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شكر وتقدير

اإلنفاق  توجهات  دراسة  واألمريكيني  األردنيني  اخلرباء  من  فريق  أعّد 
السيدة  من  كاًل  الفريق  ضمَّ  وقد  جاالجر،  مارك  الدكتور  بقيادة  العام 
احلمود  خالد  والدكتور  العزام  أسامة  والسيد  إريكسون  كريستينا 
والسيد فيكتور زافرا والدكتورة يونس هرييديا–أورتيز والدكتور ريجس 
تشامبان والسيد دان ورتونك والدكتور خوان بوتاري والسيد عمار جرار 
الكتاب  أعد  لقد  الفرحان.  أسامة  والدكتور  سوماريبا  ليو  واملهندس 
ترجمته  مبهمة  خرمي  حنني  اآلنسه  اضطلعت  ثم  اإلنكليزيه  باللغة 
بالكامل اىل اللغة العربية.  كما ُيقّدر الفريق بشكل كبري مساعدة أعضاء 
فريق مشروع اإلصالح املايل الثاين املمول من الوكالة األمريكية للتنمية 
باإلضافة  الرأي  وإبداء  املسودات  مراجعة  يف  شارك  الذي  الدولية 
واملساعدة  الرتجمة  وأعمال  االجتماعات  وترتيب  الوثائق  تنسيق  إىل 
بالذكر السيد روبرت وينزل والسيد  الفريق  البيانات. ويُخّص  يف جمع 
عاطف املومني واآلنسة رميا يعقوب واملرتجمة اآلنسة حنني خرمي 
والسيد سامل أبو الغنم واآلنسة أليسون فايهي والسيد ستيف روزنر 
والدكتور  شبلي  احلكيم  عبد  والسيد  – فريجر  ماكينزي  غلني  والسيد 
السعيد  حممد  والسيد  احلمصي  جمال  والدكتور  شريمر  يانش 
أحمد  عامر  والسيد  العسويف  أمني  والسيد  قرشي  حممد  والسيد 

والسيدة جوان كنت. 

يف  شركاؤه  قّدمها  التي  الكبرية  املساعدة  الفريق  يشكر  كما 
دائرة املوازنة العامة على إبدائهم الرأي ورفد الدراسة برؤى مثمرة 
والسيد  الهزامية  حممد  الدكتور  بالذكر  ونُخّص  بناءة،  ومالحظات 
جمدي الشريقي والسيد رامي عالونة والسيد »حممد خري« القرشي 
غابرييلال  والسيدة  وشاحي  خالد  والسيد  الصعوب  فراس  والسيد 

ب.  نيومان والسيد أمين أبو الرُّ

كما كان ملوظفي وزارة املالية دور مشكور يف عملية حتليل الدراسة 
وخاصة يف اجلوانب املتعلقة بالسياسة املالية الكلية واألداء املايل 
بالذكر  منهم  ونُخّص  الضريبة،  النفقات  حتليل  إىل  باإلضافة  الكلي 
عاصمة  والسيدة  توغوط  سامي  والسيد  هزمي  أبو  لطفي  السيد 
جنم  والسيد  عمرية  عبري  والسيدة  مدانات  مرتي  والدكتور  دوغان 
هال  والسيدة  جابر  أماين  والسيدة  الرفاعي  هنادي  والدكتورة  غرايبة 
يف  أخرى  دوائر  من  ذكرهم  التايل  املوظفون  شارك  كما  السمهوري. 
هذه الدراسة: السادة والسيدات عبداهلل خنفر وإبراهيم أيوب وبسمة 

عدنان ومعني الصايغ ومازن بدوان. 

شريحة  مع  الوثيق  التعاون  لوال  العمل  هذا  ينجز  أن  للفريق  كان  وما 
األراضي  العام ومنها دائرة  القطاع  واسعة من الشركاء ومؤسسات 
الرتبية  ووزارة  الصحة،  ووزارة  الكربى،  عمان  وأمانة  واملساحة، 
والتعليم، ووزارة التعليم العايل، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل، 
وصندوق  االجتماعية،  التنمية  ووزارة  املهني،  التدريب  ومؤسسة 
والري،  املياه  ووزارة  العام،  القطاع  تطوير  ووزارة  الوطنية،  املعونة 
للحفاظ  العاملي  واالحتاد  األردن،  وادي  وسلطة  املياه،  وسلطة 
ماكينزي  وشركة  الفني،  للتعاون  األملانية  والوكالة  الطبيعة،  على 
املمول  األردن  يف  املؤسسي  والتعزيز  الدعم  ومشروع  وشركاه،  
من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وشركة حتدي األلفية يف األردن، 
الدخل  ضريبة  ودائرة  البيئة،  ووزارة  املعدنية،  والرثوة  الطاقة  ووزارة 
امللكي،  اجلغرايف  واملركز  الطبيعية،  املصادر  وسلطة  واملبيعات، 
ودائرة األرصاد اجلوية، ووزارة التخطيط والتعاون الدويل، ووزارة النقل، 
ووزارة األشغال العامة واإلسكان، ووزارة الزراعة، وهيئة تنظيم قطاع 

النقل الربي، والبنك الدويل، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 

فصل  إعداد  يف  ساهموا  الذين  ألولئك  أيضًا  بالشكر  ونتوجه 
حممد  عطوفة  بالذكر  نُخّص  حيث  بنجاح،  االجتماعية  املساعدات 
اخلصاونة والسيد أحمد اخلطيب والسيد حممد شبانة والسيد حممد 
والسيد  اخلرابشة  هناء  والسيدة  السبع  فوزية  والسيدة  اخلرابشة 
حممد العموش والسيد هيثم مهيار والسيد حممد نافز والسيد أمين 
الرباع والدكتور فوزان الهروط والسيد عز الدين حممد دّرس والسيد 
عبد الفتاح جرادات والسيد عبدالرحمن اخلوالدة والدكتور علي قطارنة 
أبو  بشار  واملهندس  اخلطيب  ساري  والسيد  أعيدة  شاهر  والسيد 
والسيد  املفلح  سامر  والدكتور  النسور  معن  الدكتور  وعطوفة  ليلي 
العساف  ماجدة  والسيدة  الطراونة  حممد  والدكتور  ساليطة  بشري 
الدكتور  وعطوفة  عبيدات  زياد  واملهندس  صيدم  حممد  والدكتور 

ممدوح السرور والدكتور حممد الصقور والدكتورة سوسن الدعجة. 

كما نتقدم بالشكر والتقدير لألشخاص الذين ساعدوا الفريق الفني 
يف جمع البيانات، وفهم طبيعة عمل قطاعي التعليم والتعليم العايل 
البناءة  بأرائهم  التعليم  بقطاع  اخلاصة  العمل  أوراق  رفدوا   ممن 
منيب  الدكتور  وعطوفة  العدوان  مصطفى  الدكتور  عطوفة  وهم: 
والسادة  غزلة  أبو  حممد  والدكتور  دبابنة  منري  والدكتور  الساكت 
أحمد الصوافني وسوزان عقرباوي وناصر نادي واملهندسة فريال 
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حممد  الدين  وعز  مهنا  وعمر  الشرع  وبثينة  الرواشدة  ورائد  عقل 
دّرس وحممد شيباين. 

يف  ساعدوا  الذين  األشخاص  إىل  بالشكر  أيضًا  الفني  الفريق  ويتقدم 
أعمال البحث والتحليل يف قطاع الصحة باإلضافة إىل تقدمي البيانات 
وإبداء املالحظات وتقدمي مدخالت أخرى وهم: السيد مؤيد الربماوي 
عبد  والدكتور  بشارات  ازدهار  والدكتورة  قطيطات  أحمد  والكتور 
الفاعوري  سمري  والدكتور  اجملايل  والدكتورسامل  الشافعي  الرزاق 
مروان  والدكتور  اخلرابشة  حممد  والدكتور  الربماوي  أحمد  والدكتور 
والدكتورة  الرامل  إميان  والسيدة  احلمود  ملى  والدكتورة  احلباشنة 
صفاء القسوس والدكتور علي أحمد الدرابكة والدكتورة لورا الصلوبي 

والدكتور علي عربجو. 

عطوفة  وهم  النقل  قطاع  حتليل  يف  ساهموا  ممن  أيضًا  ونشكر 
املهندس سامي جريس هلسة، واملهندسة روان املبارك والسيد 
عقلة العجالني وعطوفة املهندس ليث دبابنة والسيد طارق البطاينة 
واملهندس نعيم حسان والسيد حممود ماهر والسيد ناصر الزعبي 
عبد  والسيد  الصمادي  أمين  والدكتور  التهتاموين  وسام  واملهندسة 

املوىل غزالة. 

اجلزء  حتليل  يف  املياه  قطاع  موظفي  مساعدة  الفريق  ُيقّدر  كما 
البيانات وإبداء املالحظات واإلرشادات  القطاع وتقدمي  املتعلق بهذا 
الفصل  مسودة  على  املالحظات  إبداء  يف  واملساهمة  الضرورية  
وهم عطوفة املهندسة ميسون الزعبي وعطوفة املهندس سعد 
أبو حمور وعطوفة املهندس بسام صالح واملهندس باسم طلفاح 
والدكتور عودة اجليوسي والسيدة حياة النصر والدكتور املنجد شريف 
عيطاين  سامي  والسيد  أونوري  غي  والسيد  الرمياوي  عصام  والسيد 
رودس  توماس  واملهندس  كول  أكسل  والسيد  حماد  نايف  والسيد 
روتينبريغر  ديرت  والسيد  الرب  أبو  أمين  والسيد  األسعد  تامر  والسيد 
عصام  والسيد  ُصبح  علي  واملهندس  عبيدات  زياد  واملهندس 
والسيد  قبالن  حنني  واملهندسة  السرخي  حسني  والسيد  الرحال 
عويس  قيس  واملهندس  صيدم  حممد  والدكتور  الدغمي  يسار 
واملهندس يوسف حسن والسيدة سيلني بابني واملهندسة نسرين 
باربارا  والسيدة  العزام  والسيد فراس  والسيد حممود ماهر  حدادين 
أمين  والدكتور  باتريك  روجر  والسيد  نوري  شادن  والدكتورة  روزميللر 
البطاينة والسيد  العبسي واملهندسة منى  بني هاين والدكتور خليل 

إبراهيم علقم. 

