4يف املئة من املدرسني هم من النساء

و�سع ًيا من �أجل حتقيق املزيد من امل�ساواة يف جمال �إدراج الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سيةّ ،
مت اتخاذ عدّة تدابري ت�شريعية و�سيا�سية خا�صة بهدف تي�سري
الفر�ص املتاحة لتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ومتثيلها .ومنذ العام � ،2002ساهم نظام احل�ص�ص للمقاعد املحجوزة يف �ضمان احلد الأدنى لتمثيل
املر�أة يف املنا�صب املنتخبة .ويف الوقت احلا�ضر ،تبلغ ح�صة املر�أة يف الربملان  15مقعدًا ،وت�شرتط نظم مماثلة للمقاعد املحجوزة �أن تتم ّثل الن�ساء
بن�سبة  25يف املئة على الأقل من �أع�ضاء املجال�س البلدية و 10يف املئة من �أع�ضاء جمال�س املحافظات.
ومبجرد �أنه ّ
مت انتخابهنّ  ،مت ّكنت بع�ض الن�ساء الربملانيات من حتقيق م�ستوى كبري من االنت�شار ال�شخ�صي ،كممثالت رائدات للن�ساء يف احلياة
ال�سيا�سية .وب�صف ٍة عامة ،متيل ه�ؤالء الن�ساء �إلى ت�أدية دور هام�شي �ضمن اللجان الربملانية يتم ّثل يف اقرتاح تدابري ال�سيا�سة العامة �أو عقد مناق�شات.
وبالتايل� ،سعى الربملان واللجنة االنتخابية امل�ستقلة �إلى اعتماد �سيا�سات ا�سرتاتيجية لتعزيز �أوجه �إدماج املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية .وكذلك ،عملت
اللجنة على زيادة عدد الن�ساء املعينات للم�شاركة يف االنتخابات ،و�ضمان ت�أديتهنّ دور ف ّعال يف املبادرات ال ّتي من �ش�أنها تعزيز م�ستوى الوعي بني
�أو�ساط الناخبني .وعلى امل�ستوى الأ�سا�سي ،ال تزال امل�شاركة املت�ساوية للمر�أة يف احلياة ال�سيا�سية تطرح م�شكل ًة بارزة .ويف الوقت الذي يفوق فيه عدد
الن�ساء الناخبات �أعداد الرجال� ،إلاّ �أن عددًا �أقل منهن ي�شاركن فعلاً يف هذه العملية كناخبات ،وبالتايل ي�سعني لالن�ضمام �إلى منا�صب �سيا�سية.
ومل يكن للأنظمة واللوائح املتعلقة بتمويل الأحزاب ال�سيا�سية املرتبطة مب�شاركة املر�أة �سوى �أثر �ضئيل ،يف حني ي�سعى عدد قليل من الأحزاب
ال�سيا�سية �إلى �إدماج الن�ساء يف قيادتها العليا �أو كجزء من ع�ضويتها� ،أو �أهداف �أن�شطتها �أو �سيا�ساتها .ويف حني ّ
مت تطوير جمموعة من املبادرات
لدعم م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية ،ال �سيما تلك ال ّتي قادها املجل�س الوطني الأردين ل�ش�ؤون املر�أة� ،إلاّ �أنه مل يت ّم و�ضع �سوى عدد قليل من التدابري
كي ترت�شح لالنتخابات �أو ت�شارك كن�شطاء �سيا�سيني �أو يف امل�شاورات املنعقدة ب�ش�أن
القانونية �أو العملية ال ّتي من �ش�أنها توفري حوافز ر�سمية للن�ساء ّ
و�ضع ال�سيا�سات ال�ضرورية يف هذا ال�ش�أن.
ومتا� ًشیا مع الغر�ض املتمثل يف حتقیق الهدف  5والهدف  16من �أهداف التنمیة امل�ستدامة ،يع ّد من املهم على امل�ؤ�س�سات الدميقراطية الأردنية �أن
تعمل على �ضمان ح�صول الن�ساء واملجموعات ال ّتي متثلهنّ علی م�ساحة وفر�صة كافیة للم�شاركة يف العمليات ال�سيا�سية التي ت�شملهن والو�صول
�إليها .وبالتايل� ،سينطوي ذلك على دعم التدابري ال ّتي من �ش�أنها تعزيز تكاف�ؤ الفر�ص بالن�سبة للمر�أة يف التما�س املنا�صب املنتخبة والتم ّتع بفر�صة
مما �سي�ساهم يف تي�سري عملية تبادل املعلومات والت�شاور من �أجل �ضمان �أن يحرتم امل�شرعون والإداريون مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني
االن�ضمام �إليهاّ ،
وي�سهلون مبادرات متكني املر�أة يف عملية �صنع القرارات.
ريا للقلق للعنف �ضد املر�أة .فرتى بع�ض النا�شطات يف جمال حقوق املر�أة �أن ق�ضية العنف �ضد املر�أة ت�ش ّكل واحد ًة
ريا ومث ً
وقد �شهد الأردن انت�شا ًرا كب ً
من «الأهداف الإمنائية للألفية املفقودة» .لذلك ،دعت العديد من اجلهات الفاعلة ل�ضمان �إدراج هذه الق�ضية �ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وك�شفت الدرا�سة اال�ستق�صائية الدميوغرافية وال�صحية للأردن لعام � 2012أن ثلث الن�ساء ال ّلواتي �شملهن اال�ستق�صاء (الن�ساء املتزوجات ال ّلواتي
ترتاوح �أعمارهن بني  15و 49عا ًما) قد تعر�ضن للعنف اجل�سدي منذ �سن اخلام�سة ع�شرة .و�أظهرت الدرا�سة � ً
أي�ضا �أن  %13من الن�ساء قد تعر�ضن
للعنف اجل�سدي خالل الإثني ع�شر �شه ًرا املا�ضية .كما تبينّ � ً
أي�ضا �أن معدّل انت�شار العنف هو الأعلى بني �أو�ساط الن�ساء املطلقات �أو املنف�صالت �أو
الأرامل ( )%57عنه بني �أو�ساط الن�ساء املتزوجات حال ًيا (186 .)%33
و�أظهرت الدرا�سة اال�ستق�صائية نف�سها �أن معدالت الإبالغ عن العنف والعنف اجلن�سي تع ّد منخف�ض ًة ومنخف�ض ًة جدًا ( 41و  5يف املئة) على التوايل.
ومن بني الن�ساء ال ّلواتي يبلغن عن العنف الذي يتعر�ضن له 84 ،يف املئة منهن يقمن ب�إبالغ �أفراد �أ�سرهن بذلك ،يف حني  2يف املئة فقط منهن يقمن
بالإبالغ عن ذلك لل�شرطة187 .ومع تزايد �أوجه تع ّر�ض الالجئني للخطر ،يواجه الالجئون ،وال �سيما الالجئات ،مخاطر �أكرب �إزاء تعر�ضهم للعنف
والإ�ساءة واال�ستغالل ،وذلك من خالل العنف العائلي والزواج املبكر .ويف هذا الإطار ،ت�شري بع�ض البيانات �أن ق�ضايا االجتار �آخذة يف االزدياد ،ال
�سيما مع تزايد �أوجه ال�ضعف بني �أو�ساط الالجئني.
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ويف ما يتعلق بزواج الأطفال ووف ًقا للتعداد العام لل�سكان  3.7 ،2015يف املئة من الفتيات ال ّلولتي ترتاوح �أعمارهن بني  13و 17عا ًما متزوجات188.
وي�شمل ذلك  2يف املئة من الفتيات الأردنيات و 13يف املئة من الفتيات ال�سوريات ال ّلواتي ينتمني �إلى الفئة العمرية نف�سها .ومن بني الفل�سطينيني،
مما يعك�س زيادة
حوالى  3يف املئة من الفتيات متزوجات و 32يف املئة من جميع الزيجات ال�سورية امل�سجلة يف العام  2014قد �شملت فتاة دون الـ 18عا ًماّ ،
�سنوية يف زواج الأطفال يعود �سببه �إلى امل�صاعب ال ّتي تواجهها الأ�سر ال�سورية يف الأردن189.
ويواجه الالجئون ال�سوريون ،وال �سيما الن�ساء ،املزيد من �أوجه ال�ضعف .وت�شري البيانات �إلى �أنه ،وبالإ�ضافة �إلى ال�ضغوط النف�سية واالجتماعي
و�صعوبة تلبية االحتياجات الأ�سا�سية والت�أقلم مع جمتمع جديد ،تواجه الن�ساء م�شاكل �أخرى تتم ّثل يف العنف العائلي ،الذي ال يزال يتخذ �شكل
العنف اجلن�سي والعنف القائم على نوع اجلن�س الأكرث �شيو ًعا يف الإبالغ عنه داخل املخيمات وخارجها 190.ومن املفرت�ض �أنه ال يت ّم الإبالغ وب�صور ٍة
كافية عن �أوجه العنف اجلن�سي ،وذلك ب�سبب ما ي�شكله من و�صمة عار وخوف من االنتقام191.
وب�شكلٍ عام ،ث ّمة حاجة خا�صة ل�ضمان �أن ت�ش ّكل مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز بني اجلن�سني جز ًءا ال يتجز�أ من الإطار القانوين والتنظيمي الوطني
ب�أكمله .وقد ي�ساهم ذلك يف امل�ساعدة يف الق�ضاء على احلواجز القائمة ال ّتي من �ش�أنها �أن حت ّد من قدرة املر�أة على الغو�ص يف هذه املجاالت الثالثة
فهم دقيق لأوجه عدم امل�ساواة الهيكلية القائمة و�إلى
للحياة والبقاء �ضمنها .وعلى امل�ستوى الكلي ،ال ب ّد من ت�صميم �سيا�سات محددة ا�ستنادًا �إلى ٍ
جمموعة من الإخفاقات ال ّتي تدمي �أوجه اال�ستبعاد والتمييز �ضد املر�أة.
ويف محاولة منه لل�شروع يف �ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة و�ضمان م�شاركتها اجتماع ًيا وقانون ًيا و�سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا والوفاء بكافة
حقوقها يف حياة خالية من جميع �أ�شكال العنف والتمييز ،فقد �أقر جمل�س الوزراء ووافق على اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة  192 .2017-2013ويف
ال�سياق نف�سه ،كان ال ب ّد من تقدمي الدعم ال�ضروري وامل�ستدام ،وذلك لتمكني عملية تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية بالكامل .لذلك ،يع ّد من ال�ضروري
اتباع نهج �شامل للق�ضاء على احلواجز الهيكلية والقانونية القائمة ال ّتي من �ش�أنها احل ّد من �أوجه م�شاركة املر�أة يف احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية يف اململكة.
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ص ،23-22.التعداد العام للسكان 2015
http://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014(1).pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&view=grid&Country%5B%5D=107&Search=%23gbvims+2015%23
ص ،27.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
ص ،28.مسودة التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية 2015

التحديات الأ�سا�سية املتعلقة بالنوع االجتماعي يف الأردن
● تت�ضارب زيادة تكاف�ؤ فر�ص و�صول املر�أة �إلى املجاالت االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية املعززة مع املعايري االجتماعية والثقافية
والعقائدية ونظام القيم املعتمد يف الأردن .وبالتايل ،تنطوي هذه املعايري االجتماعية على حت ّمل املر�أة عب ًئا غري متنا�سب يتمثل يف العمل
غري املدفوع الأجر يف املنازل ورعاية الأ�سرة .كما �أنها ت�ساهم يف احل ّد من قدرة املر�أة على التنقل .هذا وبالإ�ضافة �إلى نظم املعتقدات الدينية
واالجتماعية ال ّتي تعترب �أن العمل ال�سيا�سي غري منا�سب للمر�أة ب�شكلٍ خا�ص.
● وبالإ�ضافة �إلى التحدي الثقايف املذكور �أعاله ،ث ّمة مثبطات عملية قائمة � ً
أي�ضا تتعلق وب�شكلٍ �أ�سا�سي بالتنقل ورعاية الأطفال وحواجز
�أخرى متنع املر�أة من امل�شاركة �أو املحافظة على دورها االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي يف املجتمع.
● ال ب ّد على الد�ستور من �أن يعك�س الفر�ضية العامة حلقوق الإن�سان املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني باعتبارها الأ�سا�س القانوين الأ�سمى
الذي من �ش�أنه احلفاظ على كرامة املر�أة.
● التخ�ص�صات التعليمية بح�سب النوع االجتماعي ال ّتي من �ش�أنها حتديد ما �إن كانت خيارات املر�أة تتما�شى مع متطلبات ال�سوق .ويف
بع�ض الأحيان ،ي�شمل ذلك تف�ضيل الإناث للوظائف املنخف�ضة الأجر يف القطاع العام املتقل�ص .ويرجع ذلك �إلى حقيقة �أن متطلبات هذه
الوظائف محدود ًة ،ال �سيما يف ما يتعلق بالوقت ،الأمر الذي يتيح املزيد من املرونة لاللتزام مب�س�ؤوليات الأمومة والرعاية املنزلية .وت�ضاف
�إلى ذلك املفاهيم الرا�سخة حول الوظائف «املنا�سبة» للن�ساء� ،سواء بالن�سبة للن�ساء �أنف�سهن �أو لآبائهن و�أزواجهن.
●

قطاع ريادة �أعمال غري متطور ب�شكلٍ عام ،ال �سيما بالن�سبة للمر�أة.

● امل�ستويات املت�صورة لل�سالمة يف �أماكن العمل ،ال �سيما يف القطاع اخلا�ص ،ال ّتي تفاقمت ب�سبب التواتر الن�سبي لأوجه التحر�ش اجلن�سي
يف �أماكن العمل .ويف حني يجرم قانون العمل الأردين التحر�ش اجلن�سي يف مكان العمل� ،إلاّ �أن ذلك ال ي�سري �إلاّ يف حالة التحر�ش ال ّتي
يت�سبب بها �صاحب العمل ولي�س �أيّ موظف زميل .وي�شري تقرير الظل اخلا�ص باتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف
الأردن لعام ً � 2010
أي�ضا �إلى �أن عدد قليل من الن�ساء يبلغن عن التحر�ش اجلن�سي الذي يتعر�ضن له خ�شية حتملهن امل�س�ؤولية.
● انخفا�ض م�ستوى الوعي والتثقيف ب�ش�أن الزواج والوالدة ،الأمر الذي �أدّى �إلى �إجبار الفتيات على الزواج الق�سري �أو الزواج املبكر.
● ارتفاع معدل انت�شار العنف الأ�سري ب�شكلٍ عام ،ف�ضلاً عن تزايد انت�شار جميع �أ�شكال العنف القائم على اجلن�س بني �أو�ساط املجتمعات
امل�ضيفة والالجئني.
● اعتماد قانون «ال�صوت الواحد للرجل الواحد» لعام  1993الذي من �ش�أنه تعزيز �إطار انتخابي �أكرث قبلي ًة وعائلي ًة ومنح الأف�ضلية
للرجال للرت�شح �إلى االنتخابات.
●

ت�أثري م�شاركة املر�أة املنخف�ضة يف الأن�شطة االقت�صادية على قدراتها يف �صنع القرارات ،مبا يف ذلك القرارات املتعلقة بامل�شاركة ال�سيا�سية.

● على الرغم من محاوالت احلكومة الأردنية الرامية �إلى زيادة �أعداد الن�ساء امل�شاركات يف احلياة ال�سيا�سية من خالل احل�ص�ص �أو
التعيينات ال�سيا�سية� ،إلاّ �أنه غال ًبا ما تفتقر الن�ساء ال ّلواتي يح�صلن على هذه املنا�صب للدعم ال�شعبي .وت�ساهم �أوجه محدودية الدعم املقدّم
من الن�ساء الأخريات لهنّ يف تعزيز ذلك ،وهو ما يت�ضح من االقرتاع الذي �أجراه مركز الأردن للدرا�سات االجتماعية ،الذي وجد �أن %11
فقط من الن�ساء ي�صوتن للمر�شحات من �أنظارهن من الن�ساء.
ّ
مت اتخاذ قرار يف الآونة الأخرية ب�إلغاء احل�صة املتمثلة يف  %15للمقاعد املخ�ص�صة للن�ساء يف جمال�س املحافظات ،وذلك كجزء من
●
م�شروع قانون الالمركزية الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سل ًبا على م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية.
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الركيزة  .2االزدهار
«لقد عقدنا العزم على كفالة �أن يتمتع جميع النا�س بحياة يظلها الرخاء تلبي طموحاتهم ،و�أن يتحقق التقدم االقت�صادي
واالجتماعي والتكنولوجي يف ان�سجام مع الطبيعة»193.
ال يزال النمو امل�ستدام الذي يرتجم �إلى فر�ص اقت�صادية ووظائف من �ضمن �أبرز ال�صعوبات االقت�صادية ال ّتي يواجهها الأردن .ونتيجة لذلك ،ف�إن
الغاية -1ب من الأهداف الإمنائية للألفية املتمثلة يف «توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع ،مبا يف ذلك الن�ساء وال�شباب» مل
تتحقق بعد 194.وقد انخف�ض متو�سطالنمو ال�سنوي الذي بلغ  5.4يف املئة بني العامني  2000و 2009منذ ذلك احلني �إلى نحو  2.5يف املئة يف الفرتة
املمتدة حتى العام  ،2015ما جعل املهمة �أكرث �صعوب ًة للوفاء بها .ومع ذلك وح ّتى عندما و�صل النمو االقت�صادي �إلى ذروته ،مل يرتجم �إلى منو كاف
لأعداد الوظائف املتاحة195.
193
194
195
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ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
ص ،3.مسودة التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية 2015
ص ،3.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية 2015

ويتم حتديد معدالت العمالة �ضمن مناخ اقت�صادي �أو�سع .فعلى �سبيل املثال ،ت�أثرت قاعدة ال�صادرات الأردنية ال�ضيقة بتباط�ؤ االقت�صاد العاملي
والتقلبات الإقليمية (ال �سيما يف �سوريا والعراق وم�صر) واملناف�سة الإقليمية ال�شديدة يف القطاعات الرئي�سية ،ال �سيما من جانب دول اخلليج .وعلى
مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،بلغت ن�سبة منو الناجت املحلي الإجمايل حوالى  3يف املئة ،بعد �أن و�صلت �إلى ما يقارب � 7أو  8يف املئة خالل الفرتة
نف�سها197 196.و�شهد م�ستوى الدين العام ارتفاعات ملحوظة198من �أقل من  10مليارات دينار �أردين يف العام � 2009إلى �أكرث من  21مليار دينار
�أردين بحلول نهاية �شهر حزيران/يونيو  199 .2015وباملثل ،يظهر العجز التجاري �آخ ًذا يف االزدياد �سن ًة بعد �سنة ،ال �سيما منذ العام 200201 .2004
ويهيمن قطاع اخلدمات على االقت�صاد الأردين ،بحيث �ش ّكلت اخلدمات وال�صناعة 66.4 202و 29.8يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل على التوايل
خالل العام  .2014وخالل العقد املا�ضي ،انخف�ضت العمالة يف ك ّل من قطاع الزراعة ( 2.3-يف املئة بني العامني  2004و )2014وال�صناعة ( 7.2-يف
املئة) ،يف حني ارتفعت ح�صة العمالة يف قطاع اخلدمات بن�سبة  9.9يف املئة203.
وخالل الفرتة املمتدة بني العامني  2010و ،2014انخف�ضت �أحجام اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة مبا يرتاوح بني ثلث ون�صف م�ستوياتها ال�سابقة
امل�سجلة خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2006و 204 .2009وبالتايل ،ي�ساهم انخفا�ض م�ستويات اال�ستثمار اخلا�ص املحلي وجتزئة �سوق العمل بني
القطاعني العام واخلا�ص والر�سمي وغري الر�سمي والدور الذي ي�ؤديه ك ّل من الأردنيني والأردنيات واملهاجرين يف ال�سوق  205يف احل ّد من دينامية
ال�سوق والأعمال التجارية .ومن اجلدير ذكره �أن القطاع العام كبري للغاية وي�ش ّكل حوالى  40يف املئة من القوى العاملة206.
وقد ّ
مت �إقفال طرق التجارة الربية وطرق العبور مع �سوريا والعراق بالكامل خالل �شهري ني�سان�/أبريل ومتوز/يوليو  2015على التوايل207 ،
مما �أثر �سل ًبا على التجارة .وتتم ّثل التحديات الأخرى ال ّتي واجهت الأردن يف ه�شا�شة الأمن ،و�أوجه البريوقراطية ال ّتي ت�سيطر على القطاع العام،
ّ
واالفتقار �إلى م�صادر التمويل املخ�ص�صة لتو�سيع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج ،واالفتقار �إلى العمالة امل�ؤهلة،
ال �سيما يف القطاعات التقنية .وبالتايل ،ت�ش ّكل هذه العوامل جميعها عقبات �أمام تهيئة مناخ ا�ستثماري �أكرث مالءم ًة وتوجهًا نحو حتقيق النمو
املن�شود209 208.وكذلك ،ال يزال الأردن يكافح من �أجل احلفاظ على التقدّم الذي �أحرزه يف امل�ؤ�شرات الدولية املعنية بالتناف�سية و�سهولة ممار�سة
الأعمال التجارية و�ضمان احلرية االقت�صادية210.
ومع تزايد �أعداد ال�سكان يف الأردن ،تدخل فئة �أكرب من ال�شباب �سوق العمل ك ّل عام .ومع ذلك ،ال تزال معدالت البطالة املرتفعة قائم ًة� ،إذ بلغ
متو�سطها �إلى ما ن�سبته  12.2يف املئة خالل العام  211 .2015وتع ّد هذه امل�شكلة خطري ًة ال �سيما بني �أو�ساط ال�شباب والن�ساء ،حيث تبلغ معدالت
بطالة ال�شباب  28.8يف املئة213 212.وبن�سب ٍة تقارب �ضعف املعدل العاملي ،ال يزال  58.5يف املئة من ال�شباب املتخرجني عاطلني عن العمل لأكرث من
196
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ص ،12.الربنامج التنفيذي ()2018-2016
ص ،2.مذكرة برنامج صندوق النقد الدويل ،األردن 3 ،نيسان/أبريل  :2015بلغت نسبة النمو  2.6يف املئة خالل الفرتة نفسها ويف الوقت نفسه ،يشري البنك الدويل إىل
تراجع النمو إىل  2.4يف املئة يف مرصد االقتصاد األردين (الربيع) ،لريتد مجددًا إىل ما يزيد قليلاً عن  3يف املئة خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2016و2018
ص ،2.مذكرة برنامج صندوق النقد الدويل ،األردن 3 ،نيسان/أبريل 2015
ص ،13.الربنامج التنفيذي ()2018-2016
ص ،17.الربنامج التنفيذي ()2018-2016
الشكل  ،1ص ،22.الربنامج التنفيذي ()2018-2016
وينطوي القطاع الصناعي عىل القيمة املضافة يف مجال التعدين ،والتصنيع ،والبناء ،والكهرباء ،واملياه ،والغاز .ويشمل قطاع الخدمات القيمة املضافة يف مجال تجارة
الجملة والتجزئة (مبا يف ذلك الفنادق واملطاعم) ،والنقل ،والخدمات الحكومية واملالية واملهنية والشخصية ،كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات العقارية.
ص ،13.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
الرسم البياين الوارد يف ص 60.من وثيقة الربنامج التنفيذي 2018-2016
ص ،52.البنك الدويل – التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2015
ص ،121.الربنامج التنفيذي ()2018-2016
ص ،4.إطار الرشاكة القطرية للبنك الدويل الخاص باألردن 15 ،حزيران/يونيو 2016
ص ،17.الربنامج التنفيذي ()2018-2016
ص ،43.الربنامج التنفيذي ()2018-2016
ظل األردن يف املرتبة  64من بني  144دولة يف مؤرش التنافسية العاملي للعامني  2014و ،2015إلاّ أنه تراجع يف تقرير
ص ،61-60.الربنامج التنفيذي (ّ :)2018-2016
وتحسن قليلاً من حيث وضعه يف مؤرش الحرية االقتصادية لعام 2015
مامرسة أنشطة األعامل لعام  2015إىل املرتبة  117من بني  189دولة (بحيث انخفض يف  7مجاالت)ّ ،
الجدول (ز) ،ص ،7.تقرير التنمية البرشية  ،2015التنمية يف كل عمل ،مذكرة إحاطة للدول عن تقرير التنمية البرشية  -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
منظمة العمل الدولية  -اإلحصاءات األخرية
ص ،4.مسودة تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  ،2015 -تشري التقديرات إىل أن معدل البطالة يصل إىل  34.3يف املئة بني أوساط الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 15
و 19عا ًما