وقد ُأعّدت هذه الدراسة بالتعاون بني الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
حتت مظلة مشروع اإلصالح املايل الثاين ووزارة املالية ودائرة املوازنة 
العامة، وبدعم متواصل من الدكتورة ربا جرادات ومعايل الدكتور حممد 

أبو حمور وعطوفة الدكتور إسماعيل زغلول. 
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كان احلكم على فعالية األنظمة املالية العامة يف املاضي مبنيًا على 
التقارير حولها.  الرقابة على املوارد املالية وإعداد  مدى جناحها يف 
وقد توسعت األنظمة املالية العامة احلديثة إىل أبعد من جمرد الرقابة 
التقليدية وإعداد التقارير، حيث أصبحت ُتعنى بوظائف عدة من شأنها 
أهم  لتحقيق  املتوافرة  املوارد  تخصيص  على  القرار  صناع  مساعدة 
»األجندة  يف  بها  واملصرح  األردين  للمجتمع  االجتماعية  األهداف 
والغايات  األهداف  ولتحقيق   .»2015-2006 نريد:  الذي  األردن  الوطنية: 
املنصوص عليها يف األجندة الوطنية فإنه يتوجب على احلكومة زيادة 
اإليرادات ومتويل براجمها ومشاريعها من العائدات الضريبية والرسوم 
تخصيص  ثمَّ  ومن  الدّين  متويل  إىل  باإلضافة  واملنح  الضريبية  غري 
بأكرث  البشرية  ومواردها  الرأسمالية  احلكومة  وأصول  املالية  املوارد 

الطرق فعالية خلدمة املصلحة الوطنية. 

املالية  اإلدارة  جمال  يف  اإلصالحات  من  عددًا  احلكومة  وأجرت  هذا 
العامة على مدى اخلمس سنوات املاضية، حيث أصبحت وزارة املالية 
االقتصادية  بالتوجهات  للتنبؤ  حموسبًا  اقتصاديًا  منوذجًأ  تستخدم 
املستقبلية والتخطيط ملسار املالية العامة يف اململكة على مدى 
ثالث سنوات الحقة. كما نفذت دائرة املوازنة العامة نظام »املوازنة 
تسعى  منهجية  وهو  اململكة،  مستوى  على  بالنتائج«  املوجهة 
كما  العامة.  السياسات  بأهداف  العام  اإلنفاق  ربط  إىل  خاللها  من 
بتحسني  مؤخرًا  ُأقّر  الذي  اجلديد  الداخلية  املالية  الرقابة  نظام  َيِعُد 
عملية الرقابة على تنفيذ املوازنة وتعزيز اإلشراف املايل. هذا وبدء 
»رقابة األداء« لتدعم وُتكّمل  ديوان احملاسبة حاليًا بتطبيق عمليات 
املوجهة  املوازنة  إعداد  وعملية  التقليدية  املايل  التدقيق  أعمال 
سنوات  عدة  بعد  املالية،  وزارة  وأطلقت  احلكومي.  واألداء  بالنتائج 
املعلومات  إدارة  »نظام  اجلديد  نظامها  والتطوير،  التصميم  من 
املالية احلكومية« الذي ُيعّد نظامًا ماليًا وحماسبيًا يعمل على أمتتة 
وعمليات  احملاسبة  وأعمال  وتنفيذها  املوازنة  تخطيط  عمليات 
بتحسني  التطورات  هذه  جميع  وَتِعُد  هذا  التقارير.  وإعداد  اخلزينة 
املوارد  استخدام  فعالية  مستوى  ورفع  العامة  املالية  على  الرقابة 

العامة وكفاءتها. 

وقد أجرت اجلهات املانحة وجهات أخرى عددًا كبريًا من أعمال التقييم 
ودراسات تشخيصية بهدف دعم أعمال تصميم وتنفيذ هذه اجلهود 
قدمت  حيث  األردن،  يف  العامة  املالية  مسار  حتديث  إىل  الرامية 
واملفوضية  الفرنسية  واحلكومة  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 

يف  اجلهود  هذه  تنفيذ  ودعم  لتشجيع  مالية  مساعدات  األوروبية 
وقتها املناسب. كما قدم صندوق النقد الدويل والبنك الدويل والوكالة 
خالل  من  الدولية،  للتنمية  األمريكية  والوكالة  الفني  للتعاون  األملانية 
مشاريعها لإلصالح املايل على وجه اخلصوص، مساعدات فنية لدعم 
للتعاون  األملانية  الوكالة  من  كل  قدمت  وقد  اإلصالحات.  هذه  تنفيذ 
األمريكية  الوكالة  من  املمول  الثاين  املايل  اإلصالح  ومشروع  الفني 
للتنمية الدولية مساعدات فنية على أرض الواقع. فقد عقد مشروع 
ومعدات  تنظيمية  تصاميم  وقّدم  تدريبية  دورات  الثاين  املايل  اإلصالح 
بناء  على  واملساعدة  وإطالقها  أنظمة  إعداد  إىل  باإلضافة  وأجهزة 
القدرات لضمان حتقيق األهداف التي ترمي إليها جهود التحديث هذه 

وخدمًة للشعب األردين. 

وقد ركزت معظم اجلهود الرامية إىل حتسني نظام املالية العامة إىل 
غايتها  وكانت  وتعزيزها،  القدرات  وبناء  العمليات  حتسني  على  اآلن 
النهائية هي حتسني مدى كفاءة وفعالية استخدام املوارد احلكومية 
مل  ولكنها  األردين،  الشعب  يحتاجها  التي  اخلدمات  وتقدمي  إنتاج  يف 
ُتركز يف الواقع على تقييم الكيفية التي ُتستخدم فيها املوارد. ومنذ 
إجراء دراسة مراجعة اإلنفاق العام يف عام 1991 مل ُيجَر أي تقييم شامل 
املالية  وكفاءة  فعالية  ومدى  احلكومية  املوارد  استخدام  لكيفية 

العامة يف إنتاج اخلدمات املطلوبة1. 

األمريكية  الوكالة  من  املمول  الثاين  املايل  اإلصالح  مشروع  زال  وما 
للتنمية الدولية يعمل مع احلكومة على بناء القدرات بهدف حتسني 
رّكز  ولقد  أكرب.  بشكل  بالنتائج  موجهة  حكومة  وبناء  العامة  املالية 
اجلزء األكرب من عمل مشروع اإلصالح املايل الثاين على تعزيز القدرات 
املوازنة  جمال  يف  أما  وتطبيقها.  السياسات  لصياغة  املؤسسية 
دورة  تعزيز  على  اليوم  حتى  املشروع  عمل  معظم  متحور  فقد 
أبعد  هو  ما  إىل  العام  اإلنفاق  توجهات  دراسة  ذهبت  ولكن  املوازنة. 
مرحلة  إىل  وصلت  بل  فحسب  املوازنة  دورة  مراحل  على  الرتكيز  من 
التحليل بشكل أكرب إىل نظام دورة  متقدمة أدخلت من خاللها عنصر 

املوازنة. 

ومفصلة  عامة  نظرة  إلقاء  إىل  العام  اإلنفاق  توجهات  دراسة  وتهدف 
يف الوقت نفسه على املالية العامة يف اململكة لتقييم الوضع احلايل 

يف عام 2011 والرتكيز على إيجاد فرص أفضل يف املستقبل. 

الفصل األول

املقدمة وامللخص

1          شرع البنك الدويل بدراسة ملراجعة اإلنفاق العام يف عام 2003 ولكنه مل ُينهها أو ينشرها.  
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غرض الدراسة واجلمهور املعني بها
تهدف هذه الدراسة إىل متهيد الطريق لتخطيط مسار املالية العامة 
يف اململكة، وُتقّدم حتلياًل وتوصيات مفيدًة من شأنها حتسني عدد 
مسار  وضع  على  تساعد  بحيث  اخملتلفة،  العامة  املالية  جوانب  من 
كفاءة  من  وُيحّسن  مالية  دميومة  يضمن  مبا  احلكومة  ملالية  حمدد 
احتياجات  لتلبي  الربامج  فعالية  وحتسني  الضرائب،  وفرض  اإلنفاق 
إيجاد  إىل  باإلضافة  األردين بشكل أفضل،  االقتصاد املتنامي والشعب 
يف  الفقر  وطأة  تخفيض  مع  الشباب  لشريحة  وخاصة  عمل  فرص 

جميع أرجاء اململكة يف الوقت نفسه. 

تؤثر سياسات اإلنفاق العام باإلضافة إىل الربامج املمولة من املوازنة 
ولقد  اململكة.  يف  القطاعي  والتطور  الكلي  االقتصاد  بيئة  على 
واجلزئي  الكلي  املستويني  على  العام  اإلنفاق  توجهات  دراسة  رّكزت 
وهي:  رئيسية  قطاعات  وخمسة  العام  اإلنفاق  سياسات  حتليل  يف 

املساعدات االجتماعية والتعليم والصحة والنقل واملياه. 

واألكادمييني  القرار  صناع  مساعدة  إىل  الدراسة  هذه  تهدف  كما 
واملوظفني املهنيني احلكوميني يف حواراتهم ومناقشاتهم القائمة 
تخصيصها  وكيفية  العامة  املوارد  لتوفري  السبل  أفضل  إيجاد  على 
بني  يجمع  الذي  الشامل  نهجنا  ُيقدم  أن  ونأمل  الطرق.  بأفضل 
سياسات وتوقعات االقتصاد الكلي واإليرادات وخيارات التمويل األخرى 

والتحليل املعمق للقطاعات اخملتلفة الفائدة لصناع القرار. 

وأعضاء  اجملال  بهذا  املهتمني  واألكادمييني  املوظفني  ونشّجع 
اجملتمع املدين على اإلطالع على هذا التقرير ونقده وإبداء املالحظات 
املستقبلية.  الدراسات  يف  عليها  ُيبنى  كقاعدة  واستخدامه  عليه، 
حول  أفضل  وطني  حلوار  أساسًا  الدراسة  هذه  تشكل  أن  نأمل  كما 
وترتيب  اململكة  يف  العامة  املالية  ومستقبل  األردنية  احلكومة  دور 

أولويات استخدام املوارد العامة. 

وللجهات املانحة الدولية كحكومة الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 
األوروبي باإلضافة إىل املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد 
الدويل والبنك الدويل أدوار مهمة يف تطور اململكة، سواًء على صعيد 
والتعليم  الصحة  دعم  صعيد  على  أو  الكلي  االقتصاد  واستقرار  منو 
والتخفيف من وطأة الفقر. وُتعترب دراسة توجهات اإلنفاق العام هذه 
بتمويل  سواء  املايل،  والدعم  املشاريع  دعم  حيث  من  للفكر  غذاًء 
يف  االستثمار  أم  املناسبة  الفقرية  الشرائح  الستهداف  الدراسات 

برامج رأسمالية ُتسهم يف ترشيد استخدام املياه وتخصيصها. 

املنهجية
ُبنيت هذه الدراسة على عدد من أوراق العمل التي أعدها موظفون 
أو خرباء من مشروع اإلصالح املايل الثاين املمول من الوكالة األمريكية 
املوازنة  دائرة  من  املشروع  شركاء  مع  بالتعاون  الدولية  للتنمية 

يف  الرئيسية  والدوائر  الوزارات  من  والعديد  املالية  ووزارة  العامة 
القطاعات اخملتلفة ومؤسسات أخرى. وُعرضت كل من أوراق العمل 
أثناء مرحلة حتضريها يف ورش عمل ُعقدت يف دائرة املوازنة العامة، 
الوزارات يف  كما ُعرض ونوقش بعضها يف ورش عمل ُعقدت داخل 

القطاعات املعنية ومؤسسات أخرى. 

وقد أعد الفريق أوراق عمل تناولت املواضيع التالية: 

1. التحليل املايل الوسطي2 لقطاعي الصحة والتعليم 

2. املساعدات االجتماعية

3. التعليم

4. الصحة

5. النقل

6. املياه

7. النفقات الضريبية

األردن  ملقارنة  إحصائية  طرقًا  الوسطي  املايل  التحليل  يستخدم 
اخلصائص  من  عدد  على  التحليل  يعتمد  حيث  العامل،  دول  بقية  مع 
التنمية االقتصادية وحجم احلكومة لتقييم الطلب  احملددة كمستوى 
على اإلنفاق وتقدمي اخلدمات وحتقيق النتائج النهائية التي تُصّب يف 
يف  هذه  العمل  ورقة  نتائج  ُأدخلت  وقد  للمجتمع.  املنافع  حتقيق 
أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر  والتعليم.  الصحة  لقطاعي  أجري  الذي  التحليل 
الوسطي على قطاعات املياه واملساعدات  التحليل املايل  ُيطّبق  مل 
عن  بها  موثوق  دولية  إحصاءات  توفر  لعدم  نظرًا  والنقل  االجتماعية 
هذه القطاعات بخالف قطاعي الصحة والتعليم. ولكن استندت جميع 
األردن  إلبقاء  الدولية  املقارنات  على  اخلمسة  القطاعات  عمل  أوراق 
الطريق  خارطة  وضع  عند  الدويل  السياق  مع  وتواصل  اطالع  على 

للمستقبل. 

2       هو التحليل الذي ُيعنى بالتحليل املايل للقطاعات ويتوسط التحليل املايل الكلي والتحليل املايل اجلزئي.
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الشكل 1-1: هيكل ونتائج دراسة توجهات اإلنفاق العام

حيث  العمل،  أوراق  إعداد  يف  متنوعة  منهجيات  اسُتخدمت  كما 
على  معتمدة  معمق  بشكل  قطاع  كل  الدراسة  فرق  تناولت 
األخرى  والبيانات  اإلنفاق  بيانات  وجمع  وجدت،  إن  السابقة،  الدراسات 
االحتياجات مع  من جميع املصادر املمكنة، كما عملت على مواءمة 
لتعزيز  املتاحة  الفرص  ودرست  واملوازنات،  والربامج  االسرتاتيجيات 
األداء. وتشتمل هذه الفرص، على سبيل املثال، على حتسني عملية 
تخصيص مصادر املوازنة، وحتسني عملية إصالح السياسات، وحتديد 
الفئات املستهدفة بشكل أفضل، واستخدام طرق مبتكرة وخصوصًا 

تلك التي أثبتت جناحها يف دول أخرى.

أن  أي  األدلة  على  مبنيًا  القطاعات  مستوى  على  عملنا  كان  لقد 
بأفضل  ومدعومة  بعناية  ُجِمَعت  بيانات  على  مبنية  التوصيات  جميع 
املمارسات الدولية. كما حاولنا يف الوقت نفسه الرتكيز على مناهج 

ذات جدوى تتوافق وُتراعي األعراف الثقافية واألهداف الوطنية. 

والربامج  اخلدمات  »موازنات  لـ  تقديرات  القطاعات  خرباء  أعد  كما 
من  الثامن  الفصل  يف  موجز  بشكل  ُنوّضحها  قطاع،  لكل  احلالية« 
هذه الدراسة. وهذه املوازنات يف ُعجالة هي متطلبات املوازنة بناء 
الطالب– املعلم يف  على السياسات احلالية سواء حتدثنا عن نسبة 
املدارس احلكومية أو التغيريات الدميوغرافية واالقتصادية البسيطة 
االجتماعية  املساعدات  على  اإلنفاق  املستقبل  يف  ستستلزم  التي 
ابتكار طرق جديدة  أو  إجراء حتسينات على عمليات االستهداف  دون 

لكيفية تقدمي هذه املساعدات. 

اجلوانب  الدراسة  فريق  قارن  فقد  القطاعي،  املستوى  على  أما 
املقارنات  باستخدام  زوايا  عدة  من  العام  اإلنفاق  جلودة  اخملتلفة 
االجتماعي  الرفاه  وأهداف  الوطنية  واألجندة  الدولية  واألعراف 
االعتبار  بعني  الفريق  أخذ  وقد  وغريها.  باألردن  اخلاصة  واملتطلبات 

يف  نظر  كما  العامة،  اخلدمات  هذه  توفري  يف  للدولة  املالئم  الدور 
إمكانية تطبيق طرق أخرى، لرمبا كانت أفضل، تضمن حتقيق األهداف 
والتعاقد  املبتكر  التمويل  على  الطرق  هذه  وتشتمل  الغايات.  وبلوغ 
التمويل كاملنح  مع اجلهات اخلارجية واملزيد من اخلصخصة وطلب 
دعم  أو  للجامعات،  املباشر  التمويل  تقدمي  مقابل  للطلبة  والقروض 

اخملرجات التعليمية وما شابهها. 

الكلي  االقتصاد  وبيئة  املوازنة  من  لكل  العام  األداء  الدراسة  وُتقيِّم 
أجندة  أهداف  حتقيق  يف  واملساهمة  االلتزام  ومدى  املالية،  والبيئة 
وُتقّيم  هذا  اإلنفاق.  توجهات  يف  التغري  ومنط  الوطنية،  السياسة 
وحوافز  العامة  النفقات  مستوى  حيث  من  املوازنة  أداء  الدراسة 
العام  اإلنفاق  الدراسة مكونات  الكلي. كما حلل فريق  االنضباط املايل 
على املستوى القطاعي لتحديد ما إذا كان تخصيص املوارد متماشيًا 

مع األولويات التنموية يف اململكة. 

ملخصًا  األخري  الفصل  يعِرض  الذي  الضريبية،  النفقات  حتليل  وُيوّضح 
حيث  من  الضريبي  النظام  العمل،  ورقة  يف  بالكامل  واملتوفر  عنه 
املعامالت  جراء  الدولة  خزينة  تهدرها  التي  اإليرادات  ملقدار  تقديره 
عن  حتيد  التي  التفضيلية  واألسعار  واالستثناءات  واإلعفاءات  اخلاصة 
الضريبية  السياسة  على  بناء  وذلك  معطاة  لضريبة  األساسية  البنية 
مل  التحليل  هذا  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  احلالية.  واألنظمة  والقوانني 
إلجرائه  نظرًا  األخرية  املضافة  القيمة  ضريبة  إعفاءات  معظم  ُيعالج 
هذا  الضريبي  اإلنفاق  حتليل  وُيعترب   .2011 لعام  حزيران  شهر  قبل 
مالئمًا لغايات دراسة توجهات اإلنفاق العام من حيث توضيحه لتكلفة 
القرارات املتخذة التي أدت إىل تقليل اإليرادات املتاحة لتمويل الربامج 
البنية  من  وُتحّسن  والبشري  املادي  املال  رأس  تبني  التي  املهمة 
وإيجاد  االقتصادي  للنمو  الضرورية  العامة  اخلدمات  وتوفر  التحتية 

الفرص الوظيفية ورفع مستوى املعيشة. 

خطة حمكمة اإلصالحات

التكامل

السياسة املالية الكلية القطاعات

الصحة 
التعليم
املياه
الفقر
النقل

التنبؤات الكلية
اإلنفاق الضريبي

اخلدمات والربامج احلالية
اجلوانب املشرتكة

تقديرات 
املوارد 

واالحتياجات
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الكتاب إطارًا ماليًا كليًا متعدد السنوات  يعِرُض الفصل األخري يف هذا 
والتمويل  واألرصدة  واإلنفاق  واإليرادات  الكلي  االقتصاد  أداء  يتناول 

وذلك لتحديد املوارد السنوية املتاحة لقطاع املوازنة. 

ملخص النتائج والتوصيات
ومالية  اقتصادية  تغريات  األخرية  اآلونة  خالل  اململكة  شهدت  لقد 
مهمة. فقد بدأ االقتصاد األردين قبل ثمان سنوات تقريبًا يشهد منوًا 
وخاصة  العامل  يف  االقتصادات  مبعظم  مقارنة  جدًا  سريعًا  اقتصاديًا 
فيما  هذا  النمو  هذا  أسباب  وتشابكت  تعّددت  حيث  اجملاورة،  الدول 
أصحاب  من  كثريًا  باملنطقة  ت  أملَّ التي  النزاعات  دفعت  فقد  بينها. 
أو  األردنية  الشركات  يف  سواء  األردن  يف  لالستثمار  املال  رؤوس 
املشاريع أو العقارات أو األسواق املالية األردنية، حيث كان األردن وما 

زال مالذًا آمنًا لرأس املال اإلقليمي. 

وقد أفضت اجلهود التي بذلتها احلكومة حلث النمو االقتصادي إىل رفع 
مستوى كفاءة استخدام رأس املال وحتسني بيئة األعمال وذلك من 
خالل التدابري التي ُتعنى بجانب العرض كخصخصة املؤسسات العامة 
قطاع  تنظيم  وحتسني  املاء  كتوزيع  الوظائف  من  كثري  وخصخصة 

األعمال. 