69

�سنة 214.وعلى مدى ال�سنوات اخلم�س القادمة ،من املتوقع �أن ي�صل معدل النمو �إلى حوالى  4-3يف املئة ،215وبالتايل ا�ستمرار البطالة الهيكلية.
وعالو ًة على ذلك ،يع ّد الرجال من �أ�صحاب التعليم العايل الأقل احتمالاً للتعر�ض للبطالة216.
وت�شري التقديرات �إلى �أن  36.4يف املئة فقط من ال�سكان الأردنيني يف �سنّ العمل هم من الن�شطني اقت�صاد ًيا 217.وهذا يعني �أن  63يف املئة� ،أو حوالى
 2.6مليون �شخ�ص يف �سن العمل هن من غري الن�شطني اقت�صاد ًيا .وبالتايل ،ي�ش ّكل ذلك حتد ًيا هائلاً من �ش�أنه احل ّد من �إمكانات التنمية ،يتم ّثل يف
تردد �شرائح كبرية من ال�سكان الأردنيني عن العمل يف قطاعي الزراعة والبناء� ،218أو على �سبيل املثال يف وظائف تابعة لأ�صحاب الياقات الزرقاء
�أو تندرج �ضمن قطاعات املن�سوجات واملالب�س اجلاهزة ال ّتي يهيمن عليها العمال املهاجرون حال ًيا (لي�شكلوا ما ن�سبته  70يف املئة من �إجمايل القوى
ريا من �ش�أنه احل ّد من �إمكانيات الو�صول للعمالة الكاملة ،وكذلك من قدرة االقت�صاد الأردين على
العاملة) .ومتثل هذه العوامل حتد ًيا خط ً
ا�ستيعاب التدفق ال�سنوي املتزايد للباحثني اجلدد عن عمل الذين تقدر �أعدادهم بـ� 100,000شخ�ص �سنو ًيا219.
ويظهر تباين موث ًقا توثي ًقا جيدًا بني التطلعات واملهارات وامل�ؤهالت التعليمية املتاحة من جهة ومتطلبات �سوق العمل من جهة �أخرى .وبالتايل،
ت�ش ّكل العمالة الليبية وامل�صرية ،جن ًبا �إلى جنب مع الالجئني ال�سوريني ،واحد ًة من �إحدى الأ�سباب الرئي�سية الكامنة وراء ارتفاع معدالت البطالة
املحلية ،وذلك باملقارنة مع الدول الأخرى221 220.ويف الواقع ،اعتربت البطالة الهيكلية و�ضعف �إدارة �سوق العمل يف الأردن من الأ�سباب الكامنة
ال ّتي قد �سبقت �أزمة الالجئني احلالية .وعلى النحو الذي ّ
مت ذكره �أعاله وحتى يف �أوقات النمو االقت�صادي القوي ،مل ينجح ذلك يف ا�ستحداث فر�ص
عمل جديدة ،من حيث العدد واجلودة املطلوبني.
ويف العام  ،2013جنح االقت�صاد الأردين يف ا�ستحداث  48,571وظيفة جديدة ،اندرج معظمها يف قطاع التجارة باجلملة والتجزئة ( 20.4يف املئة)
والقطاع العام ( 14.7يف املئة) وقطاع ال�صناعات التحويلية ( 12.3يف املئة) وقطاع التعليم ( 11.4يف املئة) .غري �أن غالبية هذه الوظائف ( 61.1يف
املئة) مل تتط ّلب مهارات عالية لت�أديتها ،بل جمرد احل�صول على �شهادة التعليم الثانوية �أو �أدنى منها 222.ومن بني �أهم امل�ؤ�شرات التي ّ
مت ت�ضمينها
يف وثيقة ر�ؤية الأردن  2025هو معدل البطالة املرتفع بني �أو�سياط خريجي اجلامعات223.
وت�شري هذه الزيادة يف ن�سبة اخلريجني من ذوي املهارات العالية بني �أو�ساط العاطلني عن العمل �إلى �ضعف الطلب يف �سوق العمل على املهارات
العالية ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ينطوي على عدم القدرة على ا�ستيعاب الزيادة يف �أعداد اخلريجني �ضمن االقت�صاد .وهذا ما ي�ؤكده عدد الأردنيني
من ذوي املهارات العالية الذين يقررون مغادرة الأردن للعمل يف الدول ذات اقت�صادات املعرفة ،حيث من املمكن اال�ستفادة من مهاراتهم �إلى �أق�صى ح ّد
ممكن 224.ومن اجلدير بالذكر �أن ما بني  500,000و 600,000من الأردنيني ذوي املهارات العالية يعملون يف دول اخلليج ،ال �سيما يف اململكة العربية
ال�سعودية ( 32يف املئة منهم) ودولة الإمارات العربية املتحدة ( 24يف املئة منهم)225226 .

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

70

«تحوالت سوق العمل للشباب والشابات يف األردن» ،بقلم ف .باركوتيش ون .مريان ،منظمة العمل الدولية ،حزيران/يونيو 2013
ص ،iii.البنك الدويل – التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2016
املرجع نفسه
ص ،122.الربنامج التنفيذي ( )2018-2016يف حني أن ص 3.من مسودة تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام  2015تشري إىل أن املعدل الحايل للتوظيف يبلغ  33.1يف
املئة من إجاميل السكان
ص ،121.برنامج التنمية التنفيذي ()2018-2016
ص 121.وص ،122.برنامج التنمية التنفيذي ()2018-2016
ص ،121.برنامج التنمية التنفيذي ()2018-2016
وفقًا للتعداد العام للسكان  ،2015يبلغ عدد الليبيني يف البالد  22,700نسمة ،يف حني يصل عدد اليمنيني إىل  31,163شخص
ص ،13.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
ص ،26.رؤية األردن 2025
وفقًا لحسابات البنك الدويل ويف حني تشكّل هجرة األدمغة هذه خسار ًة لالقتصاد ،إلاّ أنها جعلت األردن واحدًا من أكرث الدول املتلقية للتحويالت املالية القادمة من
الخارج عىل الصعيد العاملي ( 3.8مليار دوالر أمرييك يف العام )2015
ص ،13.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
وفقًا لوزارة العمل ،من املقدّر أن ما مجموعه  734,000أردين يعيشون يف الخارج

وكذلك ،يعتمد جزء كبري من االقت�صاد الأردين على هجرة القوى العاملة ،ال �سيما من م�صر وجنوب �شرق �آ�سيا ،وذلك للعمل يف الأو�ساط املحلية
والزراعية ،وكذلك يف القطاعات الأخرى على ح ّد �سواء .بالتايل ،ي�ش ّكل العمال املهاجرون  20يف املئة من �إجمايل القوى العاملة .ويت ّم تنظيم عمليات
هجرة القوى العاملة من خالل نظام الكفالة الذي يواجه انتقادات �شديدة ،الأمر الذي يجعل املهاجرين يعتمدون متا ًما على �أرباب عملهم .وينطبق
رب العمل .وغال ًبا ما يدان نظام الكفالة املعتمد يف العديد من بلدان
ذلك على �إقامة العامل وت�صريح عمله الذي من امل�ستحيل جتديده يف غياب ّ
ال�شرق الأو�سط باعتباره «�شبيهًا بنظام العبودية» و�سب ًبا رئي�س ًيا يف تعر�ض العمال املهاجرين لأعمال ال�سخرة واالجتار بهم .وقد �أظهر الأردن تقد ًما
ريا يف هذا ال�ش�أن منذ م�صادقته على بروتوكول بالريمو للأمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص.
كب ً
ويف ما يتعلق بهيكل االقت�صاد الأردين ،جتدر الإ�شارة �إلى عدم قدرة القطاع اخلا�ص على خلق الأعداد والأنواع الالزمة من الوظائف ،وذلك نظ ًرا لأن
غالبية امل�ؤ�س�سات يف الأردن هي �صغرية ومتو�سطة احلجم ،وبالتايل ت�ض ّم �أقل من  10موظفني .ويف املقابل ،ت�ش ّكل ال�شركات الكبرية ال ّتي يبلغ عدد
موظفيها مئة موظف �أو �أكرث �أقل من  1يف املئة من �إجمايل عدد ال�شركات ،وذلك على الرغم من �أنها مت ّثل  75يف املئة من كافة الإيرادات املح�صلة
و 25يف املئة من العمالة ب�أجرٍ خا�ص.
وقد �أدّى ذلك �إلى الو�ضع املذكور �أعاله ،حيث ي�صدّر الأردن القوى العاملة ذات املهارات العالية اخلا�صة به ،يف حني يقوم ب�إدماج العمال الأجانب
الأقل مهار ًة ومن ذوي الأجر املنخف�ض �ضمن القوى العاملة اخلا�صة به .ونتيجة لذلك ،ت�ش ّكل الوظائف ال ّتي تتط ّلب مهارات �أقل يف القطاع اخلا�ص
وال ّتي ال تنطوي على فوائد ج ّمة �أو م�ساهمات �ضريبية كبرية� ،أغلبية الوظائف التي يت ّم ا�ستحداثها لتوظيف العمال الأجانب .ويف الوقت نف�سه ،ال
تزال معدالت البطالة والهجرة بني �أو�ساط اخلريجني الأردنيني مرتفع ًة227.
ومت ّثلت �إحدى �أبرز العواقب ال�سلبية لهذا النمو «ال�ضعيف يف الوظائف» يف �أوجه عدم االنخراط يف العمل و�أن�شطة الأعمال .ويف العام  ،2015كان
�أكرث من ن�صف ال�سكان يف �سن العمل يف الأردن (�أيّ  64.5يف املئة منهم) غري ن�شيطني اقت�صاد ًيا ،حيث بلغت معدالت عدم ن�شاط الن�ساء (ال ّتي و�صلت
�إلى  87.6يف املئة) �أكرث من �ضعف املعدل اخلا�ص بنظرائهن من الرجال ( 41.5يف املئة)228.
وبالتايل ،ال ب ّد على االقت�صاد الأردين من امل�ساهمة يف ا�ستحداث حوالى  57,000فر�صة عمل جديدة �سنو ًيا على مدى ال�سنوات ال�سبع املقبلة ،وذلك
ال�ستيعاب الأردنيني اجلدد الذين يريدون دخول �سوق العمل 229.وبدوره� ،سيتط ّلب ذلك حتقيق معدل منو �سنوي م�ستدام قدره  6.1يف املئة ،230يف
الوقت الذي بلغ فيه منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  3.1يف املئة يف العام  ،2014وكان من املتوقع �أن يبلغ  2.5يف املئة خالل العام  .2015ووف ًقا
لر�ؤية الأردن  ،2025ت�سعى اململكة ،وبحلول العام � ،2025إلى حتقيق معدل منو حقيقي يبلغ  7.5يف املئة231.
ومن �أجل حتقيق هدف النمو املن�شود ،قام الأردن بتحديد جمموعات معينة ومنحها الأولوية لتحفيز النمو والعمالة .وت�شمل هذه املجموعات
جمال البناء ،والت�صنيع ،والهند�سة والإ�سكان ،والنقل واخلدمات اللوج�ستية ،وال�سياحة ،والرعاية وال�سياحة ال�صحية ،والطاقة والطاقة املتجددة،
وتكنولوجيا املعلومات واالبتكار ،والزراعة ،ف�ضلاً عن اخلدمات التعليمية واملالية 232.غري �أن عدم اعتماد نهج ف ّعال بني الوزارات لتن�سيق جماالت
الرتكيز اخلا�صة بك ّل قطاع قد حال دون وفاء اململكة بوعودها.
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ص ،14.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
ص ،14.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل (« :)2020-2011تحديث واتجاهات مستقبلية»
االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل (« :)2020-2011تحديث واتجاهات مستقبلية»
ص ،15.رؤية األردن 2025
ص ،15.رؤية األردن 2025
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وي�ش ّكل حجم القطاع اخلا�ص من �أبرز جوانب االقت�صاد الأردين غري العادية .بحيث مي ّثل هو وحده  20يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل و 27يف
املئة من الإنفاق احلكومي ال�سنوي ،ما ي�ش ّكل واحد ًة من �أكرب ح�ص�ص القطاع العام يف العامل .كما يع ّد القطاع العام � ً
أي�ضا رب العمل الأكرب والوحيد
تو�سع يف جمال التوظيف خالل العقد املا�ضي ،متثلت بزيادة  8.2يف املئة لت�صل �إلى  26.3يف املئة خالل العام
للعمالة الأردنية .وقد �شهد �أكرب عملية ّ
 .2015و�ساهمت �أجور القطاع العام233و�أوجه ا�ستخدام العقود الدائمة (بني �أو�ساط  97يف املئة من جميع العاملني احلكوميني) واحرتام �أحكام
«رب العمل
احلماية االجتماعية يف زيادة جتزئة �سوق العمل بني العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص 234.وهكذا ،ا�ستمر القطاع العام يف ت�أدية دور ّ
الذي مي ّثل املالذ الأخري» ،يف الوقت الذي وا�صلت فيه ح�صة العمالة يف القطاع العام يف االرتفاع طوال العقد املا�ضي235.
وكذلك ،يظهر تباين كبري بني معدالت البطالة بني املحافظات ،حيث بلغت ن�سبة البطالة يف ك ّل من الطفيلة ومعان  15.4يف املئة ،يف حني و�صل
املعدل نف�سه يف الزرقاء وعمان �إلى  10.3 10.2يف املئة على التوايل236.
وبالتايل ،تظهر هذه التفاوتات الكبرية يف الأن�شطة االقت�صادية ومعدالت العمالة عند مقارنة البيانات املتعلقة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مع جمموع
ال�سكان .ويف هذا ال�صدد ،ي�شري الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة �إلى انخفا�ض م�ستويات العمالة الكبري بني �أو�ساطهم مقارن ًة مع �أقرانهم من غري ذوي
الإعاقة .ففي العام  %36.6 ،2010من بني جمموع ال�سكان كانوا يعملونّ � ،أما  %4.4فكانوا عاطلني عن العمل ،و %59غري ن�شطني اقت�صاد ًيا .ومن
بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين تزيد �أعمارهم عن  15عا ًما %16.1 ،من بينهم كانوا يعملون ،يف حني �أن  %1.7كانوا عاطلني عن العمل ،و%82.2
غري ن�شطني اقت�صاد ًيا.
ريا غري ر�سمي يعمل �ضمنه املواطنون .وبالتايل ،ت�شري التقديرات �إلى �أن ما ي�صل �إلى  50يف املئة من الأردنيني يعملون
وي�ض ّم الأردن قطا ًعا كب ً
يف القطاع االقت�صادي غري الر�سمي 237.وي�شمل هذا القطاع قطاع التجزئة والبناء والزراعة ،بحيث يع ّد القطاعان الأخريان من بني القطاعات
الأ�سرع من ًوا يف اململكة اللذان حددتهما ر�ؤية الأردن  .2025وعاد ًة ما يرتدد الأردنيون يف العمل يف هذه املجاالت.
ويف �إطار هذا القطاع غري الر�سمي ،تدار ظروف العمل وال�سالمة وال�صحة املهنية ب�صور ٍة �ضعيفة ،ويعود ذلك ب�سبب عدم �إمكانيات و�صول ال�شركاء
االجتماعيني للمواقع امليدانية ،و�ضعف احلوار االجتماعي وقدرة احلكومة على �إنفاذ معايري العمل والتق ّيد بها 238.وبالتايل ،فهي تتيح اال�ستفادة،
وب�شكلٍ محدود ،من مزايا احلماية االجتماعية �أو الت�أمني ال�صحي ،وال يرتتب عليها �سوى �ضرائب �ضئيلة� ،إن وجدت .غري �أن القطاع غري الر�سمي
يوفر مال ًذا �آم ًنا لبع�ض الن�ساء امل�ستقالت العامالت حل�سابهنّ اخلا�ص من املنازل ،ال ّلواتي ي�ساهمن يف تعزيز دخل الأ�سرة ،و�إن كان ذلك يف الكثري
من الأحيان ي�ش ّكل احلد الأدنى من الأجور املمنوحة.
ومع ذلك ،فقد اتخذ الأردن خطوات هامة للح ّد من �أوجه التجزئة ال ّتي ت�سيطر على �سوق العمل بني القطاعات غري الر�سمية والر�سمية ،وكذلك
بني �أو�ساط املواطنني واملهاجرين .فعلى �سبيل املثال ،ارتفعت ن�سبة املواطنني الأردنيني امل�سجلني لدى امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي من 61
يف املئة خالل العام � 2009إلى  73يف املئة يف العام  ،2013كما ارتفعت ن�سبة املواطنني غري الأردنيني من  29يف املئة يف العام � 2009إلى  44يف املئة يف
العام ّ � .2013أما بالن�سبة لقطاع املالب�س ،فقد ّ
مت يف العام  2015التوقيع على اتفاق املفاو�ضة اجلماعية القطاعي الثاين الذي �سيجري عر�ض املزيد
من تفا�صيله يف الأق�سام الالحقة .وي�ؤكد ذلك على تعزيز �أوجه احلماية ودمج املواطنني غري الأردنيني الهيكلي �ضمن �سوق العمل الر�سمي239240.
وقد �أ ّثر انخفا�ض معدل العمالة �سل ًبا على معدل عمالة الأطفال .ووف ًقا للم�سح الوطني لعمل الأطفال يف الأردن  ،2016ف�إن حوالى  2يف املئة من
ال) ،منهم  44,917طف ً
الأطفال ي�شاركون يف عمل الأطفال (�أيّ  69,661طف ً
ال يعملون يف جماالت خطرة 241.ويع ّد �أكرث من  80يف املئة من الأطفال
العاملني من الأردنيني ،يف حني �أن �أقل من  15يف املئة منهم هم من ال�سوريني و 5يف املئة ينتمون �إلى جن�سيات �أخرى.
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وعىل الرغم من أن العاملني يف القطاع العام يحصلون يف املتوسطعىل أجور أعىل من تلك املخصصة للعاملني يف القطاع الخاص ،إلاّ أنه من املثري لالهتامم مالحظة أن
املخصصات املقدّمة للعاملني األقل مهار ًة هي أكرث من تلك املمنوحة لنظرائهم من ذوي املهارات العالية يف القطاع العام ،األمر الذي من شأنه أن ينعكس عىل الجهود
املبذولة لالحتفاظ باملواهب املتاحة.
ص ،13.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
ص ،20.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
ص ،121.برنامج التنمية التنفيذي ()2018-2016
أثر تدفق الالجئني السوريني عىل سوق العمل األردين ،منظمة العمل الدولية ومؤسسة فافو2015 ،
ص ،21.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
األردن  -االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل ( :)2020-2011التحديث واالتجاهات املستقبلية ،منظمة العمل الدولية ()2015
ص ،22.الربنامج القطري للعمل الالئق يف األردن ،منظمة العمل الدولية ،متوز/يوليو 2016
يشكّل العمل الخطري واحدًا من أسوأ أشكال عاملة األطفال .فوفقًا التفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
(املادة ( 3د)) ،فإن العمل الخطري يعني «األعامل التي يرجح أن تؤدي ،بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها ،إىل اإلرضار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي».