التي  واحلروب  االضطرابات  مع  األجنبية  املساعدات  وتزامنت  هذا 
احلروب  من  الفارين  األجانب  تدفق  صاحب  فقد  املنطقة،  شهدتها 
من  املقدم  التمويل  يف  ارتفاعًا  دولهم  يف  السائدة  واالضطرابات 

وكاالت املساعدات الدولية واجلهات املانحة األجنبية الثنائية. 

نهاية  بالتباطؤ  االقتصادي  النمو  بدأ  فقد  الظروف  هذه  من  وبالرغم 
وبطء  العاملية  املالية  األزمة  بداية  مع  بالتزامن  املنصرم  العقد 
عملية السالم يف العراق. وبالرغم من النمو االقتصادي الذي شهدته 
اململكة يف عام 2009 إال أن هذا النمو مل يكن لُيجاري النمو االقتصادي 
عام  بحلول  النمو  تباطأ  كما   ،2009 لعام  السابقة  األعوام  اخلمس  يف 
2010 مبقدار ثلث معدالت النمو االقتصادي التي شهدتها اململكة قبل 
عام 2009. أما التوقعات لعام 2011 فهي أكرث  تشاؤمًا إذا ما قورنت بعام 
تراجعًا  اإلجمايل  احمللي  الناجت  يشهد  أن  املمكن  من  كان  حيث   ،2010
من  السخية  االقتصادية  املساعدات  تدفق  لوال  العام  لهذا  مطلقًا 

الدول اجملاورة. 

التعديالت  إىل  اإلشارة  هذا  احلديث  معرض  يف  بالذكر  اجلدير  ومن 
صاحبت  التي  الرئيسية  املالية  احلسابات  على  ُأجريت  التي  اجلذرية 
ثابت  بشكل  املركزية  احلكومة  حجم  انكماش  فقد  الفرتة.  هذه 
النمو  سنوات  خالل  األخرى  االقتصادية  بالقطاعات  مقارنة  ومستمر 
والتي   2010 و   2009 عامي  يف  شهدتها  التي  التباطؤ  وحالة  السريع 
استمرت يف عام 2011، حيث انخفض اإلنفاق احلكومي من 40% إىل حوايل 
30% من الناجت احمللي اإلجمايل يف عام 2010، وهو حتّول غري مسبوق 

على املستوى العاملي وأمٌر ينبغي التنويه إليه. 

ويبدو أن هذا االنكماش يف حجم احلكومة مل يكن خمططًا له بالكامل. 
فبالرغم من احتواء األجندة الوطنية، على سبيل املثال، على عدد من 
اإلشارات لألهداف املالية وحتسني األداء املايل إال أنها مل تأِت على ذكر 
إرشادات وسياسات حمددة حلجم احلكومة، ولكنها يف الوقت نفسه 
ُتوّفر بعض اإلرشادات حول أهداف حمددة والتي قد مت حتقيق البعض 
للوقت احملدد  أنه قد مت حتقيق بعضها يف وقت سابق  منها، حتى 

كانخفاض نسبة الدين العام إىل الناجت احمللي اإلجمايل.

بعدة  حدث  لقد  احلكومة؟  حجم  يف  االنخفاض  هذا  حدث  كيف  إذن 
يف   2010 عام  يف  التعيني  وُجمدَّ  الرواتب،  سالمل  ُضبطت  فقد  طرق. 
نطاق  ضمن  الرواتب  احتواء  أيضًا  ومت  احلكومية،  القطاعات  معظم 
التغيريات على اإلنفاق احلكومي هو  معني. ولكن لرمبا كان أكرب هذه 
التحويالت غري املنتجة والدعم غري املنتج،  الكبري يف حجم  االنخفاض 
حيث تراجع دعم املواد الغذائية واحملروقات والغاز ومواد استهالكية 
أخرى، على سبيل املثال، من 20% إىل 6% من املوازنة يف عام 2010. 

ويكمن اخلطر يف عام 2011 يف ارتفاع مقدار دعم هذه املنتجات. 

بتخفيضات ضريبية سواًء  اإلنفاق احلكومي  االنخفاض يف  وقد اقرتن 
اإليرادات  انخفاض  إىل  باإلضافة  الواقع،  األمر  بحكم  أم  القانون  بحكم 
املتأتية من املؤسسات العامة أو املؤسسات التي متلكها احلكومة 

بعد أن مت بيعها. 

العام،  الدين  على  مهم  أثر  العامة  املؤسسات  خلصخصة  كان  وقد 
إللغاء  اخملصصات  هذه  من  املتحققة  اإليرادات  استخدمت  حيث 
الطريقة  بهذه  اإليرادات  استغالل  وُيعترب  املسددة.  غري  الديون 

استغالاًل سليمًا ويف حمله.

لقد كان عام 2011 صعبًا جدًا على االقتصاد والنظام املايل. فمع انطالقة 
الربيع العربي وتزامنه مع االضطرابات وانعدام حالة االستقرار يف بعض 
قنواتها  خسارة  من  األردنية  األعمال  شركات  عانت  اجملاورة  البلدان 
سوريا  مثل  الدول  بعض  يف  شركائها  مع  عالقاتها  وتردي  التجارية 
ومصر واليمن. فقد كان النقطاع الغاز القادم من مصر أثر سلبي كبري 
على االقتصاد واملالية العامة مما رفع تكاليف إنتاج الكهرباء وزاد من 
متطلبات تقدمي الدعم وضمانات الدين لشركة الكهرباء الوطنية. كما 
انخفضت السياحة الدولية بشكل كبري والتي تعد مصدرًا مهمًا للنقد 

األجنبي كنتيجة مباشرة لعدم االستقرار يف املنطقة. 

توقعات  دون  سابقًا  أشرنا  كما   2011 عام  يف  االقتصادي  النمو  جاء 
ارتفاع  ذلك  إىل  أضف  املتحققة،  اإليرادات  من  ظهر  كما  احلكومة 
ملطالب  استجابة  خاصة  برامج  وإعداد  احلكومي  الدعم  على  الطلب 
انكماش  إىل  باإلضافة  اململكة  شوارع  يف  احملتجني  جموع  وخماوف 

النظام املايل أيضًًا. 

الشريكة  اخلليج  دول  من  اجلديدة  املالية  املساعدات  تدفق  ولوال 
أواخر  منذ  بها  مير  مل  عصيبة  أوقاتًا  املايل  والنظام  االقتصاد  لواجه 

الثمانينيات. 
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األفق.  يف  تلوح  التي  والفرص  التحديات  نعي  أن  علينا  كله  ولهذا 
قطاعات  يف  التحديات  هذه  من  لعدد  ملخصًا  التالية  األجزاء  ُتقّدم 
الصحة والتعليم واملساعدات االجتماعية واملياه والنقل، يليها نظرة 
التي  واخملاطر  اململكة  يف  العامة  املالية  لتوجهات  مستقبلية 

يواجهها األردن. 

املساعدات االجتماعية
ُيقّدم  حيث  االجتماعية،  للمساعدات  شامل  نظام  اململكة  لدى 
اململكة.  يف  املستضعفني  لألشخاص  وخدمات  نقدية  مساعدات 
وقد كان لربامج املساعدات االجتماعية أثر واضح يف املساعدة على 
التخفيف من وطأة الفقر ومعاجلة جوانب الفقر متعددة األبعاد خالل 
الغذاء واحملروقات  ارتفاعًا يف أسعار  التي شهدت  السنوات األخرية 
وضعف النمو االقتصادي. وُتعترب تكاليف هذا النظام معتدلة، وتتوسط 
تكاليف براجمه تكاليف برامج شبكة األمان االجتماعي على املستوى 

الدويل.

وصندوق  الوطنية  املعونة  وصندوق  االجتماعية  التنمية  وزارة  ُتدير 
بتقدم  معنية  وهي  االجتماعية،  املساعدات  برامج  أغلبية  الزكاة 
املعونات املالية لألسر الفقرية، وخدمات تأهيل أفراد أسر املعوقني، 
الرعاية  وخدمات  لأليتام،  ومساعدات  الطارئة،  املساعدات  وتقدمي 
الصحية، وعدد من االحتياجات األساسية األخرى. وتنفق هذه الربامج 
جمتمعًة، وفقًا إلحصاءات عام 2010 حوايل 110 ماليني دينار لتشكل بذلك 
من   %1 من  أقل  بذلك  تبقى  حيث  احلكومي  اإلنفاق  إجمايل  من   %1.8

الناجت احمللي اإلجمايل وهو أمر جيد. 

كاإلنفاق  سارية،  االختياري  اإلنفاق  على  املفروضة  القيود  ستستمر 
ُتنادي  التي  للمتطلبات  نظرًا  االجتماعية،  املساعدات  برامج  على 
فرصة  نفسه  الوقت  يف  ُتتيح  ولكنها  سنويًا،  املوازنة  عجز  بتقليل 
ومن  االجتماعية.  املساعدات  برامج  تكاليف  وفعالية  كفاءة  لتحسني 
املمكن إجراء تغيريات على اجلوانب اإلدارية للربامج وسياساتها خالل 
أكرب  بفعالية  الربامج  إدارة  لغايات  القادمة  سنوات  األربع  إىل  السنتني 
املنتفعني،  قوائم  من  املستضعفني  غري  أو  احملتاجني  غري  وإلغاء 
وتوجيه منافع الربامج إىل األشخاص الذين »غفل عنهم« نظام شبكة 

األمان االجتماعي ألي سبب كان.

ويجدر بصندوق املعونة الوطنية، الذي يستخدم حاليًا صندوق الربيد 
لتقدمي املعونات املالية، النظر يف النظام الذي يتبعه صندوق الزكاة 
وجتدر  النقدية.  املساعدات  لتوزيع  املصريف  اجلهاز  يستخدم  الذي 
اإلشارة إىل أن صندوق الزكاة أو املنتفعني ال يدفعون أي رسوم للتعامل 

مع البنك اإلسالمي لهذه الغاية. 