ويف ما يتعلق ب�إجراءات منح ت�صاريح العمل لالجئني ال�سوريني ،ت�سعى وثيقة ا�ستجابة املجتمع الدويل للإطار ال�شمويل خلطة اال�ستجابة الأردنية
للأزمة ال�سورية� 242إلى بذل اجلهود ال�ضرورية لتحويل هذه الأزمة �إلى فر�صة للتنمية 243.وبالتايل ،فقد ت�ساهم االمتيازات التجارية ال ّتي
يقدمها االحتاد الأوروبي ومبادرات تطوير  18منطقة اقت�صادية خا�صة  244يف ت�سهيل عمليات تدفق ال�صادرات �إلى �أ�سواق االحتاد الأوروبي� ،شريطة
�أن تكون  15يف املئة من القوى العاملة من اجلن�سية ال�سورية ،لت�صل �إلى  25يف املئة بعد � 3سنوات .وبعد حتقيق الهدف املتمثل يف توفري 200,000
فر�صة عمل لالجئني ال�سوريني� ،سيت ّم تطبيق «قواعد املن�ش�أ» � ً
أي�ضا على مناطق �صناعية �أخرى يف جميع �أنحاء اململكة245.
وتعرتف الوثيقة ،وعلى النحو املبني يف الق�سم االفتتاحي للتقييم القطري امل�شرتك ،ب�أن اململكة تتحمل عب ًئا ثقيلاً  ،وذلك ب�سبب ا�ست�ضافتها
لالجئني ،وت�ضطلع مبهمة هامة ي�ستفيد منها العامل ب�أ�سره .ويف هذا ال�سياق� ،أدّى تدفق الالجئني م�ؤخ ًرا ،وذلك ب�سبب احلرب يف �سوريا� ،إلى زيادة
ال�ضغط على املوارد املحدودة املتاحة وفر�ض �ضغط �شديد على االقت�صاد الأردين واملجتمعات امل�ضيفة والو�ضع املايل واخلدمات العامة .ويف املقابل،
برزت حاجة �إلى القيام با�ستثمارات جديدة يف الأردن من م�صادر خارجية وداخلية .وبالتايل� ،ساهمت اجلهود املبذولة جلذب الأعمال التجارية
وحتفيز النمو االقت�صادي وتعزيز فر�ص العمل يف حت�سني فر�ص الو�صول �إلى �سوق االحتاد الأوروبي .لذلك ،تتم ّثل �إمكانيات احل�صول على الدعم
االقت�صادي الكلي يف عنا�صر �أ�سا�سية ثالثة على النحو التايل:
 )1حتويل �أزمة الالجئني ال�سوريني �إلى فر�صة تنموية من �ش�أنها جذب ا�ستثمارات جديدة وا�ستحداث فر�ص عمل جديدة عن طريق فتح �سوق
االحتاد الأوروبي ا�ستنادًا �إلى قواعد املن�ش�أ املب�سطة؛
كاف؛ و
� )2إعادة بناء املجتمعات امل�ضيفة الأردنية عن طريق متويل خطة اال�ستجابة الأردنية  2018-2016ب�شكلٍ ٍ
 )3تقدمي منح كافية وم�صادر التمويل املي�سر لدعم �إطار االقت�صاد الكلي وتلبية احتياجات التمويل يف الأردن.
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ت ّم اعتامد الوثيقة خالل مؤمتر مساعدة سوريا واملنطقة الذي ت ّم عقده يف لندن يف  4شباط/فرباير 2016
ص ،1.إطار الرشاكة القطرية للبنك الدويل الخاص باألردن 15 ،حزيران/يونيو 2016
ص ،1.إطار الرشاكة القطرية للبنك الدويل الخاص باألردن 15 ،حزيران/يونيو 2016
املالحظات الصادرة عن االجتامع بشأن توقيع إطار الرشاكة االسرتاتيجية للبنك الدويل ()2022-2017
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ريا ،تتزايد �أوجه ال�صلة بني تكاليف ال�سكن والنفقات املنزلية املتكبدة .فعلى �سبيل املثال� ،أدّى ارتفاع عدد ال�سكان الأردنيني وتدفق الالجئني
و�أخ ً
مما �ساهم يف ت�ضخم قيمة الإيجارات .ويف هذا الإطار� ،سعت احلكومة
ال�سوريني �إلى ال�ضغط على �إمكانيات توافر امل�ساكن املتاحة ب�أ�سعار معقولةّ ،
�إلى ا�ستحداث حلول مبتكرة عن طريق برنامج الإ�سكان املي�سور يف الأردن ،وذلك بهدف توفري  30,000وحدة �سكنية �صغرية احلجم يرتاوح �سعرها
بني  15,000و 16,000دينار �أردين لك ّل وحدة �سكنية ،من املمكن �شرا�ؤها من قبل الأ�سر الأردنية التي يرتاوح دخلها بني  300و 500دينار �أردين �شهر ًيا.
ويجري ت�صميم الوحدات ال�سكنية هذه بطريقة تتيح �إمكانية تو�سيعها يف امل�ستقبل� ،أو دجمها م ًعا مع مرور الوقت .وبالتايل� ،س ُتتاح هذه الوحدات
لي�ستفيد منها ك ّل من الالجئني والأ�سر الأردنية ال�ضعيفة ،وذلك ا�ستنادًا �إلى قيمة �إيجار ال�سوق املعتمدة .وي�ش ّكل هذا امل�شروع حلاً وا�سع النطاق
لك ّل من القطاعني العام واخلا�ص ،ينطوي على �إمكانيات متويل الرهن العقاري ور�أ�س مال القطاع اخلا�ص 246 ،وذلك من �أجل بناء  30,000وحدة
�سكنية و�إتاحتها على املواطنني247.

الأ�سباب الكامنة وراء التحديات التّي تواجه القطاع االقت�صادي يف الأردن
�أدّت الق�ضايا الإقليمية املتعلقة ب�أوجه عدم اال�ستقرار القائمة خارج نطاق املخاطر الأمنية الطويلة الأمد واملتعلقة ب�سيطرة احلكومة
●
الأردنية �إلى �إعاقة اال�ستثمار الأجنبي واملحلي .وبالتايل� ،أ ّثرت عملية �إغالق احلدود مع �سوريا والعراق �سل ًبا على هذين ال�شريكني التجاريني.
االفتقار �إلى التنويع والقدرة التناف�سية الكافية يف القطاعات الإنتاجية الأولية ال ّتي تعاين � ً
أي�ضا �أوجه البريوقراطية .وبالتايل ،تتعذر
●
مقارنة قدرة الأردن التناف�سية مع غريه من دول اخلليج.
ث ّمة فجوة قائمة بني ال�شركات الكبرية وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ال ّتي مل تتم ّكن من النمو� ،إ ّما نتيجة لالفتقار �إلى �إمكانية احل�صول
●
على م�صادر التمويل املتاحة �أو لتع ّر�ض البالد للمخاطر.
ال يبلي �سوق العمل بال ًء ح�س ًنا ،وذلك من حيث النوعية والكمية .فتع ّد ال�سوق احلالية م�شبع ًة ،وذلك نظ ًرا لعدم تطابق املهارات املطلوبة
●
وتلك املتاحة بالفعل يف ال�سوق.
يجد الأردنيون �أن بع�ض القطاعات الرئي�سية املولدة للعمالة ،كقطاعات البناء �أو ال�صناعة �أو الزراعة ،غري جذابة ،وبالتايل يرتددون يف
●
احل�صول على عمل فيها ،يف حني يتوقع بع�ض املواطنون الأردنيون �أن تتولى احلكومة مهمة توفري فر�ص عمل لهم يف القطاع العام.
تع ّد العقلية ال ّتي يتبناها املواطنون من �أجل �إيجاد فر�ص عمل وحل امل�شاكل واملثابرة من �أجل حتقيق �أهدافهم والتحلي بالثقة بالنف�س
●
غري موجودة دائ ًما .لذلك ،ال ب ّد من التغلب على ثقافة اال�ستحقاق 248.وبالتايل ،ال ب ّد على املهارات احلياتية و�أخالقيات العمل و�أدوات الت�أقلم مع
الأو�ضاع الراهنة وروح املغامرة �أن حت ّل محل الالمباالة والتناق�ض وال�سلبية.
●
يرتاجع م�ستوى معايري التعليم ،وذلك على الرغم من �أنها ال تزال جيد ًة وعدم قدرتها على مواكبة مطالب اقت�صاد املعرفة املزدهر.
وكذلك ،يع ّد امل�ستوى العام للعمالة املاهرة ال ّتي تدخل ال�سوق �أقل من املتو�سط .وح ّتى بعد تخ ّرج الطالب الأردنيني� ،إلاّ �أنهم ال يتمتعون باملهارات
الالزمة حلل امل�شاكل والتفكري ب�أ�سلوب ا�ستق�صائي.

ال تع ّد البنية التحتية يف الأردن حديث ًة �أو ف ّعال ًة كغريها يف املنطقة ،كما تعترب م�ستويات االبتكار و�أوجه ا�ستخدام التكنولوجيا مقبول ًة �أو
●
متو�سط ًة� ،إلاّ �أنها لي�ست عظيمة.
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تبلغ التكلفة التقديرية لهذا املرشوع  450مليون دينار أردين أو حواىل  600مليون دوالر أمرييك
ص ،10.تقرير الربنامج األردين لإلسكان امليسور  -آذار/مارس  ،2015بدعم من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
ص ،59.رؤية األردن 2025

ربحا ،الأمر
●
يقوم بع�ض من �أف�ضل املواهب يف جمال الأعمال باال�ستثمار والعمل يف اخلارج ،ال �سيما يف دول اخلليج حيث تع ّد املكا�سب �أكرث ً
الذي من �ش�أنه �أن يت�سبب يف هجرة الأدمغة والت�أثري على االقت�صاد املحلي.
●

مت ّثل البنية التحتية احل�ضرية وتكاليف الت�شغيل املرتفعة ،ال �سيما تلك اخلا�صة بالطاقة ،حتد ًيا يواجه الأردن.

ال تت ّم اال�ستفادة من املدن ،ال ّتي تعترب محرك النمو واالبتكار الأ�سا�سي يف البالد ،ب�شكلٍ �صحيح .وعلى الرغم من االعرتاف ب�أن التح�ضر
●
ي�ش ّكل قوة دافعة رئي�سية� ،إلاّ �أن ال�سيا�سات واال�ستثمارات احل�ضرية ال ت�ش ّكل جز ًءا من ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية وال�سيا�سات القطاعية للتحول
االقت�صادي .ومتیل ال�سیا�سات االقت�صادیة الوطنیة �إلی الرتكیز علی التوظیف ب�شكلٍ عام وعدم ربط الوظائف باملدن والبلدات .ويف ال�سياق نف�سه،
ال يت ّم تقدمي الدعم الكايف لتحقيق منو القطاع اخلا�ص على م�ستوى املحافظات .وكذلك ،يظهر � ً
أي�ضا نق�ص يف التخطيط املكاين واالقت�صادي
واالجتماعي املتكامل على امل�ستويات الوطنية والإقليمية واملحلية لتوفري �إطار تخطيط مت�سق وحتقيق توازن �أف�ضل بني م�ساعي التنمية االجتماعية
واالقت�صادية والفعلية.
●

احلاجة �إلى رفع م�ستوى ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص التي تتيح �إمكانيات تقا�سم املخاطر وتوفري فر�ص مربحة للطرفني.

●

تطغى �أوجه املركزية على القطاع االقت�صادي يف عمان و�إربد والعقبة .وبالتايل ،تع ّد الفر�ص املتاحة خارج هذه املناطق� ،أكرث محدودي ًة.

حت ّد �أوجه عدم م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة ،وب�شكلٍ كبري ،من الناجت املحلي الإجمايل (يرجى االطالع � ً
أي�ضا على الق�سم املخ�ص�ص
●
للم�ساواة بني اجلن�سني �أعاله).
مل يت ّم تطوير �أيّ ن�شاط و�سيط ميكن من خالله اال�ستفادة من املهارات العملية واملعرفة املتوفرة بني �أو�ساط ال�شباب .وكذلك ،ال تت ّم �إدارة
●
ا�سرتاتيجيات االنتقال �إلى بيئة العمل ب�شكلٍ ج ّيد .ومبجرد �أن ي�ستكمل ال�شباب مرحلة درا�ستهم ،فهم يحاولون دخول �سوق العمل من بابه الوا�سع.
� ّأما بالن�سبة لأعداد املواطنني الكبرية ال ّتي مل تنجح يف ت�أمني وظيفة ،فيبدو �أن و�ضعهم يزداد �سو ًءا.
ال يزال يتعني ا�ستك�شاف الإمكانيات ال ّتي تتم ّتع بها ال�صناعات الإبداعية/الثقافية ب�شكلٍ كامل وا�ستغاللها على �أكمل وجه ،ال �سيما من
●
خالل م�ساهمتها يف توظيف ال�شباب والن�ساء ،ف�ض ً
ال عن كونها م�صد ًرا ل�صمود املجتمعات ال�ضعيفة يف وجه الأزمات الراهنة.
على الرغم من �أن  2يف املئة فقط من القوى العاملة تعمل يف القطاع الزراعي ،ال تزال هناك فر�ص وا�ضحة يف هذا املجال .ومع ذلك ،مل
●
تت ّم اال�ستفادة وح ّتى الآن من ثقافة التعاون ال ّتي من �ش�أنها امل�ساعدة يف تعزيز الأ�س�س االقت�صادية امل�ستدامة للقطاع الزراعي يف العديد من البلدان.
ونتيجة لذلك ،ال تزال اململكة خلف الركب يف هذا القطاع.
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الركيزة  .3كوكب الأر�ض
«نحن م�صممون على حماية كوكب الأر�ض من التدهور ،بطرق منها توخي اال�ستدامة يف اال�ستهالك والإنتاج ،و�إدارة موارد
الكوكب الطبيعية ب�صورة م�ستدامة ،واتخاذ �إجراءات عاجلة ب�ش�أن تغري املناخ ،حتى يتمكن له دعم احتياجات الأجيال احلالية
واملقبلة»249.
من منظور بيئي ،يواجه الأردن مواطن �ضعف ومخاطر متزايدة نا�شئة عن موارده
الطبيعية املحدودة ،يطغى عليها ت�أثري تغري املناخ على �أ�صوله الطبيعية والثقافية
اله�شة .ويف حني مل يتم حتقيق الهدف  7من الأهداف الإمنائية للألفية املتمثل يف
كفالة اال�ستدامة البيئية� ،إلاّ �أنه ّ
مت وبنجا ٍح تخفي�ض ن�سبة ال�سكان الذين ال تتوفر لهم
�إمكانية الو�صول امل�ستدام �إلى املياه ال�صاحلة لل�شرب250ومياه ال�صرف ال�صحي�251إلى
الن�صف .ومع ذلك ،مل يت ّم حتقيق الهدف املتمثل يف فقدان التنوع البيولوجي ،وذلك
على الرغم من �إحراز بع�ض التقدم يف هذا ال�صدد.
وعلى الرغم من محدودية توافر املوارد املائية ،مت ّكن الأردن ،وبحلول العام ،2008
من ربط  %98.41من املنازل واملجموعات املجتمعية ب�شبكات املياه العامة .ويف ال�سياق
نف�سه ،بذلت احلكومة جهودًا �شاملة مت�سقة لتحقيق تلك الأهداف الهامة .وكذلك،
ت�شري بيانات البنك الدويل �إلى �أنه ،ويف حني �أن ن�سبة ال�سكان الذين يتمتعون ب�إمكانية
ً
انخفا�ضا طفي ًفا
الو�صول امل�ستدام �إلى م�صادر املياه املح�سنة ت�صل �إلى  %97وقد �شهدت
عن الن�سبة امل�ستهدفة البالغة  %99يف العام � ،2015إلاّ �أن ن�سبة الأ�سر ال ّتي ت�ستخدم
مرافق �صرف �صحي مح�سنة قد ارتفعت ،وب�شكلٍ ملحوظ� ،إلى معدل يفوق الهدف
املحدد وهو  ،%70لت�صل �إلى  %98.6من الأ�سر الأردنية252.
وعلى الرغم من بع�ض التقدم املحرز واملرتبط بالأهداف الإمنائية للألفية� ،إلاّ �أنه
ث ّمة عدد من ال�شواغل الهامة ال ّتي ت�سيطر على هذا القطاع .وبالتايل ،تتم ّثل بع�ض
من هذه ال�شواغل الأ�سا�سية يف ندرة املياه ومحدودية الأرا�ضي الزراعية و�إزالة الغابات
والت�صحر وت�آكل الرتبة وتدهور الأرا�ضي والتلوث و�إدارة النفايات
والرعي اجلائر
ّ
وا�سرتاتيجيات الت�أهب املحدودة �ضد املخاطر البيئية املعتمدة ،ف�ض ً
ال عن ال�شواغل
امل�ستمرة ب�ش�أن فقدان التنوع البيولوجي .253وكذلك ،تتم ّثل جمموعة التحديات
ال�شاقة ال ّتي تواجه اململكة يف النمو ال�سكاين ال�سريع الذي ي�صاحبه منو ح�ضري
غري مخطط له فوق الأرا�ضي الزراعية �أحيا ًنا وكذلك ،يف الآثار الطويلة الأجل ال ّتي
يفر�ضها التغري املناخي وال ّتي ت�ؤثر �سل ًبا على خدمات النظام الإيكولوجي ال�ضرورية
ل�ضمان تنمية اجتماعية واقت�صادية �شاملة .ونتيجة لذلك ،ي�ستورد الأردن معظم
�إمداداته من املواد الغذائية وم�صادر الطاقة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يعر�ضه ملزيد
من �أوجه تق ّلب الأ�سعار.
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ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
ت ُتاح أمام  97يف املئة من السكان إمكانيات الوصول إىل مصادر املياه
ت ُتاح أمام  98.6يف املئة من السكان إمكانيات الوصول املعزز إىل خدمات الرصف الصحي ،وهو ما يتجاوز بكثري نسبة  70يف املئة املستهدفة
مؤرشات التنمية العاملية | بنك بيانات البنك الدويلhttp://buff.ly/1NZ3EUJ :
يرجى االطالع عىل التقرير الوطني الخامس التفاقية التنوع البيولوجي ()2014