وبينما تتفاوت التقديرات تفاوتًا كبريًا إال أن هناك إجماعًا عامًا على أن 
عددًا كبريًا من متلقي املعونات املالية ليسوا من فئة املستضعفني 
الفقر  حول  الدويل  البنك  تقرير  ويشري  املنافع.  هذه  يتلقوا  أال  وينبغي 
صندوق  خدمات  من  املستفيدين  من   %30 حوايل  أن  إىل   2009 لعام 

ولكن  املرتفع.  الدخل  إىل  املتوسط  الدخل  فئات  من  هم  الزكاة 
برامج  منافع  على  للحصول  املؤهلني  غري  األشخاص  استبعاد  ميكن 
بيانات  قواعد  استخدام  تفعيل  خالل  من  االجتماعية  املساعدات 
يف  مستمر  بشكل  والتحليالت  البحوث  وإجراء  أكرب،  بشكل  مشرتكة 
جميع اجلهات احلكومية، وأخذ عينات من الشرائح املستفيدة للتأكد 
قيد  وهي  لالستهداف  أفضل  آليات  واستخدام  أهليتها،  مدى  من 

اإلعداد حاليًا. 

من  فإنه  الربامج  كفاءة  زيادة  على  تعتمد  الوفورات  زيادة  أنَّ  ومبا 
بشكل  فعاًل  احملتاجة  الشرائح  لتغطي  الربامج  توجيه  املمكن 
الدويل يعمالن حاليًا  والبنك  االجتماعية  التنمية  بأنَّ وزارة  أفضل، علمًا 
على صياغة معادلة لالستهداف من شأنها املساعدة على حتديد 

األشخاص الذين هم بحاجة حقيقية للمساعدة.

ولقد أظهرت آلية احلواالت النقدية املشروطة، وهي آلية تفرض على 
جناحها  املساعدات،  لتلقي  معينة  متطلبات  استيفاء  املستفيدين 
حتسني  على  الفقرية  األسر  أطفال  وخاصة  األسر  مساعدة  يف 
الواقع  أرض  على  اآللية  هذه  أظهرت  كما  واستقالليتها.  مستقبلها 
بأنها طريقة منتجة جدًا يف مساعدة الفقراء يف أماكن متنوعة يف 
العامل كما يف دولة املكسيك ومدينة نيويورك. ويجدر بوزارة التنمية 
االجتماعية إعداد برامج ريادية جتريبية كهذه. ولعل أول الشروط التي 
تعهد  هو  املساعدات  على  للحصول  املؤهلني  على  فرضها  ينبغي 
التعليم ما قبل املدرسي  بإحلاق أطفالها يف مرحلة  الفقرية  األسر 

ورياض األطفال.

لقد أظهر حتليل هذا القطاع بأن أكرب مقدار لإلنفاق على املساعدات 
التي  االجتماعية  املساعدات  برامج  خالل  من  يكون  ال  االجتماعية 
الغذائية  املواد  دعم  سياسات  خالل  من  وإمنا  آنفًا  ناقشناها 
احلكومي  الدعم  أشكال  بأن  التحليل  أظهر  كما  واملاء.  واحملروقات 
بشكل  االستهالك  على  ُتحّفز  وال  البتة،  منتجة  أو  جمدية  غري  هذه 
حيث  سواء،  حٍد  على  والفقراء  لألغنياء  املساعدات  وتقدم  مدروس، 
غالبًا ما يكون األغنياء هم املستفيد األكرب منها علمًا بأنهم الشريحة 
يف  النظر  إعادة  إذن  احلكومة  على  املساعدات.  لهذه  احتياجًا  األقل 
العام  الدعم  عن  وتبتعد  الفقراء  تستهدف  بحيث  منافعها  توجيه 
أظهر  وقد  بعناية.  املدروسة  املساعدات  نحو  وتتوجه  للمنتجات 
دعم  على  حاليًا  ينفق  الذي  املبلغ  حتويل  حال  يف  بأنه  التحليالت  أحد 
فقري  أي  يبقى  لن  فإنه  للفقراء  وتقدميه  مالية  معونات  إىل  املنتجات 

حتت وطأة الفقر.

التعليم
بالرغم من جتاوز أداء نظام التعليم يف األردن للتوقعات مقارنة بالدول 
األوسط  الشرق  منطقة  دول  أو  املشابهة  الدخل  مستويات  ذات 
التي  الدول  مع  باملقارنة  ضعيفًا  كان  أداءه  أن  إال  إفريقيا  وشمال 
إليها  األردن  إليه  يطمح  التي  املعرفة«  اقتصاد   « مرحلة  إىل  وصلت 
الذي يصبو  اقتصاد املعرفة  إىل  الوصول  األردن من  يتمكن  ولن  ِجدّيًا. 
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إليه إال إذا بذل جهودًا حثيثة لالستفادة من الفرص املتعددة لتقليل 
املهمة  واألولويات  بالسياسات  واالطالع  الكفاءة  وحتسني  التكاليف 
نوعية  وخصوصًا  التعليمية  العملية  نتائج  حتسني  شأنها  من  التي 

التعليم. 

ُيعاين قطاع التعليم من فائض يف عدد املعلِّمني الذين تتجاوز تكاليف 
رواتبهم 93% من املوازنة اجلارية بينما ُتعترب نسب الطالب- املعلم 
اختيار  عملية  على  التحسينات  إجراء  املمكن  ومن  جدًا.  منخفضة 
املعلِّمني اجلدد واستخدام املعلمني بحيث ُتستثَمر الوفورات الناجتة 

عن ذلك يف حتسني نوعية التعليم وأداء الطالب. 

يف  الكفاءة  تنقصها  والتي  احلجم  صغرية  املدارس  عدد  أن  كما 
اململكة كبري جدًا مما ُيؤدي إىل مضاعفة تكاليف الطالب الواحد مبقدار 
املدارس  يف  الواحد  الطالب  بتكاليف  مقارنة  مرات  ثالث  أو  مرتني 
الكبرية. لدى املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف الوقت نفسه 
الناحية  من  متقاربة  املدارس  أن  كما  الدراسية،  املقاعد  من  فائض 
من  واحد  مرت  كيلو  نطاق  ضمن  املدارس  بعض  تقع  حيث  اجلغرافية 
مدرسة مكتظة أخرى. ونوصي، يف ضوء ما ُذكر، بتقليل عدد املدارس 
الصغرية واستخدام معايري الكفاءة لتحديد مواقع املدارس اجلديدة 
وتطبيق نظام حديث إلدارة أعمال الصيانة لتجنب اإلصالحات املكلفة 

وتكاليف االستبدال غري الضرورية. 

ولقد كان وما زال انخفاض معدل االلتحاق يف رياض األطفال ومراحل 
لنقل  نظام  إيجاد  تستدعي  مستمرة،  مشكلة  األساسي  التعليم 
نظام  تطبيق  إىل  باإلضافة  واملدرسة،  سكنهم  أماكن  بني  الطالب 
يف  أبناءها  إرسال  األسر  على  يشرتط  الذي  املشروطة  التحويالت 
سن االلتحاق مبراحل التعليم األساسي ورياض األطفال إىل املدارس 

مقابل احلصول على املساعدات من الصندوق.

وكليات  املهني  التدريب  ومؤسسة  الثانوي  املهني  التعليم  ُيوّفر 
الرتبية  بوزارة  ويجدر  والتقني.  املهني  والتعليم  التدريب  اجملتمع 
والتدريب  والتعليم  التوظيف  مبادرة  فعالية  مدى  تقييم  والتعليم 
التعليم  هيكلة  عملية  قيادة  يف   2008 لعام  )تيفت(  والتقني  املهني 
التعليم  القطاع اخلاص يف  التقني واملهني، ورفع مستوى مشاركة 
حول  اإلرشادات  من  املزيد  وتقدمي  الوعي  وزيادة  والتقني،  املهني 
التعليم والتدريب املهني. ميكن اعتبار االستثمار يف التدريب املهني 
بني  وخاصًة  البطالة  معدالت  من  للتقليل  املهمة  الوسائل  إحدى 
الفئة  يف  العمل  عن  العاطلني  نسبة  بلغت  حيث  الشباب،  صفوف 
العمرية 15 – 19 سنة 36% بينما بلغت نسبة العاطلني عن العمل يف 

الفئة العمرية 20-24 سنة %28. 

مدارس  يشمل  كبري  نظام  عن  مسؤولة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ُتعترب 
ثابتة أخرى، ولكن بعضها غري مستغل  ومباٍن ومرافق وأراٍض وأصول 
إضافية  إيرادات  حتقيق  استغاللها  حال  يف  املمكن  ومن  بالكامل، 
ميكن  بحيث  أخرى،  ترتيبات  أي  أو  التأجري  أو  البيع  طريق  عن  سواء 

استخدام العائدات يف تقدمي منافع تعليمية مباشرة. 

لقد توجهت املوازنة العامة نحو تخفيض الدعم املباشر ملؤسسات 
الرسوم  لوضع  آلية  تخطيط  إىل  سياستها  وتهدف  العايل،  التعليم 
اجلامعية بحيث تسرتد كامل تكلفة التعليم العايل، مع زيادة احلكومة 
نفسه.  الوقت  يف  حظًا  األقل  للطالب  املالية  املساعدات  ملقدار 
املانحة  اجلهات  مع  التعاون  فرص  استغالل  إىل  هنا  احلاجة  وتظهر 
للوكالة  التابعة  التنموي  االئتمان  سلطة  من  كاالستفادة  الدولية 
أو  دعم  يف  اخلاصة  البنوك  إىل  باإلضافة  الدولية  للتنمية  األمريكية 
العايل  التعليم  وزارة  وحتميل  العايل،  التعليم  طالب  قروض  ضمان 
مؤسسات  دعم  آلية  هيكلة  إعادة  مراقبة  مسؤولية  العلمي  والبحث 

التعليم العايل للطالب. 

هذا ووافق جملس الوزراء مؤخرًا على مقرتح إلنشاء دائرة منفصلة يف 
الثقافة املؤسسية  بتعزيز  ُتعنى  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
الضرورية  والقدرات  واملهارات  باملعرفة  اخلريجني  لتزويد  الضرورية 
مستمرة  مؤسسية  عالقات  إيجاد  على  بناًء  وذلك  العمل  سوق  يف 
نتائج احلل قيد  أن  إىل  العمل. ولكن جتدر اإلشارة  ووثيقة مع أصحاب 
التنفيذ حاليًا لن تكون واضحة لعدة سنوات، إال أننا نؤيد هذه املبادرة 
للتأكد  أداء رئيسية ومراقبتها عن كثب  بإعداد مؤشرات  كليًا ونوصي 

من حتقيق النتائج املتوقعة. 

الصحة
ُيعدُّ قطاع الصحة يف األردن مكلفًا إال أنه ُيقّدم جمموعة واسعة من 
مناذج  أحد  ُيشري  التميز.  إىل  الصحة  مبستويات  ترتقي  التي  اخلدمات 
حتليل االنحدار الذي يستخدم بيانات من دول خمتلفة إىل أن أداء األردن 
الرعاية الصحية أفضل من املتوقع على ضوء  العديد من جوانب  يف 
احلالة االقتصادية والرتكيبة السكانية يف اململكة. ولكن جتدر اإلشارة 
الكفاءة والفعالية وتخفيض  الفرص لتحسني  العديد من  إىل أن هناك 

التكاليف. 

الصحة،  وزارة  من  مسؤولني  مع  أجريت  التي  املقابالت  أثمرت  لقد 
وحتليل مؤشرات احلالة الصحية، ومراجعة وثائق سياسات احلكومة، 
واألنشطة الصحية ذات العالقة يف القطاعني العام واخلاص، وتوجهات 
اإلنفاق السابقة وتوقعاته عن حتديد عدد من القضايا ووضع عدد من 

التوصيات الرئيسية على املدى القصري واملدى املتوسط. 

الصحة  قطاع  تشمل  والتي  إليها  توصلنا  التي  النتائج  أهم  ومن 
بأكمله هي احلاجة لتطبيق نظام اإلدارة الالمركزية يف املستشفيات 
واملراكز الصحية، وحتليل البيانات وإجراء التحليالت املبنية على األدلة 
يف الربامج وعمليات التخطيط واإلدارة. حيث لوحظ أن مركزية برامج 
املستشفيات واملراكز الصحية مرتفعة، األمر الذي ُيقّلل من مساءلة 
الوحدات  مدراء  لدى  واحلوافز  املرونة  من  كبريًا  قدرًا  يرتك  وال  اإلدارة 

الكبرية للعمل بفاعلية وكفاءة. 

املتعلقة  البيانات  جلمع  بياناتها  نظام  توسيع  الصحة  بوزارة  ويجدر 
واإلدارة وصنع  التحليل  البيانات يف عمليات  بالربامج واستخدام هذه 
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القرار. كما ينبغي منح مدراء املستشفيات واملراكز الصحية موازنات 
املرونة  ضوء  يف  بأنفسهم،  إدارتها  عن  مسؤولني  ليكونوا  منفردة 
إدارة  مسؤولية  وحتميلهم  العامة،  املوازنة  قانون  بها  يسمح  التي 

موازناتهم وفق أولويات مديرياتهم بشكل فعال. 

تتعّدد املستشفيات واملراكز الصحية يف األردن بشكل كبري، مع قلة 
الضروريتان لرتشيد أعداد املستشفيات  التخطيط  البيانات وعمليات 
حيث  فيها،  املقدمة  الصحية  واخلدمات  املنفردة  الصحية  واملراكز 
بعني  آخذين  املستشفيات  من  كبري  عدد  إىل  احلاجة  مراجعة  ينبغي 
العام واخلاص،  ة يف القطاعني  االعتبار معدالت اإلشغال وعدد األسرَّ
خارجية  مصادر  مع  للتعاقد 

 

فرص عن  البحث  بالقطاع  يجدر  كما 
لتنظيم  احلاجة  تظهر  كما  املستشفيات3.  داخل  املرضى  لرعاية 
املراكز  إىل  باإلضافة  مركز   700 حوايل  البالغة  الصحية  اخلدمات  مراكز 
الصحية املتخصصة التي تزيد على 700 مركز بفعالية وذلك على ضوء 

التكاليف واالستغالل. 

الصحة وضع خطة خمسية للمستشفيات واملراكز  بوزارة  كما يجدر 
وكفاءة،  فاعلية  أكرث  اخلدماتية  أنظمتها  جلعل  اإلصالحات  لتنفيذ 
وراحة  مالئمة  أكرث  لتصبح  للوزارة  التابعة  املرافق  طبيعة  وحتسني 

للمرضى. 

الستقطاب  اجلهود  من  املزيد  بذل  الصحة  وزارة  على  ويتوجب 
األخصائيني  وخاصًة  بهم  واالحتفاظ  الطب  ملهنة  املزاولني  األطباء 
أطبائها  جميع  تعويض  منهجية  الوزارة  انتهجت  وقد  هذا  املؤهلني. 
بناء على ذلك  الفئات، حيث طّبقت  لو كان هناك نقص يف جميع  كما 
منهجية االستحقاق التي تستند على التدريب األكادميي الذي يتلقاه 
املوثقة  االحتياجات  على  القائمة  السوق  منهجية  عن  عوضًا  الطبيب 

الستقطاب األطباء لتقدمي الرعاية الصحية. 

احتياجاتها،  لتوثيق  الضرورية  البيانات  إعداد  الصحة  بوزارة  يجدر  كما 
واألطباء  اإلداريني  غري  من  للمهنة  املزاولني  األطباء  بني  والتمييز 
خاص  برنامج  إعداد  بالوزارة  يجدر  كما  إدارية.  مراكز  يحتلون  الذين 
حوافز  وأي  ورواتب  اجلامعية  الرسوم  تغطية  مينحهم  الطب  لطالب 
أخرى مقابل التزامهم بالعمل يف املرافق التابعة لوزارة الصحة. وأما 
مقابل  معهم  التعاقد  بالوزارة  فيجدر  املؤهلني  للمختصني  بالنسبة 
توقيعهم  لدى  سخية  مكافآت  منحهم  مع  ممتدة  لفرتات  التزامات 

العقود. 

برنامج  جعل  شأنها  من  التي  اإلصالحات  من  عدد  عن  احلديث  ميكن 
أقساط  ربط  نحو  وتوّجهًا  وفعاليًة  عدالًة  أكرث  املدين  الصحي  التأمني 
النسبة  الرعاية. فبالرغم من دفع موظفي احلكومة  بتكاليف  التأمني 
أن  إال  املثال،  سبيل  على  الصحية،  للرعاية  تعويضاتهم  من  نفسها 
التأمني  أن  كما  الدرجة.  حسب  خمتلفة  عليها  يحصلون  التي  املنافع 
الصحي املدين ُيحّول جزءًا من املبالغ الواردة لغايات الرعاية الصحية 

عن  عبارة  وهي  خدمته،  مدة  حسب  كاًل  كعالوات  الوزارة  موظفي  إىل 
تعويضات مقتصرة على موظفي وزارة الصحة. 

الثانية  للدرجتني  ُيتيح  أن  املدين  الصحي  التأمني  بربنامج  ويجدر 
ملوظفي  املقدمة  لتلك  مشابهة  صحية  رعاية  خيارات  والثالثة 
احلكومة من الدرجة األوىل، ووضع هيكل لألقساط ينسجم مع تكاليف 
بدل  بدفع  البدء  املدين  الصحي  بالتأمني  يجدر  كما  الصحية.  الرعاية 
يتلقاها  التي  الرعاية  تكاليف  عن  ومراكزها  الوزارة  ملستشفيات 
الصحي  التأمني  برنامج  قيام  مع  بالوزارة،  ويجدر  احلكومة.  موظفو 
الصحية  الرعاية  بدل  لدفع  التكلفة  على  مبني  نظام  بتطبيق  املدين 
تكاليف  دفع  يف  املشاركة  احلكومة  إىل  تطلب  أن  الوزارة،  ملرافق 
التمويل  بإلغاء  للحكومة  اخلطوتان  هاتان  ستسمح  وبهذا  األقساط. 
الوقت. كما  للوزارة مع مرور  التابعة  املباشر للمستشفيات واملراكز 
ينبغي يف النهاية إيقاف احلوافز التي يدفعها التأمني الصحي املدين 
حاليًا ملوظفي وزارة الصحة وتكاليف احلوافز املطلوبة أيًا كانت والتي 
التأمني  برنامج  يدفعها  التي  الصحية  الرعاية  تكاليف  على  تنعكس 

الصحي املدين. 

التدخني،  بسبب  مبكرة  أعمار  يف  نحبهم  األردنيني  من  كثري  يقضي 
ملكافحته  املمكنة  الطرق  عن  البحث  الصحة  وزارة  على  وينبغي 
شروع  دون  الطرق  هذه  حتول  أن  ينبغي  حيث  الرجال،  بني  وخاصًة 
انتشار  ومنع  التوقف،  على  املدخنني  وتشجيع  بالتدخني،  الشباب 
اخملاطر الصحية الناجمة عن التدخني السلبي. نحن بحاجة إىل تسويق 
العامل  حول  األدلة  من  العديد  هنالك  أن  كما  اجتماعيًا.  األفكار  هذه 
التدخني  حاالت  عدد  تخفيض  على  جدًا  مفيدًا  أثرًا  للضرائب  بأنَّ  ُتفيد 
بالرغم من عمليات التهريب التي قد حتدث، حيث ُيوصي البنك الدويل 
)1999( بفرض ضرائب تعادل ثلثي قيمة السجائر أو أكرث للحد من هذه 

الظاهرة. 

النقل
ُيعترب  والذي  االقتصادي،  منوها  مع  اململكة  يف  النقل  هيكل  تكّيف 
مشابهة  تنموية  مستويات  ذات  أخرى  بدول  قورن  ما  إذا  جيدًا  هيكاًل 
األجندة  أهداف  لتحقيق  أمامنا  طوياًل  الطريق  زال  ما  ولكن  للمملكة. 

الوطنية. 

ويف ظل ضآلة حجم السوق الداخلي نسبيًا، واحتمالية حتقيق منافع 
متزايدة نتيجة االندماج بشكل أكرب يف االقتصاد العاملي فإن السبيل 
على  القائم  االقتصادي  النمو  منوذج  اتباع  هو  اململكة  لتنمية  الواعد 
التجارة، حيث أن هذا هو مسعى األجندة الوطنية الذي يتضمن حتسني 

وحتديث بنية النقل التحتية. 

ُتظهر اسرتاتيجية النقل الوطنية بأن احلركة يف اململكة مقيدة، وأن 
ويجب  األساسية.  النقل  احتياجات  احلصول  على  قادرين  غري  الفقراء 
على اململكة بناء على ذلك أن ُتقرر ماهية أفضل الطرق لتعزيز البنية 

3       يوجد يف اململكة أكرث من 33 مستشفى.
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التحتية للنقل، وخلق توازن بني الكفاءة واملساواة. ومن الضروري يف 
والتي  املوازنة  تفرضها  التي  القيود  إىل  باإلضافة  الظروف،  هذه  ظل 
بشكل  املوارد  استخدام  خالل  من  اإلنتاجية  زيادة  بها،  التقّيد  ينبغي 

أفضل. 