ويتم ّثل �أحد �أخطر التحديات البيئية يف النق�ص املزمن يف املياه .ويف هذا ال�سياق ،يحت ّل الأردن املرتبة الرابعة من بني الدول الأكرث فق ًرا يف املياه
يف العامل 254.وبالتايل ،ي�ساهم االجتاه التنازيل التدريجي ملتو�سط معدل هطول الأمطار ال�سنوي يف ا�ستحداث ظروف تكون فيها مياه الأمطار
غري كافية لتلبية متطلبات �إمدادات املياه اجلوفية .وكذلك ،ي�ستهلك الأردن ما يزيد عن � 25إلى  30يف املئة من املياه ال ّتي من املمكن �أن تقوم موارده
بتوفريها .ونتيجة لذلك ،انخف�ضت م�ستويات املياه اجلوفية ب�سرع ٍة وتفاقمت ب�سبب اال�ستخدام املفرط لطبقات املياه اجلوفية الرئي�سية يف �شمال
البالد وتلوثها .وتع ّد املوارد املائية املتجددة واملتاحة �سنو ًيا للفرد الواحد �أقل بكثري من معدل ندرة املياه ال�شديدة 255.ويف ال�سياق نف�سه� ،أدّت �أزمة
الالجئني �إلى ارتفاع الطلب على مياه ال�شرب.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أدّت �أوجه التعذر عن و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية مكانية متما�سكة من �ش�أنها دمج اجلهود املبذولة من �أجل النجاح يف تنفيذ
مبادرات التخطيط االجتماعي االقت�صادي الفعلية لتوجيه م�ساعي التنمية وتنظيمها ومراقبتها ،وكذلك عن حتديد الإطار التنظيمي الالزم
و�ضمان التن�سيق الف ّعال بني �أن�شطة التخطيط القطاعية والفعلية والبيئية� ،إلى حتديد مواقع غري مالئمة للتنمية وا�ستخدام الأرا�ضي ب�صور ٍة
مما �أثر �سل ًبا على املوارد الطبيعية املحدودة ،مبا يف ذلك املياه.
مت�ضاربةّ ،
ويف هذا ال�سياق ،تفيد التقارير ذات ال�صلة �أن ما ت�صل ن�سبته �إلى  60يف املئة من �إمدادات املياهُ 256تفقد ب�سبب الت�س ّرب ،وذلك نتيجة لعدم كفاءة
�شبكات التوزيع وكفاية املخ�ص�صات املمنوحة لعمليات الت�شغيل وال�صيانة .وبالتايل ،يت ّم تطبيق نظام تقنني املياه يف مناطق محددة من اململكة ب�صور ٍة
�شهرية �أو ن�صف �شهرية ،وتخ�صي�ص كميات محددة من املياه على النحو التايل :يت ّم تخ�صي�ص  120ل ً
رتا من املياه للفرد الواحد يف املناطق احل�ضرية،
رتا يف مخيم الأزرق ،يف حني ي�ستفيد �سكان مخيم الزعرتي وبريم من  35ل ً
رتا يف املناطق �شبه احل�ضرية ،و 30ل ً
و 80ل ً
رتا و 9لرتات من املياه للفرد
الواحد على التوايل .ويف هذا الإطار ،ي�سعى �شركاء التنمية �إلى تطوير م�شاريع جزئية يف هذا القطاع ،يف الوقت الذي ال ب ّد فيه من اعتماد نهج �أكرث
تن�سي ًقا على نطاق القطاع ب�أكمله .وتبقى املياه موردًا مدعو ًما يف قطاع غري م�ستدام مال ًيا .لذلك ،ال ب ّد من تطوير نظام تعريفة جديد ،من �ش�أنه
فر�ض �أ�سعار معقولة على الفئات الأكرث �ضع ًفا من املجتمع ،يف الوقت الذي يت ّم فيه معاقبة من ي�ساهم يف الإفراط يف ا�ستخدام املياه العذبة .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أنه عاد ًة ما يت ّم الإفراط يف ا�ستخدام املياه العذبة ،ال �سيما يف القطاع الزراعي الذي يعترب من �أكرب م�ستخدمي هذا املورد الثمني ،يف
الوقت الذي من املمكن �أن تفي مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة بالغر�ض املطلوب.
وتغطي �شبكات ال�صرف ال�صحي املبا�شرة املتاحة  60يف املئة من ال�سكان 257.ومع ذلك ،ث ّمة ثالثة عوائق قائمة �أمام قطاع ال�صرف ال�صحي الفرعي،
تتم ّثل يف ما يلي� :أولاً  ،القدرة املحدودة خلطط املعاجلة على معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ب�شكلٍ ف ّعال؛ ثان ًيا ،تزايد الطلب على خدمات ال�صرف
التو�سع ال�سكاين ،ال �سيما يف املناطق احل�ضرية؛ وثال ًثا ،محدودية فعالية �شبكة ال�صرف ال�صحي258.
ال�صحي ،وذلك ب�سبب ّ
وال ي�صدر عن الأردن �سوى القليل من انبعاثات الغازات الدفيئة�259،إلاّ �أنه من املرجح �أن يت�أثر بها .ومع ت�ضاعف عدد ال�سكان خالل العقدين
املقبلني وو�ضوح �آثار تغري املناخ على م�ستويات الأمطار غري امل�ؤكدة واملتفاوتة ،من املتوقع �أن يزداد تع ّر�ض الأردن للمخاطر البيئية املختلفة.
ويتم ّيز الأردن بتنوعه البيولوجي ،وذلك نظ ًرا ملوقعه اال�سرتاتيجي وتنوعه الطوبوغرايف .وت�شمل اململكة �أربع مناطق بيولوجية مختلفة ،بحيث
ت�ض ّم ك ّل منها عنا�صر نباتية وحيوانية خا�صة بها ومعرتف بها دول ًيا .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�ض ّم الأردن  11محمي ًة طبيعي ًة تبلغ م�ساحتها الإجمالية
رتا مرب ًعا .وبالتايل ،ت�ش ّكل هذه امل�ساحة حوالى  %4من �إجمايل م�ساحة الأردن .ومنذ العام ّ ،2009
 1,431كيلوم ً
مت �إن�شاء ثالث مناطق محمية جديدة،
وهي يرموك وفيفا وقطر260.
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ص ،284.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
ص ،52.البنك الدويل  -التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2015
ص 288.من خطة التنمية التنفيذية ( )2018-2016تشري إىل «خسائر كبرية»
ص 287.من خطة التنمية التنفيذية ( )2018-2016تشري إىل أنه «من املتوقع أن ترتفع نسبة املنازل التّي تصل إليها خدمات الرصف الصحي من  58يف املئة خالل العام
 2013إىل  63يف املئة خالل العام »2017
ص ،288.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
من املتوقع أن يرتفع معدل هذه االنبعاثات من  2.3طن مرتي للفرد الواحد يف العام  2006إىل  3.6خالل العام 2011
ص ،44.التقرير األردين الوطني عن األهداف اإلمنائية لأللفية ( 2015النسخة النهائية)
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وب�شكلٍ عام ،تع ّد نوعية الرتبة يف الأردن �سيئ ًة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ينطوي على �إمكانية تدهور جودة موارد الأر�ض املتاحة .ويعود ذلك ،وب�شكلٍ
رئي�سي� ،إلى التقلبات يف ن�سب الأمطار ال ّتي تهطل �سنو ًيا نتيجة الت�صحر وعدم كفاية �أوجه �إدارة هذه املوارد املتاحة .وكذلك ،بد�أت املناطق املحمية
يف الغابات ،ال ّتي تغطي  2يف املئة من املناظر الطبيعية ،ت�شهد عمليات قطع �أ�شجار غري قانونية الناجتة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ،الأمر الذي بات
ي�ش ّكل م�صد ًرا لتوليد الدخل و�أزم ًة حالي ًة .وبالتايل ،بد�أت عمليات �إزالة الغابات واحلرائق ال ّتي تتع ّر�ض لها ب�صور ٍة دورية تلقي بظاللها على الأردن.
وكما هو احلال بالن�سبة لأوجه تدهور الأرا�ضي والت�صحر و�إزالة الغابات� ،أم�ست املخاطر � ً
أي�ضا تطال التنوع البيولوجي.
وعلى الرغم من اال�ستقرار والتقدّم املحرز يف تعزيز اال�ستدامة البيئية والتنوع البيولوجي ،تظهر بع�ض املخاوف املتزايدة ب�ش�أن فقدان التنوع
البيولوجي يف املنطقة 261.ويف هذا ال�سياق� ،أ�شار التقرير الوطني اخلام�س التفاقية التنوع البيولوجي الذي �صدر يف �شهر �أيلول�/سبتمرب 2014
مما �أثر على تكوين احليوانات يف هذه املناطق .وال يبقى التنوع البيولوجي
�أن عددًا من املوائل الطبيعية الربية واملائية كانت قد ُفقدت يف الأردنّ ،
ً
معر�ضا للعديد من التهديدات املحتملة ال ّتي �أدّت �إلى انخفا�ض حاد يف معظم �أعداد النباتات واحليوانات يف الأردن ،مبا يف ذلك انقرا�ض العديد من
الأنواع منها262 .وتتولى جمموعة من اخلرباء يف الأردن وم�صر مهمة درا�سة مفهوم «نظام احلمى» وتطبيقه ،وذلك من �أجل �ضمان احلفاظ على
املوارد الطبيعية �سع ًيا لتعزيز تنمية املراعي ب�شكلٍ �صحي وف ّعال.
ويف الإطار نف�سه ،تتو ّقع العديد من الدرا�سات احلديثة �أن يت�أثر الأردن �سلب ًيا بتداعيات تغري املناخ .وتتم ّثل هذه التغريات املحتملة يف ارتفاع درجات
احلرارة وانخفا�ض معدالت هطول الأمطار ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى احل ّد من م�صادر املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية والإنتاجية الزراعية
والت�أثري �سلب ًيا على �صحة الإن�سان واحليوان .وتبقى امل�ساعي املبذولة من �أجل ال�سيطرة على �أوجه ن�ضوب التنوع البيولوجي يف الأردن م�س�أل ًة �صعب ًة
ومعقد ًة ،وذلك ب�سبب ندرة املياه وارتفاع ن�سبة تلوث املياه والرتبة والهواء وغريها من الآثار ال�سلبية املحتملة الأخرى لتغري املناخ .وعلى الرغم من
التح�سن الطفيف يف املناطق املحمية الربية والبحرية ال ّتي باتت تغطي  %1.4من �إجمايل م�ساحة الأردن يف العام  2014مقارن ًة مع  %0.44يف العام
 2004على النحو الذي ّ
مت ذكره �أعاله ،ال تزال �أعداد الأنواع املهددة باالنقرا�ض تنخف�ض وب�شكلٍ ملحوظ263.
والتح�ضر � ً
ّ
أي�ضا يف تدهور الأرا�ضي .كما لوحظ �أنه الرتفاع درجات احلرارة وانخفا�ض
وكذلك ،ت�ساهم ال�ضغوط ال ّتي تفر�ضها عمليات التنمية
معدالت هطول الأمطار ت�أثري �سلبي على انخفا�ض الإنتاج الزراعي.
ً
ملحوظا خالل العقود الأخرية ،بحيث
ويف �سياق التخطيط ال�ستخدام الأرا�ضي على نح ٍو ف ّعال ،فقد تطور العن�صر احل�ضري يف الأردن تطو ًرا
�أ�صبح  80يف املئة من ال�سكان اليوم متح�ضرين .فعلى �سبيل املثال ،تو ّلت مختلف اجلهات الفاعلة ،مبا يف ذلك احلكومات البلدية وهيئات املناطق
االقت�صادية ،مهمة ا�ستحداث �أ�ساليب تخطيط جديدة وال�سعي تدريج ًيا من �أجل ّ
حث �أ�صحاب امل�صلحة على امل�شاركة يف هذه امل�ساعي للم�ساهمة يف
حتليل الآثار البيئية واالجتماعية املرتتبة عن ذلك .ومع ذلك ،مل يت ّم حتديث القوانني والأنظمة ال ّتي ّ
تنظم م�ساعي التخطيط يف الأردن ح ّتى
الآن.
وكذلك ،ال تزال خيارات النقل احل�ضري احلديثة املتاحة غري متنوعة ،وبالتايل فهي ت�ساهم يف ارتفاع معدالت التلوث .و�أدّت امل�ساعي املحدودة
املبذولة ال�ستحداث م�شاريع متعددة اال�ستخدامات من �ش�أنها امل�ساهمة يف التخطيط لتطوير و�سائل نقل �آلية� ،إلى ارتفاع معدل الكيلومرتات
املقطوعة للفرد الواحد .ففي حني تهدف اجلهود املبذولة �إلى محاولة معاجلة م�شاكل ازدحام ال�سري ،يت ّم العمل حال ًيا على ا�ستيعاب �أعداد املركبات
اخلا�صة املتزايدة من خالل بناء املزيد واملزيد من الطرق وتعزيز البنية التحتية ال ّتي ،وبدورها� ،ستت�أثر بارتفاع هذا العدد من املركبات املتزايد.
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التقرير الوطني الخامس التفاقية التنوع البيولوجي2014 ،
التقرير الوطني الخامس التفاقية التنوع البيولوجي2014 ،
ص :2014 ،81.التقرير الوطني الخامس التفاقية التنوع البيولوجي ،وزارة البيئة ،عامن ،األردن

ّ
التح�ضر يف الإلقاء بظلها
اليوم ،تطغى �أوجه التجز�ؤ القانوين وامل�ؤ�س�سي واملكاين على نظام التخطيط املعتمد يف الأردن 264.وقد جنحت م�ساعي
على اململكة ،وذلك يف ظل غياب عمليات التخطيط والتن�سيق بني القطاعات ،265وح ّتى يف بع�ض الأحيان يف �إطار انعدام توافر الأرا�ضي اخل�صبة على
ح ّد �سواء .ومل ت�أخذ مواقع بع�ض امل�شاريع الكبرية القائمة ،مبا يف ذلك مخيمات الالجئني ،البنية التحتية وو�سائل النقل و�إمدادات املياه و�آثارها
املحتملة على تلوث طبقات املياه اجلوفية يف االعتبار.
ويف ما يتعلق ب�إدارة النفايات� ،شهدت الأردن حت�س ًنا يف هذا املجال ،ال �سيما يف جمع النفايات ال�صلبة ال ّتي بلغت ن�سبتها  %70و %90يف املناطق احل�ضرية
مكب للنفايات ،مبا يف ذلك واحد مخ�ص�ص للنفايات اخلطرة وواحد �آخر خا�ص بالنفايات
والريفية على التوايل .وي�ض ّم الأردن ثالثة وع�شرين ّ
ال�صناعية ،منها واحد فقط يتوافق مع معايري منظمة ال�صحة العامليةّ � .أما بالن�سبة للنفايات الكيميائية اخلطرة ،يلتزم الأردن بتخفي�ض �إنتاجه من
هذه النفايات و�ضمان الق�ضاء الآمن عليها باعتماد طريق ٍة �صديقة للبيئة.
ومن �أجل معاجلة هذه امل�شكلةّ ،
مت �إطالق ا�سرتاتيجية �شاملة وطنية للنفايات ال�صلبة يف �آذار/مار�س  ،2015ت�شمل خط ًة ق�صرية الأجل للتدخالت
ال�سريعة على م�ستوى البلديات وخط ًة �أخرى طويلة الأجل �سيت ّم تنفيذها بحلول العام  .2020ويف �شهر �آب�/أغ�سط�س � ،2015أق ّر الربملان قانون
البلديات اجلديد الذي �أر�سى الأ�س�س القانونية الالزمة لنقل �صالحيات عملية �صنع القرارات من احلكومة املركزية �إلى ال�سلطات املحلية ،الأمر
الذي �ساهم يف منح البلديات ا�ستقاللاً ذات ًيا .وبالتايل� ،سي�ؤثر ذلك ،وب�شكلٍ �إيحابي ومبا�شر ،على عمليات �إدارة النفايات ال�صلبة وتقدمي اخلدمات.
تخ�ص�صا وف�صلها عن غريها من النفايات الأخرى .وكذلك ،يع ّد ما ي�صل �إلى  70يف املئة
وبالتايل ،تتط ّلب النفايات الكيميائية واخلطرة �إدار ًة �أف�ضل
ً
من النفايات العامة واملنزلية قابل ًة لإعادة التدوير� ،إلاّ �أن اململكة مل تتخذ هذه اخلطوة بعد للح ّد من الأعباء املرتتبة عيلها وبالتايل اال�ستفادة من
فر�ص اال�ستدامة املتاحة �أمامها.
وح ّتى الآن ،ال يت ّم تقدير ،وبكامل امل�س�ؤولية ،متطلبات �أولئك الذين ينتجون النفايات للتخ ّل�ص منها بعناي ٍة و�صور ٍة قانونية وم�ستدامة .فعلى �سبيل
أرباحا من «ال�سياحة ال�صحية» يف املنطقة ،تظهر بع�ض املخاوف �إزاء عدم النظر يف �سبل التخ ّل�ص
املثال وبالرغم من ازدهار قطاع ال�صحة الذي يحقق � ً
من النفايات اخلطرة وما يرت ّتب عنها من تكاليف �أو مخاطر �أو �آثار مرتبطة بها .وال ب ّد على تكاليف الإنتاج �أن تت�ض ّمن النفايات الكيميائية ،كتلك
ال ّتي يت ّم �إنتاجها من الفو�سفات والإ�سمنت ،وبالتايل عدم فر�ضها كنفقات �إ�ضافية لت�سددها احلكومة.
ريا �آخ ًرا للأردن ،وذلك ب�سبب افتقار اململكة مل�صادر الطاقة املحلية والتجارية واعتمادها على الواردات .وت�ستورد الأردن
وت�ش ّكل الطاقة حتد ًيا كب ً
مزيجا من النفط اخلام واملنتجات البرتولية والغاز الطبيعي 266.وال ت�ساهم م�صادر
حال ًيا حوالى  97يف املئة م�صادر طاقتها ال ّتي ت�ش ّكل يف الأ�سا�س ً
الطاقة املتجددة املولدة محل ًيا �سوى يف ن�سبة �ضئيلة جدًا� ،إلاّ �أنها تنطوي على �إمكانيات منو كبرية .ويف ال�سياق نف�سه ،تع ّد قيمة فاتورة الأردن من
الطاقة مرتفع ًة ومتغيرّ ًة ،وبالتايل فهي مت ّثل حتد ًيا للأ�سر وامل�ستثمرين على ح ّد �سواء وت�صل �إلى  60يف املئة من تكاليف الت�شغيل يف القطاعات
ال�صناعية وال�صناعية امليكانيكية.
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وفقًا لدراسة أجرتها رشكة «أكوم» ،ص2010 ،3.
كشفت التعليقات التّي أفاد بها فريق املناقشة املعني بالتقييم القطري املشرتك أن البلديات ال تزال تعتمد خطط رئيسية قدمية غري قامئة عىل نهج متعدد القطاعات،
كل وزارة ،كوزارة النقل والبيئة واملياه والزراعة ،بتطوير خطة محددة لها ،إلاّ أنها تفتقر للتكامل .وكذلك،
وبالتايل تتعذر عن تنفيذها بالكامل .فعىل سبيل املثال ،قامت ّ
ال تع ّد األرايض املخصصة للتنمية الصناعية واإلسكان موزع ًة عىل مناطق محددة توزي ًعا جيدًا ،وال يت ّم التشجيع عىل تطويرها يف أكرث املناطق مالءم ًة من املمكن الوصول
وبسهول ٍة إىل الخدمات والبنية التحتية األخرى.
ص ،310.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
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التحديات الأ�سا�سية التّي تواجه «كوكب الأر�ض»
الت�صحر و�إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي .وبدوره ،ي�ش ّكل
�شهدت الأردن تدهو ًرا لقاعدة مواردها الطبيعية الهزيلة ،مبا يف ذلك
●
ّ
ذلك خط ًرا متمثلاً يف التناف�س وال�صراع ،ال �سيما �أن �أعدادًا �أكرب من النا�س ت�ستمد �سبل عي�شها من قاعدة �أ�صول متقل�صة وخدمات ذات �صلة.
ال يع ّد القطاع الزراعي م�صد ًرا رئي�س ًيا للإنتاجية �أو العمل ،وكذلك ال يطمح الأردنيون ،وب�شكلٍ خا�ص ،للعمل يف هذا القطاع .لذلك ،ال
●
ب ّد من حتديث هذا القطاع وتنظيمه جيدًا ،باعتباره م�ستهل ًكا رئي�س ًيا للمياه.
تعاين اململكة ندر ًة مزمن ًة يف املياه .فقد انخف�ض م�ستوى املت�ساقطات ال�سنوي بحيث �أم�ست غري كافية لتلبية متطلبات �إمدادات املياه
●
اجلوفية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ث ّمة م�شاكل �أخرى عابرة للحدود قائمة � ً
أي�ضا .وكذلك ،ت�شهد اململكة �أوجه �إفراط يف ا�ستخدام املياه العذبة حيثما
تكون مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة �أو املعاد تدويرها كافي ًة.
�أدّت �أوجه التعذر عن و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية مكانية متما�سكة من �ش�أنها دمج اجلهود املبذولة من �أجل النجاح يف تنفيذ مبادرات
●
التخطيط االجتماعي االقت�صادي الفعلية لتوجيه م�ساعي التنمية وتنظيمها ومراقبتها ،وكذلك عن حتديد الإطار التنظيمي الالزم و�ضمان
التن�سيق الف ّعال بني �أن�شطة التخطيط القطاعية والفعلية والبيئية� ،إلى حتديد مواقع غري مالئمة للتنمية .و�ساهم ذلك يف ا�ستخدام الأرا�ضي
مما �أثر �سل ًبا على املوارد الطبيعية والرتاثية املحدودة ،مبا يف ذلك املياه والأرا�ضي الزراعية وغريها.
ب�صور ٍة مت�ضاربةّ ،
�أدّت عقود من �ضعف اال�ستثمار يف قطاع املياه �إلى تطوير نظام غري محدّث وف ّعال لتوزيع املياه تطغى عليه �أوجه الت�س ّرب ،وال�سرقة،
●
واال�ستهالك املفرط ،وم�ستويات الدعم املقدّم غري املالئمة.
●

�أدّت الزيادة امللحوظة يف �أعداد ال�سكان نتيجة النمو الطبيعي لها وو�صول الالجئني �إلى زيادة الطلب على مياه ال�شرب.

احلاجة �إلى �ضمان اال�ستهالك والإنتاج امل�س�ؤولني (الهدف  12من �أهداف التنمية امل�ستدامة) على امل�ستويني ال�صناعي والزراعي ومن قبل
●
امل�ستهلكني الأفراد.
●

احلاجة �إلى �ضمان اال�ستهالك امل�س�ؤول (الهدف  12من �أهداف التنمية امل�ستدامة).
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الركيزة  .4ال�سالم والعدالة وامل�ؤ�س�سات القوية
«نحن م�صممون على �أن ن�شجع على قيام جمتمعات ي�سودها ال�سالم والعدل ويجد فيها املجتمع مت�س ًعا لهم ،جمتمعات تخلو من
اخلوف ومن العنف .فال �سبيل �إلى حتقيق التنمية امل�ستدامة دون �سالم ،وال �إلى �إر�ساء ال�سالم دون تنمية م�ستدامة»267.
267

ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
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يدعو الهدف  16من �أهداف التنمية امل�ستدامة الدول الأع�ضاء �إلى «تعزيز جمتمعات �سلمية و�شاملة للتنمية امل�ستدامة ،وتوفري الو�صول �إلى العدالة
للجميع ،وبناء م�ؤ�س�سات فعالة وم�س�ؤولة و�شاملة على جميع امل�ستويات» 268.وعلى وجه اخل�صو�ص ،يرمي الهدف  16.6من �أهداف التنمية امل�ستدامة
�إلى «بناء م�ؤ�س�سات فعالة و�شفافة وم�س�ؤولة على جميع امل�ستويات» و269الهدف � 16.7إلى «التحقق من اتخاذ القرارات التي ت�ستجيب للمتطلبات
وال�شاملة والت�شاركية والتمثيلية على جميع امل�ستويات»270.
وتعرتف هذه الأهداف ب�أهمية تعزيز العمليات وامل�ؤ�س�سات املعنية ب�صنع القرارات الت�شاركية وال�شاملة وامل�س�ؤولة ،وذلك من �أجل حتقيق نتائج
التنمية ال�سلمية وامل�ستدامة .وبالتايل ،ير�سي الهدف  16من �أهداف التنمية امل�ستدامة الأ�س�س التنموية للربامج الرامية �إلى تعزيز العمليات
ال�سيا�سية ال�شاملة ،وذلك من خالل امل�شاركة املدنية ويف ع�ضوية الربملانات واالنتخابات والأحزاب ال�سيا�سية.
وبالإ�ضافة �إلى الهدف  16من �أهداف التنمية امل�ستدامة املتعلق بامل�ؤ�س�سات ال�شاملة والت�شاركية والتمثيلية ،ي�سعى الهدف � 5إلى حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني جميع الن�ساء والفتيات ،ال �سيما من خالل الغاية  5.5املتمثلة يف «كفالة م�شاركة املر�أة م�شاركة كاملة وفعالة وتكاف�ؤ الفر�ص
املتاحة لها للقيادة على جميع م�ستويات �صنع القرار يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية والعامة» 271والغاية .5ج املتمثلة يف «اعتماد �سيا�سات �سليمة
وت�شريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز ال�سيا�سات والت�شريعات القائمة من هذا القبيل للنهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء والفتيات على
جميع امل�ستويات»272.
وتهدف ر�ؤية الأردن �إلى الو�صول �إلى اقت�صاد �أخ�ضر مزدهر وقادر على ال�صمود يف وجه الأزمات ،وذلك من خالل �إجراء الإ�صالحات ال�شفافة
وال�شاملة ال�ضرورية .وي�شمل ذلك �إجراء م�شاورات مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة� ،أيّ منظمات املجتمع املدين وجماعات امل�صالح الن�سائية واملنظمات
ال�شبابية وجماعات امل�صالح املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك من �أجل �ضمان �إدماج اجلميع يف م�ساعي التخطيط الإمنائي وتلقي اال�ستحقاقات
الالزمة 273.ويف ال�سياق نف�سه� ،ساهم الأردن ،وبفعاليةٍ ،يف الت�شجيع على �إ�شراك ال�شباب يف عمليات �صنع القرارات على جميع امل�ستويات ،ال �سيما من
خالل رعايته لقرار جمل�س الأمن رقم .2015/2250
وي�سود النظام امللكي الد�ستوري يف الأردن ،بحيث ميتلك امللك �سلطات تنفيذية وت�شريعية وا�سعة النطاق .وتنق�سم البالد �إلى  12محافظة ،ويتك ّون
الربملان من جمل�سني ،وهما جمل�س الأعيان الأردين وجمل�س النواب .ويت ّم تعيني  65ع�ض ًوا لالن�ضمام �إلى جمل�س الأعيان مبا�شر ًة من قبل امللك،
يف حني يت ّم انتخاب  130ع�ض ًوا لالن�ضمام �إلى جمل�س النواب من خالل التمثيل الن�سبي يف  23دائرة انتخابية لدورة انتخابية ت�صل مدتها �إلى 4
�سنوات .و ُيخ�ص�ص احلد الأدنى من احل�ص�ص يف جمل�س النواب للن�ساء ( 15مقعدًا  -مالحظة :ومع ذلك ،ح�صلت الن�ساء على  20مقعدًا يف انتخابات
عام  )2016وامل�سيحيني ( 9مقاعد) وال�شرك�س وال�شي�شان ( 3مقاعد) .ويت ّم تخ�صي�ص ثالث دوائر انتخابية للبدو يف مناطقهم ال�شمالية واملتو�سطة
واجلنوبية.
وقد وا�صل الأردن التزامه طويل الأمد ب�ضمان �إ�صالح العمليات ال�سيا�سية ال ّتي من �ش�أنها امل�ساهمة يف تعزيز الطابع الدميقراطي للم�ؤ�س�سات
وتي�سري عملية �إدراج وم�شاركة جميع قطاعات املجتمع فيها .ومنذ ا�ستئناف االنتخابات خالل العام  1989و�إ�ضفاء طابع قانوين على الأحزاب
ال�سيا�سية يف العام ّ ،1991
مت تطوير �سل�سلة من املبادرات من �أجل �صياغة خارطة طريق للإ�صالح ال�سيا�سي على جميع امل�ستويات .و�شملت هذه
الربامج تطوير الأجندة الوطنية للأردن للعام  2005وت�شكيل جلنة احلوار الوطني الأردين خالل العام .2011