التنمية  أهداف  لتحقيق  خمتلفة  أصعدة  على  حاليًا  احلكومة  تعمل 
املبادرات  العام  اإلنفاق  توجهات  دراسة  راجعت  وقد  هذا  هذه. 
وخط  الوطنية،  احلديدية  السكك  شبكة  مشروع  التالية:  والقضايا 
عمان  مدينة  يف  املرورية  واحلركة   ،4 الزرقاء  عمان-  حديد  سكة 

واملناطق احمليطة بها، واجلوانب اخملتلفة املتعلقة بالطرق. 

الوطنية  احلديدية  السكك  شبكة  مشروع  يف  االستثمار  مقدار  يبلغ 
االقتصادي  العائد  معدل  يقدر  بينما  أردين،  دينار  مليار   2.4 حوايل 
أثار  كما  للمشروع،  األساسي  السيناريو  حسب   %16 بحوايل  للمشروع 
الكامنة  الفرضيات  ببعض  تتعلق  قضايا  النقل  بقطاع  اخلاص  التقرير 
خط  ملشروع  االقتصادي  العائد  معدل  ُقّدر  قد  حيث  التقديرات،  وراء 
سكة حديد عمان- الزرقاء/ ربط النقل العام بني عمان والزرقاء حاليًا، 
 %12 بحوايل  النقل،  قطاع  ضمن  الكربى  املشاريع  أحد  ُيعترب  والذي 

باإلضافة إىل انطوائه على خماطرة مالية. 

وتدرس السلطات مشاريع باصات وقطارات الرتدد السريع التي تبلغ 
املرورية  احلركة  ظروف  لتحسني  دوالر  مليار   2.6 حوايل  استثماراتها 
االقتصادي لهذه  العائد  يف منطقة عمان وما حولها. وتبلغ معدالت 
ارتكاز  من  وبالرغم  االقتصادي.  التحليل  ُيفيد  كما   %11 حوايل  املبادرة 
أن  إىل  التنويه  اجلدير  من  أنه  إال  يبدو  كما  جيدة  أسس  على  التحليل 
ومشغلي  احلاليني  النقل  وسائط  مشغلي  بني  املنافسة  تبعات 

األنظمة اجلديدة مل ُتؤخذ بكاملها بعني االعتبار. 

من  مالئم  مستوى  كضمان  األخرى  التحديات  من  عدد  هناك  ويبقى  
التمويل لصيانة الطرق، وحتسني خدمة الباصات بني املدن، وحتسني 
يف  الطرقات  ثلث  من  يقرب  ما  ُيعاين  الطرقات.  على  العامة  السالمة 
الدراسات.  به إحدى  صف وفقًا ملا جاءت  الرَّ اململكة من تردي حاالت 
معظم  أن  إال  سيئة  ُتعّد  ال  قد  الطرقات  على  القيادة  أن  من  وبالرغم 
قد  الذي  األمر  منجزة،  وغري  مرتاكمة  صيانة  أعمال  من  تعاين  الطرق 
يعود إىل احملددات املفروضة على مقدار التمويل اخملصص لصيانة 
الطرق. وإذا ما تركت املشكلة دون حل فقد يزداد األمر سوءًا، كما أن 
األولوية األوىل هنا هي تنفيذ برنامج إلصالح حالة الرصف. وُتعد البيانات 
املتوفرة حول سالمة الطرق مقلقة بعض الشيء نظرًا لعدد احلوادث 

والوفيات املتزايد سنويًا ومبعدالت عالية جدًا5. 

ويجدر بوزارة املالية ووزارة النقل التفكري يف إجراء عدد من التغيريات 
توفري مستوى مالئم من متويل، واملساعدة  التي من شأنها ضمان 

على استخدام الطرق بفعالية أكرب، ومن هذه التغيريات ما يلي: 

1. رفع حصة اإليرادات من مستخدمي الطرق وتخصيص الرسوم ذات 
العالقة لتغطية مصاريف صيانة الطرق. 

تراعي  التي  املروري  االزدحام  من  التخفيف  برامج  نطاق  توسيع   .2
للتكلفة  وفقًا  التسعري  منهجيات  على  وتستند  السوق  متطلبات 

الفعلية لتلبية احتياجات املرور يف العاصمة عمان.

الرأسمالية  النفقات  ضمن  الطرق  صيانة  إدراج  عن  التوقف   .3
وإدراجها ضمن النفقات اجلارية.

4. إمكانية إنشاء صناديق خاصة بالطرق كما هو احلال يف دول أخرى. 

5. تشكيل هيئات أو إنشاء مؤسسات لتخطيط برامج ومشاريع النقل 
يف املناطق املأهولة نسبيًا. 

6. مواءمة أسعار اخلدمات مع كامل تكاليف خدمات النقل بشكل أكرب 
مع إجراء بعض التعديالت على اآلثار اإليجابية والسلبية التي قد تقع 

على أطراف ثالثة غري املعنية مباشرة باخلدمة.

7. مراجعة مدى مالئمة مستويات الدعم واستخدام طرق بديلة لنظام 
حتديد األسعار لتقدمي الدعم. 

8. مراجعة وتطوير قاعدة بيانات النقل بدقة و بشكل متكرر. 

والتكاليف  للمنافع  االقتصادي  التحليل  استخدام  قاعدة  توسيع   .9
وتعزيزها وحتسينها واتخاذ إجراءات التحقق الواجبة األخرى. 

املعنية  املؤسسات  بني  املشرتكة  اجلهود  لتكثيف  آلية  وضع   .10
شاملة  مشرتكة  حتليلية  دراسة  إلعداد  اخلاص  والقطاع  بالنقل 
تفتقر ملثل هذه  أن اململكة  للنقل وحتديثها دوريًا حيث  متكاملة 

اآللية.

كأداة  يعمل  بحيث  التحتية  البنية  لتطوير  صندوق  إنشاء  ميكن  كما 
والبعيد وخاصًة  الرأسمالية على املديني املتوسط  لدعم املشاريع 
هذا  يكون  حيث  ضخمة،  رأسمالية  نفقات  إىل  حتتاج  التي  املشاريع 
ميكن  أنه  مبعنى  االحتياط،  بصندوق  فكرته  يف  شبيهًا  الصندوق 
رسوم  خالل  من  مستقبلية،  إضافات  وأي  األويل،  املال  رأس  حتصيل 
عامة  أشغال  أي  أو  النقل  على  الفروضة  الضرائب  أو  املستخدمني 

أخرى كالضرائب على منتجات البرتول أو اإلطارات. 

يف  بنا  يجدر  بل  املنطقة  يف  االقتصادات  مبشاركة  الرتحيب  وينبغي 
فئات.  ثالث  إىل  الصندوق  تقسيم  وميكن  هذا  ورائها.  السعي  الواقع 
تسعى  والتي  اخلليجي  التعاون  جملس  لدول  فهي  األوىل  الفئة  أما 

4        ُيسمى هذا املشروع حاليًا ربط النقل العام بني عمان والزرقاء.

 5         ارتفعت حوادث الطرق ارتفاعًا كبريًا جدًا خالل سنوات قليلة، كما ارتفعت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بشكل أسرع. هذا وتبلغ نسبة الوفيات إىل السكان يف األردن ثالثة أضعاف 

           النسبة ذاتها يف الواليات املتحدة األمريكية ومن الواضح أنها تزداد سوءًا وفقًا ملنظمة الصحة العاملية.
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بصورة رئيسية إىل املساعدة على ضمان االستقرار والتنمية والتطور 
يف املنطقة عامة ويف األردن خاصة، ولكن من غري املتوقع أن تعود 
مستثمري  فئة  فهي  الثانية  الفئة  أما  مالية.  عوائد  بأية  الفئة  هذه 
متويل  من  الطبيعية  بالعوائد  واملهتمني  الراغبني  اخلاص  القطاع 
جهات  فهي  الثالثة  الفئة  وأما  باالهتمام.  جدير  رأسمايل  مشروع 
احلفاظ  إىل  تسعى  املنطقة  خارج  من  دولية  مالية  ومنظمات  مانحة 

على القيمة الرأسمالية ملشاركتها. 

ومن املتوقع أن يزداد رأس مال الصندوق بعد عدة سنوات، والذي قد 
ُيسهم بشكل كبري يف تغطية املطلوبات احملتملة التي قد تتحول إىل 
مطلوبات فعلية يف املستقبل يف حال مل تتحقق أي تدفقات نقدية 

متوقعة لسبب أو آلخر. 

لقضايا  جيد  كبديل  الصندوق  إىل  السياسات  صناع  سينظر  كما 
للصندوق  ميكن  كما  الرئيسية.  والضمانات  أبدًا  تنتهي  ال  التي  الدعم 
املشاريع  ظل  يف  اجلوانب  هذه  يتناول  جتريبي  ريادي  برنامج  إعداد 
احلديدية  السكك  شبكة  وهي  الدراسة  قيد  احلالية  الرأسمالية 
الوطنية، وخط سكة حديد عمان- الزرقاء، وحافالت الرتدد السريع يف 
عمان، ولرمبا خط آخر للحافالت ذات الرتدد السريع بني عمان والزرقاء. 

على  ينبغي  أنه  إال  األموال  لتخصيص  عدة  خيارات  توفر  من  وبالرغم 
أعمال  على  وليس  جديدة  رأسمالية  مشاريع  على  الرتكيز  الصندوق 
للتحقق  حمكمة  قائمة  إلعداد  يحتاج  الذي  األمر  التأهيل،  أو  الصيانة 
الواجب ُتعنى مبقارنة التكاليف بجودة اخلدمات املقدمة وأي مسائل 
أخرى، مبا فيها تقييم األثر البيئي، لتكون مؤهلة للحصول على التمويل. 

وزارة  برئاسة  بسيط  )مساهمني(  إدارة  جملس  للصندوق  وسيكون 
املالية وعضوية وزارات رئيسية ووزارات قطاعية معينة مبا فيها وزارة 

النقل ووزارة األشغال العامة واإلسكان.  