268
269
270
271
272
273

82

ص ،20.تقرير فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات تحقيق أهداف التنمية املستدامة(( )E/CN.3/2016/2/Rev.1القامئة النهائية)
ص ،21.تقرير فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات تحقيق أهداف التنمية املستدامة(( )E/CN.3/2016/2/Rev.1القامئة النهائية)
ص ،21.تقرير فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات تحقيق أهداف التنمية املستدامة(( )E/CN.3/2016/2/Rev.1القامئة النهائية)
ص ،8.تقرير فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات تحقيق أهداف التنمية املستدامة(( )E/CN.3/2016/2/Rev.1القامئة النهائية)
ص ،9.تقرير فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات تحقيق أهداف التنمية املستدامة(( )E/CN.3/2016/2/Rev.1القامئة النهائية)
ص ،42-41.رؤية األردن 2025

وقد بد�أت امل�ساعي املبذولة لتنفيذ عملية الإ�صالح يف �أوائل العام  2011مع انطالق ثورات «الربيع العربي» ،وذلك من خالل ن�شر جاللة امللك عبداهلل
الثاين ل�ستّ «�أوراق نقا�ش» خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2012و 274 .2016وحتدد هذه الأوراق ر�ؤي ًة حول التدابري الرامية �إلى تعزيز مبادئ
امل�ساءلة والفعالية عرب جمموع ٍة �أ�سا�سية من امل�ؤ�س�سات والعمليات الدميقراطية ،مبا يف ذلك الربملان ،واالنتخابات ،والأحزاب ال�سيا�سية ،وم�شاركة
املواطنني ،ال �سيما ال�شباب ،و�سيادة القانون والدولة املدنية275.
ويف ظل ا�ستمرار تفاقم م�ستويات �أوجه عدم اال�ستقرار الإقليمي ،تع ّد ال�سيا�سة الأردنية الرامية لتو�سيع نطاق م�شاركة امل�ؤ�س�سات الدميقراطية
مبثابة رادع �أمام �أوجه التطرف العنيف .وتتما�شى هذه امل�ساعي مع بيانات الأمم املتحدة الأخرية ،واملتمثلة يف �ضرورة «�أن نعيد تركيز �أولوياتنا ،و�أن
نعزز تطبيقنا ملفاهيم العدالة ،و�أن نعيد بناء امليثاق االجتماعي بني احلاكم واملحكوم» ،276و»�أن نقوم با�ستحداث جمتمعات تعددية منفتحة قائمة
على االحرتام الكامل حلقوق الإن�سان والفر�ص االقت�صادية املتاحة للجميع ،كبديل ملمو�س ووا�ضح للتطرف العنيف 277.»...
وعلى الرغم من �أن �إ�شارات التقدم امل�ستمر يف جدول �أعمال الإ�صالح ال تزال قائم ًة ،ال �سيما يف �إطار اتخاذ بع�ض اخلطوات الهامة يف هذا االجتاه،
�إلاّ �أنه يبدو �أن وترية الإ�صالح العامة قد تراجعت ،وذلك على النحو الوارد يف تقرير تقييم الأمم املتحدة للأردن لعام  ...« 2016حول ما �إذا كانت
الإ�صالحات النظامية قد ّ
مت تعزيزها فعلاً لت�ش ّكل يف �أف�ضل الأوقات مكا�سب جزئية �أو عالمات ا�ستفهام يف بع�ض الأو�ساط»278.
� ّأما يف ما يتعلق ب�أداء احلوكمة ،فت�ش ّكل مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة املعتمدة يف جمموعة من امل�ؤ�شرات العاملية والإقليمية امل�ستقلة �صور ًة
مختلطة ،حيث تظهر �إجنازات الأردن ب�شكلٍ ج ّيد ن�سب ًيا ،وذلك باملقارنة مع نظرائه من الدول العربية� ،إلاّ �أن يبدو و�أنه يتخذ موق ًفا محايدًا
على امل�ستوى الدويل:
● احتل الأردن ،ووف ًقا مل�ؤ�شر الدميقراطية العربي لعام  279 2014اخلا�ص مببادرة الإ�صالح العربي ،املرتبة الثانية من بني ت�سع دول
عربية �شملها امل�سح.
●

�أظهر م�ؤ�شر الدميقراطية العاملي لعام � 2015أن الأردن قد احتل املرتبة  120من بني  167بلدًا يف هذا املجال280.

●

احتل الأردن املرتبة الأولى من بني الدول العربية واملرتبة  78عامل ًيا يف م�ؤ�شر حرية الإن�سان 281للعام  2015من بني  152دولة �أخرى.

● جاء الأردن يف املرتبة اخلام�سة والأربعني من بني  168بلدًا يف م�ؤ�شر مدركات الف�ساد ال�صادر عن منظمة ال�شفافية الدولية خالل
العام (282 2015حيث ي�ش ّكل الرقم  168املرتبة الأكرث ف�سادًا).
● يف �إطار م�ؤ�شر حرية ال�صحافة لعام  2016ال�صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود ،احتل الأردن املرتبة  135من بني  180دولة حول
و�سجل الأردن  44نقط ًة على مقيا�س يرتاوح
العامل  283واملرتبة اخلام�سة من بني  19دولة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقياّ .
بني ( 0الدول الأكرث حري ًة) و( 105الدول الأقل حري ًة) .و�أ�ضاف التقرير �إن «الربيع العربي وال�صراع ال�سوري قد دفعا ال�سلطات لت�شديد
�سيطرتها على و�سائل الإعالم ،ال �سيما الإنرتنت».
● يواجه القطاع الق�ضائي حتديات يف جمال امل�ساءلة وال�شفافية .فقد ّ
مت الت�أكيد على م�شاركة اجلمهور يف امل�ساعي املبذولة ل�ضمان
فعالية الق�ضاء ،ال �سيما يف ما يتعلق ب�إدارة الق�ضايا (والت�أخريات) واملرافق الإ�صالحية و�إنفاذ قرارات املحاكم ،يف تقرير م�شروع العدالة
العاملية الأخري ال�صادر ب�ش�أن الأردن284.
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وتتم ّثل �إحدى الأولويات الرئي�سية جلدول �أعمال الإ�صالح ال�سيا�سي يف الرتكيز على الإ�صالحات ال ّتي ت�سعى �إلى تعزيز ثقة اجلمهور يف العمليات
ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات الدميقراطية امل�س�ؤولة وامل�ساعي املبذولة ملوا�صلة تنفيذ مبادئ الالمركزية على م�ستوى املحافظات والبلديات.
وكذلك ،تتم ّثل التحديات الرئي�سية ال ّتي من املفرت�ض الت�صدي لها يف انخفا�ض م�ستويات ثقة اجلمهور يف امل�ؤ�س�سات املنتخبة والتمثيلية ،ومحدودية
�أوجه امل�شاركة يف االنتخابات ،و�ضعف القدرات واملوارد امل�ؤ�س�سية املتاحة ،وانخفا�ض معدالت �إ�شراك الن�ساء وال�شباب يف العمليات ال�سيا�سية ،و�ضعف
مواقف الأحزاب ال�سيا�سية واملواقف العامة ال�سلبية جتاه الأحزاب ال�سيا�سية ،ومحدودية التعليم والتوعية ب�ش�أن ق�ضايا الإ�صالح ،ف�ض ً
ال عن
محدودية امل�شاركة والت�شاور ب�ش�أن عمليات و�ضع ال�سيا�سات.
وبالتايل ،يع ّد التغلب على هذه العقبات �أم ًرا �أ�سا�س ًيا بالن�سبة للأردن ،وذلك للم�ساهمة يف حتقيق الإ�صالحات ال�سيا�سية والغايات التي حددها الهدف
 16من �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،سع ًيا من �أجل �إحراز التقدم املن�شود ل�ضمان �إن�شاء م�ؤ�س�سات فعالة وم�س�ؤولة و�شفافة واتخاذ القرارات على نحو
متجاوب و�شامل وت�شاركي ومتثيلي على جميع امل�ستويات.
وبالتايل ،تهدف االنتخابات ،وباعتبارها مثالاً يحتذى به و�أولوية رئي�سية وحتدي م�ستمر� ،إلى �إعداد �إطار فعال لإجراء انتخابات �شاملة و�شفافة
وذات م�صداقية .ويف ال�سياق نف�سه� ،شهد الأردن �سل�سل ًة منتظم ًة من االنتخابات املتعددة الأحزاب ،بحيث قد �أجريت االنتخابات الربملانية ثماين
م ّرات خالل الفرتة املمتدة بني العامني  1989و ،2016واالنتخابات البلدية خم�س مرات من العام � 1995إلى ّ � .2013أما االنتخابات الربملانية املقبلة،
ف�سيت ّم �إجرا�ؤها خالل العام  ،2020يف حني من املتوقع �إجراء انتخابات املجال�س البلدية واملحلية ،ف�ض ً
ال عن جمال�س املحافظات اجلديدة ،يف �صيف
العام .2017
وقد �شهد الأردن �سل�سل ًة من التغيريات ال ّتي طر�أت على الت�شريعات االنتخابية ،حيث �صدرت ثمانية قوانني انتخابية مختلفة بني العامني 1989
و ،2016وذلك قبل وقتٍ ق�صري من كل جل�س ٍة انتخابية .وح ّتى وقت قريب من الآن ،ا ّت�سمت �إجراءات االنتخابات الربملانية ب�سل�سل ٍة من ال�سيا�سات
واملمار�سات االنتخابية املثرية للجدل متعلقة ب�أ�س�س اختيار النظام االنتخابي ،وتعيني احلدود االنتخابية ،وتخ�صي�ص املقاعد للدوائر االنتخابية،
ودور امل�ؤ�س�سات احلكومية يف �إدارة االنتخابات ،وعملية ت�سجيل الناخبني ،و�أثر املمار�سات الفا�سدة مثل �شراء الأ�صوات على احلمالت االنتخابية،
الأمر الذي من �ش�أنه �أن يقو�ض الثقة العامة يف العملية االنتخابية .وقد انعك�ست العديد من هذه امل�شاكل � ً
أي�ضا خالل االنتخابات البلدية.
وقد ّ
مت اعتماد الإجراءات الأولية لإ�صالح الإطار القانوين مبوجب قانون االنتخابات لعام  ،2012وتوحيدها مبوجب القانون نف�سه لعام  2016الذي
�ساهم يف �إن�شاء نظام انتخابي جديد متا ًما و�أ�سا�س �أقوى لتقدمي ال�ضمانات وتنظيم احلمالت االنتخابية .ومع ذلك ،فقد حدد �أ�صحاب امل�صلحة
يف االنتخابات ،مبن فيهم من جمموعات املراقبني الوطنيني والدوليني� ،ضرورة �إدخال املزيد من التح�سينات على الإطار القانوين والتنظيمي
لالنتخابات الربملانية .ويف ال�سياق نف�سهّ ،
مت �إدخال تغيريات يف �إطار االنتخابات على م�ستوى البلديات واملحافظات خالل العام  2015ليت ّم اختبارها
يف العام .2017
وقد �ش ّكلت مبادرات �إن�شاء اللجنة االنتخابية امل�ستقلة يف العام  2012نقطة حتول هامة لالنتخابات يف الأردن .وبالتايل ،تتم ّتع اللجنة امل�ستقلة
ب�سلطة د�ستورية وقانونية لإدارة االنتخابات بك ّل «ثقة ونزاهة وحياد» 285.وقد �أثنى �أ�صحاب امل�صلحة وامل�س�ؤولون عن مراقبة �سري االنتخابات على
اللجنة االنتخابية امل�ستقلة لدورها يف �إجراء االنتخابات الربملانية لعام  ،2013و�أ�شاروا �إلى التح�سينات الالحقة ال ّتي مت ّيزت بها �إدارة اللجنة خالل
االنتخابات الربملانية لعام .2016
وقد �أثبتت اللجنة االنتخابية امل�ستقلة ،ومنذ �إن�شائها ،التزامها بتطويرها امل�ؤ�س�سي وتطوير قدراتها ،وذلك من خالل التدريب و�إجراء مراجعات
م�ستمرة للأطر الت�شغيلية والإجرائية اخلا�صة بها .ويف هذا الإطار� ،أظهرت الديناميات الكامنة وراء التح�ضريات التي ا�ضطلعت بها اللجنة
االنتخابية امل�ستقلة يف انتخابات عام  2016اجلهود البارزة املبذولة ل�ضمان االنفتاح وال�شفافية وامل�شاركة مع �أ�صحاب امل�صلحة الذين �أ�ضفوا م�ستوى
عالٍ من ثقة اجلمهور يف نزاهة عمل اللجنة.
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ومع ذلك ،ال تزال ث ّمة حاجة محددة لبناء قدرة اللجنة االنتخابية امل�ستقلة على العمل كهيئة حديثة ومهنية لإدارة االنتخابات تتم ّتع ب�إمكانيات
ت�شغيلية و�سوقية ف ّعالة ومتخ�ص�صة ،من �ش�أنها ال�سماح لهذه الأخرية بالتح�ضري النتخابات جمال�س البلديات واملحافظات لعام  2017واالنتخابات
الربملانية لعام  2020و�إجرائها .ويكت�سب هذا الو�ضع �أهمي ًة خا�صة ،وذلك نظ ًرا �إلى هدف اللجنة االنتخابية امل�ستقلة اال�سرتاتيجي املتمثل يف تطوير
نف�سها كهيئة تتم ّتع بالقدرة على �إظهار مبادئ امل�ساءلة العامة و�أوجه اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي وال�شراكات التعاونية والتميز املهني والإمكانيات الت�شغيلية
امل�ستدامة ال ّتي تتم ّيز بها.
وكانت االنتخابات الربملانية لعام  2016قد �شهدت ن�سبة �إقبال على الت�صويت قد بلغت  36يف املئة .وعلى الرغم من �أن ن�سبة الإقبال هذه مت ّثل زياد ًة
يف م�ستوى امل�شاركة ،وذلك باملقارنة مع الدورات االنتخابية ال�سابقة� ،إلاّ �أنه ال يزال يدل ذلك على م�ستوى منخف�ض ن�سب ًيا من م�شاركة املواطنني يف
االنتخابات .لذلك ،تع ّد م�ستويات الوعي والفهم العام للعملية ال�سيا�سية الأو�سع نطا ًقا محدود ًة ،وبالتايل ،ت�ش ّكل امل�ساعي املبذولة لتعزيز الثقافة
املدنية واملتعلقة بالناخبني القادرة على �إ�شراك و�إعالم جميع قطاعات املجتمع فجو ًة يتعني مل�ؤها .وكذلك� ،ساهمت محدودية م�شاركة �أ�صحاب
امل�صلحة يف امل�شاورات املعنية بالت�شريعات والأنظمة االنتخابية يف ت�سليط ال�ضوء على احلاجة �إلى �إ�شراك جهات فاعلة رئي�سية يف ك ّل مرحلة من
مراحل الدورة االنتخابية.
ويت�ألف الربملان الأردين �أيّ جمل�س الأمة من جمل�س منتخب وهو جمل�س النواب وجمل�س �آخر يت ّم تعيينه من قبل فخامة امللك وهو جمل�س
الأعيان .وي�أتي الربملان احلايل  286بعد �سبعة ع�شر دور ًة انتخابي ًة ّ
مت خو�ضها منذ �إن�شاء امل�ؤ�س�سات الربملانية مبوجب د�ستور العام  .1947ومبوجب
الد�ستور احلايل لعام  ،1952ب�صيغته املعدلة ،يتم ّتع الربملان ب�سلطة مراجعة م�شاريع القوانني ال ّتي تعدها الهيئة التنفيذية والت�صويت عليها ،مبا يف
ذلك م�شاريع القوانني التي اقرتحها الربملانيون يف البداية.
ويتم ّتع الربملان � ً
أي�ضا ب�صالحيات تخوله فر�ض رقابة مالية محددة ،وذلك من خالل حتديد �ضوابط للميزانية وال�ضرائب ،وكذلك ب�إمكانية حتميل
الوزراء امل�س�ؤولية ومحا�سبتهم عن طريق اال�ستجواب .ويتولى ك ّل جمل�س م�س�ؤولية حتديد نظامه الداخلي وعقد جل�سات برملانية علنية .ومع ذلك،
ث ّمة دائ ًما �إمكانية لعقد جل�سات خا�صة ،بحيث ال يت ّم فر�ض �أيّ التزام بعقد جل�سات عامة للجان �أو الدخول يف م�شاورات ر�سمية مع �أ�صحاب امل�صلحة.
ويت ّم انتخاب جمل�س النواب مبا�شر ًة لوالية ت�صل مدّتها �إلى �أربع �سنوات .وكان قد ّ
مت انتخاب �أع�ضاء الربملان احلاليني يف �شهر �أيلول�/سبتمرب 2016
مبوجب نظام انتخابي جديد كان من �ش�أنه خف�ض حجم جمل�س النواب من  150مقعدًا يف الربملان ال�سابع ع�شر �إلى  130مقعدًا حال ًيا .ويف العام ،2016
�ش ّكل  30يف املئة من �أع�ضاء الربملان �أع�ضا ًء جدد .ويدعم الأع�ضاء �أمان ًة تتم ّتع بخربة كبرية يف جمال العمل الربملاين .وبالن�سبة للربملان الثامن
ع�شر� ،أظهر ك ّل من امل�شرعني واملوظفني التزا ًما بتعزيز قدراتهم التقنية وفهمهم لال�ضطالع باملهام الت�شريعية والرقابية والتمثيلية للربملان.
ويتم ّثل العن�صر الرئي�سي لهذا الدور يف الطريقة التي من خاللها ي�ستفيد الربملان من التجارب ال�سابقة ،وذلك من �أجل تعزيز دوره يف عمليات
مراجعة امليزانيات وم�شاريع القوانني .ويتم ّتع جمل�س النواب بهيكل جلنة قائم يتيح له املراجعة التف�صيلية مل�شاريع القوانني ،وكذلك ي�ض ّم مركز
�أبحاث جديد من �ش�أنه تقدمي الدعم لعمل النواب ،ال �سيما يف جمال �أدوارهم داخل اللجان .ومع ذلك ،ال تزال قدرات الربملان محدود ًة يف جماالت
دعم النواب واللجان ،وذلك من خالل �إجراء م�شاورات مع �أ�صحاب امل�صلحة �أو توفري حتليل م�ستقل لل�سيا�سات وبحوث اخلرباء ب�ش�أن املوا�ضيع
الت�شريعية.
ويربز الهدف الرئي�سي لعملية الإ�صالح ال�سيا�سي يف الأردن يف حقيقة �أن «ال�شعب ينتخب ممثليه التخاذ قرارات عامة هامة بالنيابة عن البلد كك ّل».
ريا متمثلاً يف انخفا�ض م�ستويات ثقة اجلمهور يف الربملانات باعتبارها م�ؤ�س�سة
وتواجه الر�ؤية املعنية يف �إن�شاء برملان ديناميكي و�شامل حتد ًيا كب ً
فعالة تخدم م�صالح البلد ب�أ�سره و�شعوبه �أولاً  ،وذلك ا�ستنادًا �إلى الق�ضايا وجداول الأعمال املعتمدة ،بد ًال من م�صالح �أع�ضائه �أو دوائرهم االنتخابية.
وبالتايل ،يتطلب ذلك من الربملان اجلديد بذل جهود كبرية ،وذلك من �أجل تعزيز قدراته امل�ؤ�س�سية على التوا�صل امليداين مع الأفراد وجمموعات
�أ�صحاب امل�صلحة واالنخراط معهم ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي ،وب�شكلٍ مبا�شر� ،إلى م�ستويات معززة من ال�شفافية واالنفتاح والو�صول �إلى
املعلومات والبيانات .كما �سيتطلب الأمر � ً
أي�ضا �ضمان �إتاحة املزيد من الفر�ص للتفاعل مع املواطنني يف �إطار عمل الربملان ،وذلك من خالل تعزيز
مبادرات التوعية وحت�سني م�ستويات و�صول اجلمهور �إلى الربملان والربملانيني وامل�شاركة يف العملية الربملانية .وتتمثل اخلطوة الأبرز يف تعزيز
الإطار الذي من خالله يعمل الربملان بالتعاون مع املواطنني واملجموعات املهتمة ،وذلك من خالل �إجراء م�شاورات فعالة وم�ستجيبة ب�ش�أن عمله،
مبا يف ذلك امل�س�ألة التي ميكن من خاللها حتديد هويته ب�صورة بناءة ومعاجلة ال�شواغل العامة ال ّتي قد تواجهه.
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وتتمثل �إحدى املجاالت الهامة للربملان اجلديد يف درا�سة ال�سبل املختلفة للم�شاركة يف تعزيز وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .وكذلك ،ي�ضطلع
الربملان بدور رئي�سي يف جمال حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وذلك من خالل �إ�شرافه على الإجراءات التنفيذية اخلا�صة بجدول �أعمال التنمية
امل�ستدامة ،وا�ستعرا�ض واعتماد ت�شريعات خا�صة باملجاالت ال ّتي يلزم �إ�صالحها لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف الأردن ،وكذلك تعزيز �أوجه
النقا�ش والت�شاور ب�ش�أن جدول الأعمال املعتمد .ومتا�ش ًيا مع الهدف  16من �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،ستقع على عاتق الربملان � ً
أي�ضا م�س�ؤولية تقييم
كي ت�صبح و�شامل ًة
ال�سبل ال ّتي من خاللها �سينجح يف تطوير نف�سه كم�ؤ�س�سة فعالة وم�س�ؤولة و�شفافة ،من �ش�أنها متكني عملية اتخاذ القرارات ّ
وت�شاركي ًة ومتثيلي ًة على ح ّد �سواء.
و�سيعتمد الطابع التحويلي جلدول �أعمال التنمية امل�ستدامة ،و�إلى ح ّد كبري ،على م�شاركة ال�شباب الذين ميثلون تقري ًبا ربع عدد ال�سكان .ومع ذلك،
مل يظهر �سوى م�ستوى محدود جدًا من �أوجه الإدراج العملي وم�شاركة ال�شباب يف العمليات ال�سيا�سية .ومع حتديد ال�سن الد�ستوري املتمثل يف 30
عا ًما للرت�شح للربملان ،ناد ًرا ما ي�شارك ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية .وبالتايل ،مل يت ّم و�ضع �سوى عدد قليل من الهياكل الف ّعالة لتمكني ال�شباب من
�إبداء �آرائهم خالل عمليات و�ضع ال�سيا�سات.
وقد ّ
مت �إجراء بع�ض املحاوالت الهامة لتو�سيع نطاق عمليات �إدماج ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية ،متثلت يف خف�ض �سن الت�صويت �إلى � 17سنة وبذل
جهود �إ�ضافية لتوعية الناخبني .غري �أن اجلهود الرامية �إلى تي�سري احلوار �أو توفري الرتبية املدنية قد ا�ستهدفت فئات محددة ،مثل طالب
اجلامعات ،وبالتايل ،فهي مل ت�شمل عمو ًما ممثلني عن العديد من ال�شباب الأردنيني غري امللتحقني بالتعليم �أو العاطلني عن العمل .وبالتايل� ،ساهم
ذلك يف رفع م�ستويات الالمباالة جتاه الق�ضايا ال�سيا�سية بني �أو�ساط ال�شباب ،وهو ما ّ
دل عليه انخفا�ض م�ستوى م�شاركة الناخبني ال�شباب ( 20يف
املئة) يف انتخابات عام  ،2016وذلك باملقارنة مع املعدل الوطني البالغ  36يف املئة.
وبعيدًا عن �أوجه عدم اال�ستقرار يف املنطقة املحيطة بالدولة ،يواجه الأردن حال ًيا حتديات كبرية يف محاولة الت�صدي لأوجه الراديكالية والتطرف
داخل حدوده .وت�شري التقديرات املحافظة �إلى �أن ما بني  1,500و� 2,100أردين يقاتلون �ضمن جمموعات متطرفة ،مما يجعل اململكة �أكرب م�صدر
للمقاتلني من حيث ن�صيب الفرد .وتع ّد الآثار املرتتبة عن هذه الظاهرة خطري ًة� ،إذ من املرجح �أن يكون ه�ؤالء املقاتلني الأردنيني راد ًعا لل�سالم
واال�ستقرار يف بلدهم .وبالتايل ،ي�ساهم الرتكيز على تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية ،ال �سيما بني �أو�ساط ال�شباب وال�شابات ،يف م�ساعدتهم يف التعبري عن
�آرائهم واهتماماتهم يف �سيا�سات حكومتهم.
وقد �أبدى الأردن التزامات وا�ضحة يف هذا املجال ،ال �سيما من خالل رعايته لقرار جمل�س الأمن رقم  2015/2250الذي من �ش�أنه تعزيز �أوجه �إ�شراك
ال�شباب يف عمليات �صنع القرارات على امل�ستويني املحلي والوطني .وت�ساهم �إحدى عنا�صر هذا النهج الرئي�سية يف الت�أكيد على �أن ا�ستبعاد ال�شباب
الأردين من العمليات ال�سيا�سية الأكرث انت�شا ًرا ينطوي على مخاطر الراديكالية والعنف والتطرف العنيف .وبالتايل ،يع ّد من املهم �ضمان تزويد
ال�شباب واملنظمات التي يقودها ال�شباب بامل�ساحة والفر�صة ال�ضروريتان للم�شاركة يف العمليات ال�سيا�سية ال�شاملة والو�صول �إليها من خالل تبادل
املعلومات والت�شاور ب�ش�أن عمليات و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذها.
ومن املمكن �أن ي�ؤدي الربملان والأحزاب ال�سيا�سية دو ًرا ها ًما يف تي�سري احلوار املفتوح .و�إلى هذا احلدّ ،ال ب ّد من بذل املزيد من اجلهود لزيادة م�ستوى
الوعي ب�ش�أن العمليات ال�سيا�سية ودور الربملان وعمل الربملانيني والعمليات االنتخابية ،وذلك من خالل اعتماد تدابري معززة تتيح �إمكانيات الو�صول
�أمام اجلهات الفاعلة الرئي�سية ،ال �سيما الربملان واللجنة االنتخابية امل�ستقلة ،مبا يف ذلك اعتماد مواد مح�سنة للرتبية املدنية وا�ستخدام الو�سائط
الرقمية.
ويف �إطار م�صادقة الأردن يف العام  2008على اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،التزمت اململكة ب�إدماج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف العمليات ال�سيا�سية وذلك مبوجب �أحكام محددة تتعلق باالنتخابات .وتندرج هذه الأحكام �ضمن �صالحيات املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص
املعوقني .ويف ال�سياق نف�سهّ ،
مت بذل الكثري من اجلهود لتعزيز �أوجه الإدماج يف عمليات �صنع ال�سيا�سات واتخاذ القرارات ،مبا يف ذلك الأعمال
التح�ضريية مل�شروع الت�شريعات الذي يت�ضمن �أحكا ًما محددة ب�ش�أن الدور الذي ي�ؤديه ك ّل من الربملان واللجنة االنتخابية امل�ستقلة والأحزاب
ال�سيا�سية .ويف الوقت الذي اتخذت فيه اللجنة االنتخابية امل�ستقلة تدابري محددة لتي�سري الو�صول الفعلي �إلى العملية االنتخابية ،ال يزال ث ّمة
فر�ص متاحة ملعاجلة امل�سائل الأو�سع نطا ًقا املتعلقة ب�إمكانية و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملجموعات ال ّتي متثلهم ،وم�شاركتهم يف �أن�شطة
الربملان وال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
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زمن طويل� ،أن احلوكمة اجليدة ت�ش ّكل حجر
ويف ما يتعلق ب�إ�صالحات الإدارة العامة و�أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية الأ�سا�سية ،فمن امل�سلم به ،ومنذ ٍ
الأ�سا�س للتنمية االجتماعية واالقت�صادية الناجحة .والأهم من ذلك� ،أن احلوكمة اجليدة تهدف �إلى تعزيز العقد االجتماعي بني امل�ؤ�س�سات
احلكومية واملجتمعات املحلية وال�شعوب .ويف الواقع ،ث ّمة حتديات تواجه مبادئ احلوكمة � ً
أي�ضا ،وللأردن ن�صيب خا�ص فيها.
ويعاين القطاع العام �أوجه بطالة مفرطة وعدم كفاءة وم�ستويات �إنتاجية منخف�ضة 287.وبالتايل ،ي�ساهم حجم القطاع العام املت�ضخم جدًا
وامل�ضطرب يف �إ�ضعاف قدرته على حتفيز الأداء اجليد وحتقيق النتائج املن�شودة289 288.وعالو ًة على ذلك ،تعاين نظم احلوكمة �ضعف القدرات
امل�ؤ�س�سية ،ال �سيما يف جمال قدرات املوارد الب�شرية الأقل من تلك اخلا�صة بامل�ستوى القيادي 290.وبالتايل ،ي�ؤدي االفتقار امللحوظ �إلى ال�شفافية
وامل�ساءلة العامة291و�ضعف قدرات التوا�صل والتوعية �إلى تقوي�ض م�صداقية احلكومة و�إبداعها ومتيزها.
وتقر احلكومة وتعرتف ب�ضرورة زيادة �أوجه الديناميكية يف القطاع العام .وتنطوي �إحدى املقرتحات املطروحة حال ًيا على فر�صة اال�ستفادة من
خدمات احلوكمة الإلكرتونية بطريق ٍة عملية تخدم احتياجات مواطنيها 292.وعلى غرار التحديات االنتخابية التي تواجه احلكومة والربملان على
النحو املبني �أعاله ،ال ب ّد من اتباع نهج ت�شاوري وت�شاركي لتعزيز احلوار ومبادرات تقدمي اخلدمات .وينطوي هذا الأخري � ً
أي�ضا على عقد عالقات
�أقوى مع القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين ،ك�شركاء يف التنمية ،وذلك مت�ش ًيا مع القرارات التي اعتمدها امل�ؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية293.
مما يجعله واحدًا من �أكرب البلدان املتو�سطة الدخل التي تتلقى املنح الأجنبية يف العامل 294.ومنذ العام
ويعتمد الأردن على امل�ساعدات الدوليةّ ،
 1960وعلى �أ�سا�س ن�صيب الفرد الواحد ،تلقى الأردن م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ت�صل �إلى  ،%500مقارنة مبا تلقته م�صر ،و %180ملا تلقاه لبنان و%330
ملا تلقته �سوريا .ويف العام  ،2014بلغت �صايف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال ّتي تلقاها الأردن  385دوال ًرا �أمريك ًيا للفرد الواحد ،مقابل  163و40
دوال ًرا �أمريك ًيا لك ّل من لبنان وم�صر ،على التوايل .وغال ًبا ما ينتقد الأردنيون ،ال �سيما يف �أعمالهم اخلا�صة ،املجتمع الدويل لتقدميه الكثري من
امل�ساعدات ،الأمر الذي ميكن و�صفه مبا ي�شبه «لعنة املوارد» ،وذلك نظ ًرا لقدرتها على احل ّد من حاجة احلكومة لإجراء الإ�صالحات ال�ضرورية ال ّتي
قد ت�ؤدي لت�سريع مبادرات التنمية وحتفيز النمو االقت�صادي295.
وي�شري البنك الدويل � ً
أي�ضا �إلى �أن �شركاء التنمية يف الأردن كانوا ،وعن غري ق�صدٍ  ،متواطئني يف م�ساهمتهم يف حالة الركود هذه ،وذلك ب�سبب
انت�شار م�شاريع املانحني املجز�أة واملنتقاة ال ّتي ت�ساهم يف �إبراز مظاهر الت�صدي للتحديات الهيكلية الهامة ،يف حني �أنها تقوم بت�أجيل عملية تنفيذ
أ�سا�سا ،الأمر الذي من �ش�أنه ترك عن�صر ال�سيا�سة محدود النطاق 296.وقد يرتكز التوجه امل�ستقبلي للم�ساعدة الإمنائية
الإ�صالحات الالزمة � ً
الر�سمية ،وب�صور ٍة �أكرث مبا�شرة ،على جمموعة من املبادئ واملناهج ال ّتي ظهرت م�ؤخ ًرا من �شراكة بو�سان للتعاون الإمنائي الف ّعال297وخطة �أعمال
�أدي�س �أبابا 298والبيان ال�صادر عن االجتماع رفيع امل�ستوى الأول لل�شراكة العاملية ،299وال ّتي ت�شدد ،وبدرج ٍة �أكرب ،على �أهمية ال�شراكة الإمنائية
وم�صادر الإيرادات املولدة محل ًيا كم�صدر رئي�سي للتمويل الطويل الأجل للتنمية امل�ستدامة.
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ص ،40.رؤية األردن 2025
ص ،22.إطار الرشاكة القطرية للبنك الدويل الخاص باألردن 15 ،حزيران/يونيو 2016
ص ،94.خطة التنمية التنفيذية ( )2018-2016ويشري ذلك أيضً ا إىل وجود  120مؤسسة وإدارة ووزارة.
ص ،94.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
ص ،4.إطار الرشاكة القطرية للبنك الدويل الخاص باألردن 15 ،حزيران/يونيو 2016
ص 42.وص ،94.خطة التنمية التنفيذية ()2018-2016
األمم املتحدة  -املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،أديس أبابا 16-13 ،متوز/يوليو 2015
ص ،5.البنك الدويل  -التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2015
املشاركة املحلية املنتجة  -منسق األمم املتحدة املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية بشأن التعاون اإلمنايئ يف األردن ،بول لوندبريغ ،أيار/مايو 2016
ص xi.و xiiو ،xivالبنك الدويل  -التشخيص املنهجي القطري ،شباط/فرباير 2015
رشاكة بوسان للتعاون اإلمنايئ الفعالhttp://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm :
/http://www.un.org/esa/ffd
/http://effectivecooperation.org/2014/03/draft-communique-for-the-first-high-level-meeting-of-the-global-partnership
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و�ضوحا مما هي
وتع ّد الإ�صالحات ال ّتي ت�شتد احلاجة �إليها �أكرث
ً
عليه على امل�ستوى دون الوطني ،حيث تفيد التقارير �أن اخلدمات
العامة يف املحافظات والبلديات ،ال �سيما يف البلديات النائية ،هي يف
نق�صا يف
حالة �سيئة منذ عقود 300.وتواجه البلديات التي تعاين ً
ً
�ضغوطا متزايد ًة ملوا�صلة تقدمي
املوارد املتاحة و�إمكانيات التمكني
اخلدمات البلدية الف ّعالة واجليدة ومعاجلة �أوجه الق�صور يف
امل�ساكن وحتفيز التنمية االقت�صادية املحلية والتما�سك االجتماعي
داخل املجتمعات املحلية 301.وت�سجل �أبرز متطلبات القدرات يف
تلك البلديات التي يقيم فيها  85يف املئة من الالجئني ال�سوريني،
ال �سيما يف ما يتعلق بتعزيز القدرات من �أجل التخطيط الإمنائي
وتقدمي اخلدمات وتنفيذ امل�شاريع و�ضمان تطوير �آليات �أكرث
فعال ّية للتن�سيق واالت�صال302.
ويف الأردن ،يت�ألف نظام احلوكمة دون الوطني من �إدارات على
م�ستوى املحافظات و�سلطات بلدية من امل�ستوى الواحد .وبالتايل،
من املمكن و�صفه على �أنه �سلطة مركزية تتولى مهام التن�سيق
املحلي .وال تزال املحافظات تعتمد ،و�إلى ح ّد ما ،على احلكومة
املركزية والوزارات التنفيذية املختلفة التابعة لها .ويقوم املحافظ،
الذي ير�شحه جمل�س الوزراء ويعينه امللك ،برفع تقاريره �إلى
ريا
وزير الداخلية .وت�ؤدي املهام ال ّتي ي�ضطلع بها املحافظ دو ًرا كب ً
ً
مرتبطا يف جمال التخطيط
متعل ًقا ب�ضمان الأمن ودو ًرا �آخ ًرا
للتنمية االجتماعية واالقت�صادية ،وذلك من دون تخ�صي�ص
ميزانية م�ستقلة لدعم الربامج املطورة على امل�ستوى دون الوطني.
وتتم ّثل الوزارات التنفيذية على م�ستوى املحافظات من خالل
املديريات ال ّتي تتمتع با�ستقالل ذاتي محدود النطاق يف التخطيط
والتنفيذ ،وذلك با�ستثناء بع�ض الوحدات الوظيفية و�أجهزة
الدولة التي تتم ّتع ب�سلطات كبرية على امل�ستوى دون الوطني303.
وي�ش ّكل ر�ؤ�ساء املديريات �أع�ضا ًء يف املجل�س التنفيذي الذي ير�أ�سه
املحافظ ،وبالتايل ،فهم يتولون مهام التن�سيق .ويدعم املحافظ
� ً
جمل�سا ا�ست�شار ًيا م�ؤل ًفا من  25ع�ض ًوا معينني  ،304وبالتايل،
أي�ضا
ً
فهو ي�ؤدي دو ًرا محدودًا يف و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذها ،وال يرتبط
مبا�شر ًة مع املواطنني يف ما يتعلق مب�سائل بامل�ساءلة.
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ص ،2.برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير تقييم احتياجات البلديات،
2014
ص ،59.برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير تقييم احتياجات
البلديات2014 ،
ص ،62.برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير تقييم احتياجات
البلديات2014 ،
تتألف هذه الفئة من وكاالت الوزارات التنفيذية أو مؤسسات
الخدمات العامة اململوكة للدولة التّي تتمتع مبستويات أعىل من
االستقاللية عن مديريات الوزارات التنفيذية؛ وهي غال ًبا ما تعمل
بالتوازي مع البلديات بصفتها جهات مقدّمة للخدمات
تتألف من أعضاء الربملان ورؤساء البلديات ومنظامت املجتمع املدين
واملنظامت املجتمعية والقطاع الخاص وما إىل ذلك

ويع ّرف قانون البلديات ،ب�صيغته املعدلة يف العام  ،2011البلديات ب�صفتها «م�ؤ�س�سة �أهلية تتم ّتع بال�شخ�صية املعنوية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري»،
ريا �إلى م�ستوى محدد من �أوجه الالمركزية ال ّتي تطغى عليها .وقد انخف�ض �إجمايل عدد البلديات يف الأردن من  328بلدية يف �أوائل العام 2000
م�ش ً
�إلى  100بلدية يف يومنا هذا .وت�ص ّنف البلديات �إلى �أربع فئات من (�أ) �إلى (د)305،وذلك اعتمادًا على موقعها وحجم ال�سكان املقيمني فيها .وتخ�ضع
البلديات للمجل�س البلدي الذي يت ّم انتخابه ك ّل �أربع �سنوات ،حيث تخ�ص�ص ن�سبة  25يف املئة من مقاعده للن�ساء .ويتولى رئي�س البلدية املنتخب
مهمة رئا�سة املجل�س البلدي لي�ؤدي دور الرئي�س التنفيذي لإدارة البلديات ،وذلك مب�ساعد ٍة من مدير البلدية الذي تعينه وزارة ال�ش�ؤون البلدية يف
الأردن306.
وت�ض ّم البلديات  29جمالاً للم�س�ؤولية 307،متعل ًقا باخلدمات احل�ضرية النموذجية املقدّمة مثل التنظيف و�إنارة ال�شوارع وت�شييد و�صيانة الطرق
وامل�سالخ والأ�سواق واحلدائق العامة واملكتبات وتخطيط املدن .وتتم ّتع البلديات � ً
أي�ضا ب�صالحيات عامة تتيح لها �إمكانيات �ضمان التنمية املحلية.
ووف ًقا للقانون املذكور ،ال تع ّد خدمات �إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي من الوظائف ال ّتي ت�ضطلع بها البلدية .ومع ذلك ،غال ًبا ما حتاول البلديات
معاجلة �أوجه الق�صور يف هذه اخلدمات ال ّتي تديرها احلكومة ،وذلك من خالل مبادراتها اخلا�صة ال ّتي تقوم بتطويرها لهذه الغاية308.
وتت�ألف م�صادر دخل البلديات يف معظمها من �إيراداتها اخلا�صة (مبا يف ذلك من امل�شاريع اال�ستثمارية) ،وحتويالت ميزانية الدولة ،وقرو�ض من
ريا ما تف�شل البلديات يف تلبية االحتياجات املحلية ،وذلك ب�سبب عدم كفاية
بنك تنمية املدن والقرى ،ويف حاالت نادرة ،من منح اجلهات املانحة .وكث ً
املوارد املالية ،ف�ضلاً عن محدودية القدرات التقنية املتاحة .وب�شكلٍ عام ،تتم ّتع البلديات بقدرة ا�ستثمارية ر�أ�سمالية منخف�ضة جدًا ،وبالتايل ،فهي
ت�ستخدم امليزانيات املتاحة ،وب�شكلٍ كبري ،من �أجل تغطية تكاليف الت�شغيل املتكبدة309.
ويت ّم ت�شارك ال�سلطة الإ�شرافية املركزية على نظام املحافظات بني وزارة الداخلية على م�ستوى املحافظات (مبا يف ذلك م�ستوى املقاطعات واملناطق
الفرعية) ووزارة ال�ش�ؤون البلدية على امل�ستوى البلدي واملحلي .وبالتايل ،ت�ؤدي وزارة التخطيط والتعاون الدويل دو ًرا ها ًما يف التخطيط الإمنائي
املحلي .وت�سيطر الوزارات التنفيذية ،وب�شكلٍ تام ،على مرافق تقدمي اخلدمات وف ًقا لقطاعاتها املحددة.
وعلى امل�ستوى املحلي ،يت ّم ت�شارك امل�ساعي املبذولة للتخطيط التنموي بني العديد من اجلهات الفاعلة حتت قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدويل
ووزارة الداخلية ووزارة ال�ش�ؤون البلدية .ويف القطاع العام ،يتم تخطيط النفقات وتنفيذها � ّإما من قبل احلكومة املركزية �أو البلديات .ويتم �إنفاق 3
يف املئة فقط من �إجمايل نفقات احلكومة على م�ستوى البلديات� ،310أيّ ما يعادل  1يف املئة فقط من الناجت املحلي الإجمايل ،لي�سجل الأردن بذلك
�أدنى م�ستوى يف املنطقة يف هذا املجال 311.وعالو ًة على ذلك ،مل يت ّم تطوير �أيّ �إطار متما�سك للتخطيط العمراين من �ش�أنه �أن ي�ضمن حتقيق
التنمية االجتماعية واالقت�صادية امل�ستدامة على امل�ستويني الوطني ودون الإقليمي.
وبالتايل ،يت ّم التخطيط ،وب�شكل رئي�سي ،ا�ستنادًا �إلى خطوط عمودية ،يف الوقت الذي يت ّم فيه التحكم ب�صور ٍة تنازلية وف ًقا للميزانيات املركزية
املخ�ص�صة .وقد جنحت امل�ساعي املبذولة يف تعزيز �أوجه التخطيط الإمنائي املحلي ا�ستنادًا �إلى اخلطوط الأفقية على م�ستوى املحافظات ويف بع�ض
احلاالت على م�ستوى البلديات � ً
أي�ضا ،وذلك من �أجل �إ�شراك ال�سكان املحليني بطريق ٍة �أكرث مبا�شر ًة 312.وت�ض ّم مكاتب املحافظني وحدات تنمية
محلية يعمل �ضمنها موظفون من وزارة الداخلية ،وكذلك تعمل وحدات مماثلة ،وبدعم من وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،يف حوايل  40بلدية لتحقيق
الغاية نف�سها .ومن املفرت�ض �أن ت�ؤدي وحدات التنمية املحلية دو ًرا رئي�س ًيا يف �إدارة املعلومات ،والبحوث ،والتخطيط والر�صد ،وذلك من �أجل دعم
�إجراءات و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذها على ال�صعيد املحلي.
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الفئة (أ) :مركز املحافظات و/أو الذي يض ّم أكرث من  100,000شخص؛ الفئة (ب) :مركز اللواء و/أو الذي يرتاوح عدد سكان املنطقة التابع لها بني  15,000و100,000
نسمة؛ الفئة (ج) :مركز املناطق الفرعية (الجادة) و/أو الذي يرتاوح عدد سكان املنطقة التابعة له بني  5000و15000؛ الفئة (د) :املناطق التّي تغطي أقل من 5000
شخص (التقييم القطري املشرتك)
عىل األقل بالنسبة للبلديات األكرب حجماً (أ وب)
كانت تض ّم  39مجالاً من قبل ،مبا يف ذلك التعليم والصحة واملياه
عىل سبيل املثال ،تشغيل خدمات املياه والرصف الصحي للمقيمني يف البلدية مقابل تسديد رسوم محددة (لتوليد الدخل)
يف املتوسط ،ميثل ذلك  %17من نفقاتها السنوية (االتحاد األورويب)2013 ،
األرقام املس ّجلة للعام  ،2010باستثناء املناطق الخاصة يف عامن والعقبة والبرتاء التّي تت ّم إدارتها وفقًا لرتتيبات مختلفة .املصدر :االتحاد األورويب2011 ،
ويتناقض ذلك ،وبشكلٍ حاد ،مع املتوسطات العاملية البالغة حوايل  %40يف الدول الفدرالية و %22يف البلدان املوحدة
معظمها يف سياق املشاريع املم ّولة من الجهات املانحة
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وعالو ًة على ذلك ،ي�ضطلع املجتمع املدين الأردين بدور ر�سمي محدود النطاق يف جمال التخطيط الإمنائي املحلي الذي تقوده احلكومة� ،إلاّ يف
املواقع التي تنفذ فيها مبادرات التنمية املجتمعية املدعومة من اخلارج .ويعود ذلك ،وب�شكلٍ جزئي� ،إلى االفتقار �إلى �سيا�سات �أو �إجراءات �أو �آليات
م�ؤ�س�سية وا�ضحة من �ش�أنها التحفيز على م�شاركة املواطنني يف هذا الدور .غري �أن هذه املنظمات ت�ؤدي دو ًرا ها ًما جدًا يف احلياة املجتمعية املحلية،
وذلك من خالل تقدمي امل�ساعدة �إلى �أ�ش ّد الفئات �ضع ًفا وعن طريق تقدمي اخلدمات ال�ضرورية لها (ال �سيما يف جمال ال�صحة العامة والتعليم يف
مرحلة الطفولة املبكرة ومحو الأمية ،ف�ض ً
ال عن املجاالت املت�صلة بحقوق املر�أة والطفل) و�ضمان تنميتها محل ًيا.
وتتم ّتع املنظمات املجتمعية املحلية بتقديرات جيدة بني �أو�ساط املواطنني ،313وتعترب �أكرث ا�ستجاب ًة الحتياجات املواطنني من م�ؤ�س�سات الدولة،
�سواء كانت محلية �أو وطنية .وبالتايل ،يتم ّثل املجتمع املدين يف جلان املحافظات اال�ست�شارية ،ومن املمكن له �أن ي�ؤدي دو ًرا م�ؤث ًرا على امل�ستوى
ال�شعبي ،وذلك من خالل التفاعل مع املجال�س البلدية ب�ش�أن امل�سائل ال ّتي ته ّم املواطنني املحليني 314.وي�ساهم املجتمع املدين � ً
أي�ضا يف تعزيز �أوجه
نزاهة نظم احلوكمة ،وذلك من خالل اال�ضطالع مببادرات م�ستقلة للم�ساءلة االجتماعية .وتتم ّتع بع�ض املنظمات غري احلكومية بنفو ٍذ �أكرب،
وذلك بف�ضل رعاية �أفراد الأ�سرة املالكة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف منحها قد ًرا �أكرب من املرونة و�إتاحة �إمكانيات الو�صول �إلى املوارد املالية
والقدرات �أمامها ،ف�ضلاَ عن ك�سبها ت�أييد عام.
وعلى مدى العقدين املا�ضيني� ،شهد نظام احلوكمة املحلي والتنمية املحلية يف الأردن حركة انتقال بطيئة نحو الالمركزية .ورمت امل�ساعي الأولية
املبذولة لت�سريع الالمركزية �إلى امل�ساهمة يف زيادة امل�شاركة يف عملية و�ضع ال�سيا�سات العامة و�إجراءات التنفيذ اخلا�صة بالقطاع العام ،ف�ض ً
ال عن
حت�سني عمليات التدقيق االجتماعي لأداء القطاع العام .و�أدّى الربيع العربي والأزمة االقت�صادية ال ّتي ظهرت بعد العام � 2009إلى تراجع احلكومة
عن تطبيق �أوجه الالمركزية ال�سيا�سية واملالية .وبالتايل ،منحت الأولوية ل�صالح عمليات تعزيز �أوجه عدم الرتكيز الإداري على م�ستوى املحافظات،
وذلك من �أجل �ضمان التخطيط الإمنائي وبناء القدرات البلدية والإدارية.
ويف الآونة الأخرية� ،أبدت احلكومة اهتمامها جمددًا يف تعزيز �أوجه الإ�صالح الالمركزي ،بدعم من االحتاد الأوروبي 315.وقد �أجريت �أول انتخابات
بلدية يف �شهر �آب�/أغ�سط�س  ،2013وذلك مبوجب قانون البلديات املعدل حدي ًثا ،316وللم ّرة الأولى يف الأردنّ ،
مت الإ�شراف على ذلك من خالل جلنة
انتخابية م�ستقلة .ومن اجلدير ذكره �أن ن�سبة الإقبال على الت�صويت كانت منخف�ض ًة ( %31.5من الناخبني امل�سجلني) ،وذلك ب�سبب عوامل عديدة
تتم ّثل يف مقاطعة بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية والمباالة الناخبني.
وبالتايل ،تتم ّتع املجال�س البلدية املنتخبة حدي ًثا بالقدرة على تعزيز مكانة البلديات يف تقدمي اخلدمات و�ضمان التنمية املحلية .وكذلك ،فهي
ت�ساهم ،وب�شكلٍ كبري ،يف تعزيز امليثاق االجتماعي يف الأردن على امل�ستوى املحلي .ومع ذلك ،تواجه هذه املجال�س حتديات كبرية عند توليها مهمة
�إدارة البلديات املفل�سة واملت�ضخمة واملختلة .وتزداد هذه الق�ضايا تعقيدًا يف املناطق ال�شمالية ،وذلك ب�سبب التحديات ال ّتي تفر�ضها عمليات ا�ست�ضافة
�أعداد كبرية من الالجئني.
وقد عاجلت احلكومة ،وب�شكلٍ رئي�سي ،م�شاكل عدم الرتكيز الإداري من حيث تخطيط التنمية املحلية ،يف حني ال تزال �إدارات املحافظات تتم ّتع
ب�سلطات تنفيذية ومالية محدود ًة .وقد ّ
مت بذل العديد من امل�ساعي للتوفيق بني م�سارات التخطيط العمودي والأفقي ،ال �سيما يف ما يتعلق بتوزيع
الأدوار بني وزارة التخطيط والتعاون الدويل ووزارة الداخلية ووزارة ال�ش�ؤون البلدية .ومنذ ذلك احلني ،تو ّلت وزارة التخطيط والتعاون الدويل
مهمة قيادة عملية تطوير برامج تنمية املحافظات يف محاولة منها ل�س ّد الثغرات القائمة بني م�سارات التخطيط القطاعي العمودية واملركزية
وجهود التخطيط الأفقي املبذولة بني القطاعات والقائمة على مختلف املناطق .ويف ال�سياق نف�سهّ ،
مت حتديد النوايا ملوا�صلة �إ�شراك املواطنني يف
القرارات املتعلقة باال�ستثمارات العامة و�إر�ساء �أ�س�سها املحلية ،وذلك من �أجل تعزيز التنمية االقت�صادية املحلية وا�ستحداث فر�ص عمل جديدة.
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 %79من املواطنني يثقون باملنظامت املجتمعية بشكلٍ جزيئ أو كيل يف التعامل مع احتياجات املجتمع (شمل املسح  400مواطن يف  5بلديات ،كانون الثاين/يناير ،2013
املجتمعات العاملية)
أي التزامات رسمية مرتتبة عىل البلديات إلرشاك املجتمع املدين املحيل واملجتمعات املحلية يف عملية التخطيط ووضع امليزانيات ،وكذلك
وجود
عدم
تجدر اإلشارة إىل
ّ
إلبالغ السكان املحليني حول أداء البلدية
تع ّهد االتحاد األورويب بتقديم  4.5مليون يورو خالل العام  2014دعماً السرتاتيجية الحكومة الالمركزية
القانون رقم  13املؤرخ يف أيار/مايو  ،2011بصيغته املعدلة يف شهر كانون الثاين/يناير 2012

ويف هذا الإطار ،ت�ساهم برامج تنمية املحافظات يف حتديد �أهداف التنمية املتو�سطة الأجل ال ّتي �ستدعمها ميزانية اال�ستثمار الوطنية .وبالتايل،
فهي تهدف �إلى حتديد االحتياجات ذات الأولوية للمجتمعات املحلية وت�شجيع القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين و�شركاء التنمية الآخرين على
امل�ساعدة يف تلبية هذه االحتياجات .وعالو ًة على ذلك ،قامت وزارة التخطيط والتعاون الدويل ب�إن�شاء �صندوق تنمية املحافظات ،وذلك من �أجل جمع
الأموال الالزمة لتلبية االحتياجات ال ّتي مل تتمكن املوازنة الوطنية من تلبيتها ،وال ّتي تقدّر مببلغ  100مليون دوالر �أمريكي .وقد �ساهمت بع�ض
اجلهات املانحة ،ال �سيما دول جمل�س التعاون اخلليجي ،يف تعزيز موارد هذا ال�صندوق .وبالتايل ،يتعني على الوزارات التنفيذية الآن مواءمة خططها
اال�ستثمارية ال�سنوية وخطط منت�صف املدة مع �أولويات برامج تنمية املحافظات.
ويف ما يتعلق بقدرة الإدارات البلدية ،فقد �أظهرت العديد من التحاليل ال ّتي �أجريت م�ؤخ ًرا� 317أن قطاع البلديات معر�ض للخطر:
● ال ت�ضطلع البلديات ب�صور ٍة روتينية �إلاّ بجز ٍء من الوظائف الـ 29التي تعينها املجال�س البلدية مبوجب القانون .وبالتايل ،تراجعت
مما �أدى �إلى ات�ساع الفجوة بني البلديات ودوائرها املحلية ،الأمر الذي بدوره قد �أ�سفر عن
معدالت املوافقة على ال�سلطات البلديةّ ،
انخفا�ض ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات املحلية الأخرية.
● ال تتم ّتع البلديات بقدرات �إدارية وتقنية كافية ،ويعود ذلك يف معظم الوقت �إلى مبادئ املح�سوبية املعتمدة عند توظيف املوظفني،
بدلاً من على �أ�سا�س اجلدارة 318.وقد �أدى ذلك �إلى ّ
ت�ضخم القوى العاملة ذات امل�ؤهالت املحدودة .وكذلك ،مل تقم جميع البلديات
ري من الأحيان .وعالو ًة على ذلك ،يتولى رئي�س البلدية مهمة
بو�ضع مخططات تنظيمية لها وال ح ّتى با�ستخدام م�سامي وظيفية يف كث ٍ
الإ�شراف على ال�ش�ؤون الإدارية وتنفيذها يف ظل عدم كفاية عمليات التدقيق واملوازنة ال ّتي يقودها املجل�س البلدي.
● تع ّد ممار�سات الإدارة املالية �أ�سا�سي ًة ،وت�ؤدي �إلى عدم الكفاءة يف تقدمي اخلدمات و�إدارة الأموال� .إلاّ �أنها ال تدعم مبادئ امل�ساءلة.
وبالتايل ،تعمل وزارة ال�ش�ؤون البلدية حال ًيا على و�ضع �إطار تنظيمي لتوجيه البلديات يف مهامها الإدارية ،يف الوقت الذي تقوم فيه
باالرتقاء � ً
أي�ضا بنظم �إدارة املعلومات املالية.
ريا ما تفتقر البلديات �إلى املعدات والقدرات والو�سائل اللوج�ستية وو�سائل النقل الالزمة ل�ضمان تقدمي اخلدمات البلدية
● كث ً
واملحافظة على �أ�صولها القائمة.
● تعاين البلديات قيودًا مالي ًة �شديد ًة .وت�ستهلك �أوجه �إنفاق الراتب ح�ص ًة مفرط ًة من ميزانيات البلديات ،يف الوقت الذي �أ�صبحت فيه
خدمة الدين غري م�ستدامة بالن�سبة لكثري من البلديات 319.وكذلك ،تخ�ضع عمليات توليد الإيرادات لقيود من الت�شريعات وامل�صالح
املكت�سبة ،320الأمر الذي يرتك لل�سلطات البلدية قدرة ا�ستثمارية �ضئيلة� ،إن كان ذلك ممك ًنا.
ث ّمة فوارق كبرية قائمة بني املناطق والبلديات ،من حيث الأداء والقدرات املتاحة .وقد �أحرزت �أمانة عمان الكربى ،ال ّتي ت�ستفيد من و�ضع قانوين
كي ت�صبح هيئ ًة محلي ًة حديث ًة وفعال ًة و�أكرث قدر ًة على تلبية احتياجات �سكانها .كما ا�ستفادت بع�ض
بارز يف البالد ،خطوات كبرية يف �سعيها الد�ؤوب ّ
البلديات الأخرى من الدعم املبا�شر لبناء القدرات ،وذلك من خالل امل�شاريع املمولة من اجلهات املانحة ،وحققت تقد ًما بار ًزا يف هذا املجال .غري �أنه
مل يت ّم تو�سيع نطاق املبادرات الناجحة لت�شمل جميع البلديات بعد.
ويف �ضوء هذه التحديات الق�صرية واملتو�سطة الأجل ،توا�صل احلكومة ،وب�صور ٍة تدريجية ،بذل اجلهود الالزمة لإعداد جدول �أعمال من �ش�أنه
وين�ص قانون البلديات اجلديد على �إن�شاء جمال�س محلية لتعزيز متثيل املواطنني فيها ،وكذلك،
امل�ساهمة يف حتقيق الالمركزية وتفوي�ض ال�سلطةّ .
ينظم قانون الالمركزية ال�سلطة املالية والتخطيطية على م�ستوى املحافظة وين�ص على �إن�شاء جمل�س محافظة منتخب321.
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يرجى االطالع عىل وجه الخصوص عىل مذكرة موجزة بشأن تطوير الربنامج املواضيعي املقبل «منظامت املجتمع املدين والسلطات املحلية» (( )2014-2020االتحاد
األورويب)2013 ،؛ السعي لتحقيق الالمركزية يف الحكومة األردنية الهاشمية :بعض النتائج األولية لتحليل الوضع القائم (االتحاد األورويب)2011 ،
تشري اإلحصاءات الوطنية إىل أن  %76من موظفي البلدية مل يكملوا مرحلة تعليمهم الثانوية
باملقارنة مع املعيار الدويل الذي تبلغ نسبته ( %15االتحاد األورويب)2011 ،
عىل سبيل املثال ،مل يت ّم تحديث القيمة اإليجارية املستخدمة يف حساب رضيبة األمالك منذ العام  2002يف العديد من البلديات
ص ،4.إطار الرشاكة القطرية للبنك الدويل الخاص باألردن 15 ،حزيران/يونيو 2016
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وكذلك ،ال ب ّد من الرتكيز على ظاهرة جديدة ن�سب ًيا تتيح عقد مناق�شات يف �إطار «ال�سالم والعدالة وامل�ؤ�س�سات القوية» ،وذلك �سع ًيا منها ملنع التطرف
العنيف .وبالتايل� ،أ�صبحت �سوريا واحد ًة من �أكرث الدول يف العامل ال ّتي ت�ض ّم �أعداد كبرية من املقاتلني الأجانب .وهكذا ،حتولت �سوريا الآن �إلى
الوجهة الأولى لتدريب املتطرفني العنيفني اليوم .وقد جنحت اجلماعات املتطرفة ال ّتي تعمل من �سوريا يف جتنيد املقاتلني من جميع �أنحاء املنطقة
العربية والعامل ،مبا يف ذلك من الأردن ،وذلك من خالل �إدارتها حلمالت غال ًبا ما تتعلق بالق�ضايا الطائفية وا�ستخدام الف�ضاء الإلكرتوين.
وبن�شاط
وعلى الرغم من �أن الأردن ي�شكل واحدًا من البلدان القليلة يف املنطقة ال ّتي ال تزال متتاز بنعمة اال�ستقرار� ،إلاّ �أن بع�ض الأردنيني ي�ساهمون
ٍ
يف زيادة �أعداد املقاتلني يف البلدان املجاورة .وعلى الرغم من �أن الأرقام الفعلية ال تزال غري معروفة حتى الآن� ،إلاّ �أن التقديرات املحافظة ت�شري
�إلى �أنها ترتاوح بني  2,100-1,500من الأردنيني الذين يقاتلون مع اجلماعات الراديكالية .وبالتايل ،ي�ساهم ذلك يف جعل اململكة �أكرب م�ساهم يف ما
يتعلق بن�صيب الفرد 322.وت�ضع م�صادر �أخرى الأردن على م�ستوى �أعلى بكثري .وبالتايل ،تع ّد الآثار املرتتبة عن هذه الظاهرة خطري ًة� ،إذ من املرجح
�أن ي�ش ّكل ه�ؤالء الأردنيني راد ًعا لل�سالم واال�ستقرار يف بالدهم .وكذلك ،من املهم جدًا العمل مع ال�سكان املحليني من �أجل دعم اجلهود الرامية �إلى
معاجلة �أ�سباب التطرف هذه يف املقام الأول.
لذلك ،حتاول ال�سلطات الوطنية ال�سيطرة على وترية منو الراديكالية والتطرف العنيف يف البالد واحل ّد منها .ويف هذا الإطارّ ،
متت املوافقة على
قانون جديد ملكافحة الإرهاب يف �شهر حزيران/يونيو  ،2015وذلك من �أجل منح ال�سلطات �صالحيات جديدة وا�سعة النطاق وجترمي امل�شاركة
يف اجلهاد الأجنبي ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يتيح حي ًزا قانون ًيا وا�س ًعا للحكومة ل�سجن املواطنني الذين يقدمون الدعم الأيديولوجي والتجنيد
للمنظمات الإرهابية.
وقد �شارك جاللة ملك الأردن نف�سه يف املحافل الدولية والعاملية وحتدّث عن �أهمية مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف .ويرتكز جدول �أعمال
جاللته ملكافحة التطرف حول �إعادة �إر�ساء اجلوهر والروح امل�شرتكة لك ّل من العقائد واملعتقدات ،وتغيري اخلطاب احلايل ،ووقف انت�شار خطاب
الكراهية ،ف�ض ً
ال عن ا�ستخدام التوا�صل ملواجهة املتطرفني ،وعدم الت�سامح �إطال ًقا مع �أوجه التع�صب .كما دعا جاللته جميع الطوائف والبلدان �إلى
االجتماع م ًعا للدفاع عن ق�ضية جماعية وا�ضحة وم�شرتكة.
وبالتايل ،تع ّد الدوافع والعوامل التمكينية للراديكالية والتطرف العنيف متعدد ًة ومعقد ًة ومحددة ال�سياق .وعلى الرغم من االختالفات يف الأ�سباب
اجلذرية للتطرف العنيف والراديكالية وذلك ب�سبب تعدد ال�سياقات الوطنية ،من املمكن حتديد العمليات امل�شرتكة والدوافع والعوامل التمكينية
العاملة على امل�ستوى الفردي واجلماعي واملجتمعي والوطني والإقليمي والعاملي ل�شرح الظاهرة املعقدة للراديكالية والتطرف العنيف .وعلى هذا
النحو ،تتجمع جمموعات معقدة من عوامل متنوعة م ًعا لإبراز �أوجه التطرف العنيف والراديكالية.
وتتم ّثل �إحدى �أهم قنوات التجنيد ،من حيث ت�أثريها على ال�شباب ،يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ال ّتي ت�س ّلط ال�ضوء على �أوجه الن�ضال وت�ساهم
يف تزويد ال�شباب الذين يعانون خيبات الأمل بنماذج يحتذى بها وبفر�ص التفاعل مع اجلماعات املتطرفة� .أ ّما بالن�سبة ملعظم املجندين ،فاحلياة
يف الأردن مخيبة للآمال ميكن التعوي�ض عنها مبجرد االن�ضمام �إلى اجلماعات املتطرفة والتح ّلي بال�شرعية وال�سلطة و�أوجه الإدماج االجتماعي
الذين يحتاجون �إليها.
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وبالنظر �إلى ما ّ
مت ذكره �أعاله ،من املهم جدًا �أن تركز اجلهود املبذولة ل�ضمان الوقاية من �أوجه التطرف العنيف على ما يلي:
 )1تو�سيع نطاق الفر�ص على امل�ستوى الفردي ،و�إقامة منتديات لل�شباب لبناء هويات فردية وروابط عائلية �إيجابية؛
 )2تعزيز البدائل املجتمعية وال�شبكات االجتماعية واملجتمعية من �أجل اال�ستفادة من الأ�صول االجتماعية واالقت�صادية ال ّتي يقدمها
ال�شباب ،ال �سيما على امل�ستوى املحلي و�ضمن امل�ؤ�س�سات االجتماعية املحلية؛
 )3دعم امل�شاريع ال ّتي تعالج الثغرات القائمة يف نظام احلوكمة ،مبا يف ذلك ال�شفافية وامل�ساءلة وتوافر اخلدمات ،ف�ض ً
ال عن الآراء
وامل�شاركة؛
 )4دعم وتثقيف و�إقامة �شراكات مع اجلهات ال�سلمية الفاعلة على امل�ستوى املحلي ،ال �سيما الأمهات والزعماء الدينيني وو�سائل الإعالم؛
مما ي�ؤدي �إلى ا�ستحداث فر�ص ثقافية وريا�ضية ومو�سيقية ،ف�ض ً
ال عن فر�ص �إقامة
 )5دعم البحوث العملية املنحى ال ّتي ت�شمل ال�شبابّ ،
م�شاريع اجتماعية واقت�صادية على امل�ستويات املحلية والالمركزية؛ و
 )6بناء الأجهزة املحلية على م�ستوى البلديات ل�ضمان امل�شاركة املجتمعية ال ّتي ت�شمل ال�شباب ،بالإ�ضافة لتقدمي مناذج للم�ساءلة
وال�شفافية.

التحديات الكامنة وراء حتقيق ال�سالم والعدالة وامل�ؤ�س�سات القوية
قبل حوالى � 5سنوات ،ت�سارعت وترية الإ�صالحات ال�سيا�سية� ،إلاّ �أنها عادت وبط�ؤت جمددًا الآن .ويف �إطار الإ�صالحات املقدّمة ،تظهر �أوجه
●
عدم التوعية الكافية ب�ش�أن م�شاركة املجتمع املدين واملواطنني ،ال �سيما الن�ساء وال�شباب .وينطبق ذلك على ال�صعيدين الوطني واملحلي .وبالتايل ،ال
ب ّد من �ضمان �أوجه م�شاركة �أقوى يف القطاع اخلا�ص.
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●

تتعر�ض �أعداد متزايدة من ال�شباب خلطر التهمي�ش �سيا�س ًيا واجتماع ًيا واقت�صاد ًيا ،وذلك نظ ًرا لإبعادها عن التيار الرئي�سي.

تنعدم ثقة اجلمهور و�أوجه امل�شاركة يف االنتخابات الربملانية .وقد جتلى ذلك يف االنتخابات الربملانية التي جرت يف �شهر �أيلول�/سبتمرب
●
ً
انخفا�ضا يف ن�سبة الناخبني ( 23يف املئة من الناخبني) .وت�شارك �أعداد قليلة جدًا من ال�شباب يف العملية ال�سيا�سية ،ويعود ذلك
 ،2016والتي �أظهرت
كاف ب�أهمية االنتخابات.
� ّإما لعدم مباالتهم �أو ثقتهم يف النظام وقدرته على �إحداث التغيري املن�شود .وال يزال الناخبون على اطالع �أو وعي غري ٍ
وال يزال الربملان � ً
أي�ضا يعمل وب�شكلٍ �أ�سا�سي ا�ستنادًا �إلى خطوط قبلية م�ستمدة تاريخ ًيا ،بحيث �أنه يت�ضمن �أولئك الذين يتمتعون مب�صالح جتارية
لكي ي�صبح هيئ ًة قادرة على ممار�سة الرقابة �أو محا�سبة احلكومة
موازية قوية .ويف ال�سياق نف�سه ،مل ي�شهد �أيّ عملية تطوير بعد من �ش�أنها متكينه ّ
بالكامل .وعلى النحو الذي من خالله ع ّلق �أحد املجيبني يف جمموعة البحث املركزة على �أن «القبلية ال تزال ت�ش ّكل ن�سيج جمتمعنا» ،ال ب ّد �أن حت ّل
ال�سيا�سة واخلطاب امل�ستندين �إلى جدول �أعمال للق�ضايا محل البعد القبلي املعتمد.
يف ما يتعلق بجودة امل�ؤ�س�سات الوطنية واملحلية واحرتافيتها ،تتع ّلق ال�شواغل الأ�سا�سية ،وب�شكلٍ �أ�سا�سي ،بثالث ق�ضايا .وتتم ّثل الق�ضية
●
الأولى يف الإرادة ال�سيا�سية ال ّتي من �ش�أنها امل�ساهمة يف تنفيذ برامج الإ�صالح .وعلى الرغم من تطوير ا�سرتاتيجيات �أو برامج �إ�صالح� ،إلاّ �أن الدوافع
الكامنة لتنفيذها غري متاحة بعد .يف حني تتم ّثل الق�ضية الثانية يف م�س�ألة القدرات املتاحة �ضمن امل�ؤ�س�سات نف�سها .وبالتايل ،يتم ّثل �أحد التحديات
الرئي�سية التي تواجهها امل�ؤ�س�سات الوطنية يف توفري م�ستوى املوظفني الالزمني يف الوظائف الأ�سا�سية القادرين على تنفيذ الربامج بنجا ٍح� .أما
الق�ضية الثالثة ،فهي ق�ضية اال�ستثمار العام الداخلي عن طريق امليزانية الوطنية ،وذلك من خالل الإيرادات اخلا�صة التي تع ّد �صغرية جدًا وغري
مالئمة مع التحديات املطروحة.
ترى بع�ض الدوائر �أن احلكومة �أ�صبحت معتمدة على اجلهات املانحة .وبالتايل� ،أ�صبحت الإيرادات املحلية املت�أتية من ال�ضرائب الداخلية
●
غري كافية .ويف ال�سياق نف�سه ونتيجة للإمدادات امل�ستمرة من املانحني ،مل تواجه الوزارات ما يكفي من التحديات للتعجيل برباجمها الإ�صالحية
�سع ًيا منها للبحث عن �أوجه االبتكار والكفاءات ال ّتي مت�س احلاجة �إليها .وبدلاً من ذلك ،جرت عملية ا�ستبدال القدرات �أو املوارد املتاحة ،الأمر الذي
�ساهم يف تنفيذ جمموعة من الإ�صالحات الق�صرية الأجل ،وعدم الإ�صرار على اعتماد جدول �أعمال �إ�صالحي مدفوع داخل ًيا .وتعتمد بع�ض الوزارات
على دفع ًة كبرية غري م�ستدامة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .وبالتايل ،ال ب ّد من بذل جهود �أكرب من �أجل تعزيز امل�صادر املحلية اخلا�صة بتوليد
الإيرادات .و�سيتطلب ذلك �إ�صالح النظام ال�ضريبي ،وتو�سيع نطاق فئات الأفراد اخلا�ضعني لل�ضريبة و�إيجاد حلول ف ّعالة للقطاع غري الر�سمي
الكبري .وكذلك� ،ست�ساهم مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة يف م�ساعدة احلكومة يف رفع م�ستوى املعايري املعتمدة يف احلياة العامة واخلدمات.
يظهر حتدي �أ�سا�سي متع ّلق بتنفيذ قانون الالمركزية ،يتم ّثل يف تقدمي اخلدمات وف ًقا مل�ستويات غري متنا�سبة مع امليزانية .وكذلك،
●
ُتفر�ض املزيد من القيود على القدرات على امل�ستوى املحلي.
�أدى عدم وجود �إطار متما�سك للتخطيط احل�ضري الوطني الرامي �إلى حتقيق توازن �أف�ضل بني التنمية االجتماعية واالقت�صادية واملادية
●
يف جميع �أنحاء البالد ،والذي ينطوي � ً
أي�ضا على �أهمية وجود ت�سل�سل �سليم بني اخلطط الوطنية والإقليمية واملحلية� ،إلى ظهور ثغرات بني اجلوانب
املادية واالقت�صادية للتخطيط و�أوجه عدم م�ساواة يف توزيع الفوائد والفر�ص املتاحة للتنمية يف جميع �أنحاء البالد.
ومن منظور حقوق الإن�سان ،تتم ّثل �إحدى ال�شواغل الأ�سا�سية الرئي�سية الأخرى يف �إمكانية الو�صول �إلى العدالة بطريق ٍة من �ش�أنها �أن
●
تكفل اتباع الإجراءات القانونية الواجبة تطبيقها على جميع النا�س ،هذا وبالإ�ضافة �إلى طلب امل�ساعدة القانونية �أو املجانية ال ّتي من املمكن على
نقابة املحامني تقدميها ،وال ّتي يفوق الطلب عليها ما يتوفر من عر�ض .ويف ال�سياق نف�سه ،ال ب ّد من جتديد الت�شريعات القائمة يف هذا املجال.
وبالتايل ،ف�إن النظام الق�ضائي ال يع ّد م�ستق ً
ال متا ًما ،كما �أن الثقة العامة �أو الثقة يف ال�سلطة الق�ضائية �شبه �ضعيفة.
ال ت�ش ّكل محدودية فر�ص احل�صول على املعلومات وحرية التعبري م�س�أل ًة �إيجابي ًة .ويف هذا الإطار ،يفر�ض ال�صحفيون درج ًة عالية من
●
الرقابة الذاتية ،ويحتجز عدد منهم دور ًيا .وال ّ
�شك يف �أن احلكومة م�ستعدة للم�شاركة والتعاون يف هذا املجال� ،إال �أنه ،يف الواقع ،غال ًبا ما يكون ث ّمة
غمو�ض ب�ش�أن �أوجه الإدراج واللغة امل�ستخدمة يف الت�شريعات ،من �ش�أنه �أن ي�سعى �إلى حماية حقوق التعبري .ويف ما يتعلق ب�شروط احل�صول على
املعلومات املتاحة ،فقد ّ
مت �إحراز بع�ض التقدم امللحوظ ،مثل قانون عام  .2007وي�ؤكد النقاد �أن هذا القانون مل يت ّم تنفيذه بعد ب�شكلٍ جيد ،وال تزال
تعترب الكثري من املعلومات ال ّتي من املمكن �أن تكون متوفر ًة يف املجال العام «�سرية».
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قد لوحظ ،عند �إجراء املراجعة الدورية ال�شاملة� ،أنه وعلى الرغم من اجلهود الف�ضلى التي يبذلها الأردن للحفاظ على توافقه مع هذه
●
العملية يف عدد من احلاالت ،ف�إن الت�شريعات الوطنية ال تتما�شى متا ًما مع املعايري الدولية.
تتم ّثل �إحدى �أكرب املخاطر التي تواجه الأردن يف معاناته �أوجه عدم اال�ستقرار وت�أثرياته يف �سوريا والعراق .وعلى الرغم من كون الأردن
●
معقل اال�ستقرار الن�سبي حتى الآن� ،إال �أنه ي�ش ّكل �إحدى امل�صادر الرئي�سية للمقاتلني الأجانب �ضمن ال�صراع يف املناطق املجاورة .وحتت قيادة جاللة
امللك� ،سعت احلكومة �إلى وقف تدفق املقاتلني ،ومن ثم قامت ب�إطالق ا�سرتاتيجياتها اخلا�صة مبنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب ،مبا يف ذلك
خطة عمل وطنية تتعلق بقرار جمل�س الأمن رقم 323 .1325
يف �إطار منع التطرف العنيف ،من املالحظ �أن الأمن القومي قد ي�صبح �أكرث �أهمي ًة من الأمن الب�شري .لذا ،ال ب ّد من �ضمان توازن دقيق
●
ومعاير .فقد يت�سبب ذلك يف «الإفراط» يف �ضمان �أمن جدول الأعمال .كما تظهر �أوجه القلق املتمثلة يف �أن ت�صبح امل�ساعي املبذولة من �أجل منع
رب على ورق،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى تطوير عدد من امل�شاريع واملبادرات غري املن�سقة .ويظهر خطر �أكرب يتمثل يف اعتبار
التطرف العنيف جمرد ح ٍ
ال�شباب الأردين (وال�سكان يف جمملهم) �أن هذا التوجه اجلديد للتدابري الإمنائية يع ّد جمرد و�سيلة ملنعهم من االنخراط يف �أن�شطة غري مواتية.
ال يزال هناك جمال هادئ ومحدود للمجتمع املدين يف الأردن .فمن جهة ،ت�شعر احلكومة بالقلق �إزاء دور تقدمي اخلدمات الذي ت�ضطلع
●
به عدد من املنظمات غري احلكومية .ومن جهة �أخرى ،يبدو �أن بع�ض املنظمات غري احلكومية قد ح�صلت على �أموال �أكرب بكثري مما خ�ص�صته
ميزانية الوزارة لن�شاط مماثل .ويبدو � ً
أي�ضا �أن عددًا من املنظمات غري احلكومية ت�ؤدي دور املتعاقدين من الباطن مع املجتمع الدويل ،حيث
ت�ضطلع بوظائف تقدمي اخلدمات ،ال ّتي تت�ضمن كل منها تكاليف ت�شغيلية كبرية� ،إلاّ �أنها ال تقوم ببناء القدرات الالزمة �أو نقل املهارات �إلى الوزارة
�أو املديريات املحلية .وينظر �إلى ذلك على �أنه فر�صة �ضائعة .وكذلك ،ث ّمة � ً
أي�ضا ق�ضايا مماثلة متعلقة بامل�ساءلة وال�شفافية ،من �ش�أنها الت�أثري على
املجتمع املدين .والتايل ،ي�ؤدي ذلك �إلى ظهور �أوجه التوتر يف بع�ض احلاالت ،ما يتطلب ال�سعي ل�ضمان امل�صاحلة.
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الركيزة  .5ال�شراكات
«لقد عقدنا العزم على ح�شد الو�سائل الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة من خالل تن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل التنمية امل�ستدامة،
فقرا والأكرث �ضع ًفا ،ومب�شاركة من
على �أ�سا�س روح من الت�ضامن العاملي املعزز،مع الرتكز
ٍ
بوجه خا�ص على احتياجات الفئات الأ�شد ً
جميع البلدان وجميع �أ�صحاب امل�صلحة وجميع ال�شعوب «324.
وال يزال املجتمع الدويل يعقد �شراكات قوية ومتنوعة مع احلكومة الأردنية .وقد ارتفعت امل�ستويات احلالية للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية
الإجمالية املقدّمة325واملوجهة �إلى الأردن خالل ال�سنوات الأخرية من  1.4مليار دوال ًرا �أمريك ًيا يف العام  2012و 1.6مليار دوال ًرا �أمريك ًيا يف العام
 2013لت�صل �إلى ما يقارب  3.0مليار دوال ًرا �أمريك ًيا يف العام  .2014وخالل الفرتة املمتدة بني العامني  2013و ،2014بلغ متو�سط امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية املقدمة  %35ل�صالح القطاع الإن�ساين و %29للبنية الأ�سا�سية واخلدمات االجتماعية .و ّ
مت تخ�صي�ص ما تبقى من امل�ساعدات للتعليم،
وال�صحة ،والقطاعات االقت�صادية .وت�شمل اجلهات املانحة الرئي�سية خالل الفرتة  2014-2013الواليات املتحدة ( 864مليون دوال ًرا �أمريك ًيا) ،ودولة
الإمارات العربية املتحدة ( 418مليون دوال ًرا �أمريك ًيا) واالحتاد الأوروبي ( 217مليون دوال ًرا �أمريك ًيا).
وقدمت عملية تقييم �إطار عمل الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية تو�صي ًة ق ّيمة عندما ذكرت �أنه «من املمكن تعزيز �أوجه �شراكات الأمم املتحدة مع
جميع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني ،مبا يف ذلك احلكومة و�شركاء التنمية الرئي�سيني والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين على امل�ستوى اال�سرتاتيجي،
وذلك يف �ضوء الهدف  17من �أهداف التنمية امل�ستدامة من �أجل ح�شد الدعم من جميع القطاعات الرئي�سية لتحقيق الأهداف ال�شاملة جلدول �أعمال
 2030للتنمية امل�ستدامة يف الأردن».
324
325

96

ص ،2.تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة  -القرار املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 ،أيلول/سبتمرب 2015
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و�سيكت�سب هذا الأمر �أهمي ًة خا�ص ًة ،وذلك نظ ًرا لأن مبادرات تن�سيق ال�شراكة من �أجل الربامج الإن�سانية والقدرة على ال�صمود على ال�صمود يف وجه
الأزمات ت�أتي يف الوقت احلايل بالتزامن مع عملية تطوير �أدوات خطة اال�ستجابة الأردنية .ومع ذلك ،مل يت ّم تطوير �أيّ �آلية تن�سيق ا�سرتاتيجي
من هذا القبيل ل�شركاء التنمية الذين ي�شاركون يف تقدمي امل�ساعدات الإمنائية الأطول �أجلاً �سع ًيا منهم للم�شاركة يف تنفيذ خطة التنمية التنفيذية
�أو دعم ر�ؤية الأردن  .2025وبالتايل� ،سيتعينّ على فريق الأمم املتحدة القطري معاجلة ذلك يف �سياق �إطار الأمم املتحدة لل�شراكات املقبل (-2018
.)2022

اال�ستنتاجات واخلطوات التالية
ت�سعى الأمم املتحدة حال ًيا ل�صياغة برناجمها اخلم�سي املقبل لتقدمي امل�ساعدة ال�ضرورية �إلى الأردن ،واملتمثل يف �إطار الأمم املتحدة
●
لل�شراكات الوطنية يف التنمية امل�ستدامة ( .)2022-2018وبالتايل� ،ستت ّم �صياغة هذا الإطار على غرار جدول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة ،لي�ستند
�إلى جماالت خم�سة تتم ّثل يف الفقر ،وال�شعوب ،وكوكب الأر�ض ،وال�سالم (العدالة وامل�ؤ�س�سات القوية) ،وال�شراكات ،وذلك على النحو الذي نوق�ش
�أعاله .و�سي�سعى هذا الإطار ،وعلى وجه اخل�صو�ص� ،إلى اتباع نهج �أكرث تكام ً
ال �إزاء التنمية امل�ستدامة والقدرة على ال�صمود يف وجه الأزمات ،ويف
الوقت نف�سه ،ال�سعي �إلى االمتثال ملبادئ حقوق الإن�سان يف الأردن وف ًقا ملعايري توحيد الأداء املعتمدة من الأمم املتحدة.
وكذلك� ،ستظهر العديد من التحديات يف هذا املجال .وبالتايل� ،ستتم ّثل ،وعلى النحو املبني يف هذا التقييم القطري امل�شرتك ،يف و�ضع
●
ا�سرتاتيجيات وبرامج مخ�ص�صة من �ش�أنها معاجلة ،وب�صور ٍة مر�ضية ،الق�ضايا املرتابطة واملتعددة الأوجه التي تواجه اململكة يف كل جمال من
املجاالت املو�ضوعية اخلم�سة املذكورة �أعاله .وتتداخل هذه الق�ضايا مع �أوجه عدم اال�ستقرار والتهديدات الإقليمية ال ّتي من �ش�أنها �أن تطال الأمن
وت�ؤثر على احلوكمة الفعالة والفقر والإدماج االقت�صادي والبطالة والتنوع االجتماعي وعدم امل�ساواة وفئات ال�شباب وال�شواغل البيئية .والتايل ،مل
يعد من املمكن ت�صميم م�شاريع منف�صلة داخل �أي ركن من �أركان امليدان الإن�ساين �أو الإمنائي مبعزلٍ عن الآخر .لذلك ،ال بد من اتباع نهج �سل�س
ومتكامل لتنفيذ عمليات و�ضع الربامج واملبادرات.
مما كانت عليه يف �أي وقت م�ضى .و�إن كان من املمكن اال�ستفادة من اال�ستنتاجات ال ّتي
●
ويف الوقت نف�سه ،ازدادت املخاطر �أكرث بكثري ّ
مت التو�صل �إليها م�ؤخ ًرا ب�ش�أن ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املا�ضية ال ّتي ّ
ّ
مت يف خاللها ال�سعي من �أجل حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية� ،إلاّ �أن
أي�ضا وب�شكلٍ دوري يف وجه م�سار التنمية واالفرتا�ضات التي ّ
�أحداث خارجية م�ستقبلية وظروف محلية قد تن�ش�أ � ً
مت ا�ستخال�صها .وقد مت بالفعل
توجيه الوعي ب�ش�أن و�صول معدل النمو �إلى م�ستواه احلايل� ،إلاّ �أن ذلك لن يكون كاف ًيا لتهيئة الظروف الالزمة لدفع اململكة �إلى الأمام بالطريقة
ال�ضرورية لتلبية احتياجات الباحثني عن عمل .وحتى عندما بلغ النمو  %7خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2000و ،2007كان نطاق ت�أثريه على
�أوجه احلد من الفقر محدودًا .لذلك ،ث ّمة حاجة �إلى تعزيز �أوجه الإبداع واالبتكار والديناميكية ،من �أجل حتفيز م�ستقبل التنمية ملجموعة �أو�سع
من امل�شاركني االجتماعيني واالقت�صاديني يف الأردن.
●
وكذلك ،ال ب ّد من و�ضع ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات بديلة من �ش�أنها اال�ستفادة من �إمكانيات التنمية الب�شرية يف اململكة ،ال �سيما تلك التي
ت�ساهم يف تعزيز امل�شاركة الكاملة للن�ساء وال�شباب يف املجتمع الأردين .وي�شار �إلى بع�ض هذه املجاالت يف التحليل الوارد �أعاله ،وبالتايل فهي تتم ّثل
يف تعزيز التعليم والتدريب املتطور والالمركزية والإ�صالح ال�سيا�سي والق�ضائي ومتكني املر�أة وتطوير �سيا�سات التنمية املحلية وال�شراكات ومنع
التطرف العنيف .وبالتايل ،ال ب ّد من ت�صميم �أوجه تدخالت ال�سيا�سات والربامج ملعاجلة العديد من الق�ضايا الأ�سا�سية املحددة يف هذا التقييم
كي ت�صبح قادر ًة على تو�سيع نطاقها.
القطري امل�شرتك ّ

ومن جانبها ،تعهدت الأمم املتحدة بتكثيف جهودها لك�سب الت�أييد الالزم وتعزيز �سيا�ساتها وبراجمها واال�ضطالع بدورها القيادي لدعم
●
حكومة و�شعب الأردن يف مواجهة التحديات وتعظيم �آفاق التنمية امل�ستدامة للأمة .وا�ستنادًا �إلى نهج ال�شراكة الذي يتبعه� ،سيعمل فريق الأمم
املتحدة القطري بال كلل �أو ملل ،وذلك من خالل الت�شاور والتن�سيق مع �شركاء التنمية يف املجتمع الدويل والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين من �أجل
�ضمان توجيه �أق�صى قدر ممكن من اخلربات واملوارد لتحقيق التنمية و�ضمان مت ّتع اململكة باملزايا املخ�ص�صة لها.
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