املياه
ُيعترب أداء األردن يف توفري خدمات املياه والصرف الصحي األساسية 
جيدًا، كما أنه ُيحقق تقدمًا ممتازًا نحو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
تعزيز  يف  ُيسهم  ذلك  بأن  شك  وال  اجلوانب،  هذه  يف  املتحدة  لألمم 
أداء قطاع الصحة. ُتشري دراسة توجهات اإلنفاق العام إىل عدة فرص 
وإمكانية  املياه،  تزويد  استمرارية  حيث  من  القطاع  أداء  لتحسني 
من  والتقليل  بالبيئة،  الضرر  دون  اجلوفية  املياه  ضخ  يف  االستمرار 
بعدادات  والتالعب  القانونية  غري  والتوصيالت  )التسريبات  املياه  فاقد 
املياه  ومعاجلة  الصحي  الصرف  خدمات  نطاق  وتوسيع  املياه(، 

العادمة، وتعزيز كفاءة املياه الزراعية. 

حوايل   2010 عام  يف  احلكومة  على  املياه  قطاع  تكلفة  صايف  بلغ 
والدوائر  الوزارات  عجز  من   %20 يعادل  ما  وهو  أردين  دينار  مليون   300
والوحدات احلكومية جمتمعة. وهذا العجز موزع بني خمتلف مؤسسات 
الذي  والدعم  األردن  وادي  وسلطة  املياه  سلطة  فيها  مبا  القطاع 

من  املباشرة  والدفعات  املياه  سلطة  إىل  والري  املياه  وزارة  ُتقدمه 
وزارة املياه والري إىل مقاول مشروع الديسي. ومن املتوقع أن يبقى 
عجز قطاع املياه أكرث من 200 مليون دينار أردين حاملا يبدأ الضخ من 

مشروع الديسي. 

ُتقدر املنافع التي ُتقّدمها احلكومة إىل املستهلكني من خالل حصص 
املياه واألسعار اخملّفضة التي ال تعكس الكلفة الفعلية بـ 38 مليون 
دينار أردين للري من املياه السطحية يف وادي األردن و 213 مليون دينار 
املنافع  هذه  تقدمي  عن  احلكومة  توقفت  حال  ويف  املنزلية.  للمياه 
فقد ُيصبح املستهلكون يف هذه احلالة »مستعدين« لدفع تسعرية 
أخرى للمياه من شأنها اسرتداد كامل التكلفة. ومن الغريب واملؤسف 
الوقت نفسه أن كثريًا من هذه املنافع غري موّجه للفقراء سواء  يف 

أكانت املياه املنزلية أم املياه الزراعية. 

ولتحفيز استخدام املاء بكفاءة أكرب وحتسني العوائد االقتصادية من 
على  الزراعية  املياه  تعرفة  رفع  من  ُبّد  فال  الزراعية  املياه  استخدام 
بكميات  املياه  مستخدمو  وهم  الدفع،  على  القادرين  املستخدمني 
متوسطة وكبرية، والتقليل من كميات املياه اخلاضعة ألقل التعرفات. 
ملزارعي  الري  مياه  الستخدامات  خمتلفة  تعرفة  بوضع  نوصي  كما 
يف  كفاءة  األقل  هي  احملاصيل  هذه  ألن  نظرًا  واحلمضيات  املوز 

استخدام املياه. 

األراضي  استغالل  حقوق  من  أي  تخصيص  عن  التوقف  أيضًا  ويتوجب 
لألشخاص الذين ميتلكون آبارًا غري قانونية، كما ينبغي على السلطات 
وتعرفات  احمللية  الزراعية  املنتجات  على  الضرائب  تخفيض  املعنية 
يف  لالستثمار  الضروري  الدعم  وتقدمي  الزراعية،  املستوردات 
تأمني  إىل  باإلضافة  بكفاءة  املياه  تستخدم  التي  الزراعية  التكنولوجيا 

احملاصيل الكفؤة يف استخدام املياه فقط.

ويجدر بسلطة املياه العمل على التقليل من فاقد املياه عن طريق 
التكلفة  من  أقل  بأسعار  باجلملة  املياه  كميات  بيع  دعم  عن  التوقف 
الفعلية لشركات املياه، باإلضافة إىل املياه التي تبيعها سلطة وادي 
األردن إىل سلطة املياه حيث ينبغي تقدمي الدعم عوضًا عن ذلك بناء 
على اجلهة اخملدومة، أو لكل نسمة، أو للمرت الواحد من األنابيب، أو 

من خالل مبلغ ثابت يتم التفاوض عليه. 

نفقات  لرتشيد  األصول  إلدارة  خطة  وضع  إىل  املياه  قطاع  يحتاج 
مبا  الرأسمالية،  واالستثمارات  الصيانة  وأعمال  التشغيلية  العمليات 

ُيسهم يف احليلولة دون فقد املياه واخلسائر الناجمة عنه.

كما ينبغي زيادة حصيلة االيرادات من خالل تخفيض أو الغاء دعم تكلفة 
تعرفة  وضع  خالل  من  واملرتفع  املتوسط  الدخل  ذات  لألسر  املياه 
ثابتة للجميع باستثناء األحياء التي تستخدم املياه بكميات كبرية. هذا 
باستخدام  املياه  دعم  آليات  توجيه  خالل  من  الفقراء  حماية  وميكن 
أسعار العقارات )كفئات استخدام األراضي يف عمان( أو زيادة الدعم 
التشريعات  سن  ينبغي  كما  الوطنية.  املعونة  صندوق  ُيقّدمه  الذي 
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وزيادة  التضخم،  مؤشر  حسب  تلقائيًا  املاء  أسعار  لزيادة  الالزمة 
يستفيد  وقد  مستمر.  بشكل  باملياه  ُتزّود  التي  األحياء  على  التعرفة 
قطاع املياه أيضًا من إيجاد جهة تنظيمية اقتصادية مستقلة لتحديد 

أسعار التجزئة واجلملة للمياه املنزلية. 

ومياه  املياه  على  اإلنفاق  من  املتأتية  الصحية  املنافع  ولتعظيم 
الصرف الصحي فال بد من احملافظة على استمرارية حتويل التمويل 
من املياه إىل مياه الصرف الصحي كما هو خمطط له، وينبغي الرتكيز 
يف جمال اإلنفاق على تزويد املياه على زيادة نطاق املناطق ايل ُتزّود 

باملياه بشكل مستمر.

كما ميكن التحسني من رصد خمصصات املوازنة ومشاريع اإلنفاق 
نظامي  بشكل  والتكاليف  املنافع  حتليل  باستخدام  الرأسمايل 
بالسلطات  ويجدر  واختيارها6.  الرأسمالية  املشاريع  لتصميم 
من  التي  الربامج  تنفيذ  يف  االستمرار  املياه  قطاع  يف  املعنية 
التي  للتكنولوجيا  والرتويج  املياه  على  الطلب  من  التقليل  شأنها 
استخدام  كفاءة  خطط  تطبيق  وخاصة  بكفاءة  املياه  تستخدم 

املياه يف شركات املياه.

مواجهة اخملاطر املالية
التزامات  عن  الناجم  العبء  ازدياد  الكربى  املالية  اخملاطر  تتضمن 
وإنفاق  ومشتقاته،  النفط  أسعار  لدعم  احلالية  والسياسة  الفوائد، 
احمللية  اإليرادات  وتراجع  كبرية،  بسرعة  املتنامي  املياه  قطاع 
التزامات  االرتفاع املستمر يف  إىل  الضريبية، باإلضافة  الضريبية وغري 
التقاعد. ولقد فاق اإلنفاق على الدفاع اإلنفاق على معظم القطاعات 

األخرى خالل العديد من السنوات املاضية، حيث قد شكل يف الواقع 
جزءُا كبريًا جدًا من املوازنة اجلارية. 

لقد كانت املنح اخلارجية مهمة جدًا للنظام املايل، والتي من احملتمل 
لالقتصاد  حقيقية  نعمة  املنح  أن  من  وبالرغم  كذلك.  تستمر  أن 
على  تنطوي  أنها  إال  املالية  األرصدة  على  احملافظة  يف  وُتسهم 
خماطر للنظام املايل، حيث تخضع هذه املنح لعدة عوامل وقوى من 

خارج اململكة وخارج نطاق سيطرة القيادة األردنية. 

الوطنية  الكهرباء  لشركة  ائتمانية  ضمانات  ُتقّدم  احلكومة  زالت  ما 
لإلبقاء على انخفاض تعرفة املستهلك على أثر انقطاع إمدادات الغاز 
من مصر الشقيقة. وتشري التقديرات احلالية إىل ارتفاع هذه الضمانات 
من حوايل 700 مليون دينار أردين يف أوائل 2011 إىل أكرث من 1.1 مليار دينار 
خماطرة  احلادثة  هذه  وُتعترب   .2011 لعام  األول  تشرين  شهر  بحلول 
مالية كبرية جدًا، ومن احملتمل أن تزداد اخملاطرة خالل العام القادم 

ما مل َيُعد األمن إىل منطقة سيناء. 

كما تعاين مديونية سلطة املياه من منو متزايد، حيث ارتفعت إىل حوايل 
التقديرات  على  بناًء  التوقع  ومن   2011 عام  يف  أردين  دينار  مليون   700
احلالية أن تصل إىل ثالثة أضعاف قيمتها بحوايل 1900 مليون دينار أردين 
تسعري  آلية  يف  حقيقية  تغيريات  غياب  ظل  ويف   .2016 عام  بحلول 
إىل  باإلضافة  منه،  التقليل  أو  املياه  فاقد  على  والسيطرة  املياه، 
إيجاد طرق أكرث كفاءة للتعامل مع اجلوانب األخرى كالتخصيص وإدارة 
العمليات التشغيلية فمن املرجح أن تضطر احلكومة األردنية إىل حتمل 
أعباء هذا الدين كما اضطرت لذلك يف عام 1999 والذي قد ُيشكل ما 

نسبته 10% تقريبًا من الناجت احمللي اإلجمايل. نظرة عامة

املنافع  حتليل  وُيعترب  اعتيادية.  رأسمالية  استثمارات  أو  كربى  مشاريع  أكانت  سواًء  األخرى  الرأسمالية  املشاريع  وجميع  التحتية  البنية  ملشاريع  الواقع  يف  التوصية  هذه  تصلح       6 

             والتكاليف غري مالئم لبعض املشاريع األخرى كمشروع شبكة السكك احلديدية الوطنية ومشروع خط سكة حديد عمان- الزرقاء/ ربط النقل العام بني عمان والزرقاء حاليًا. 
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يعرض هذا الفصل أداء االقتصاد الكلي وأداء املوازنة من عام 2005 
إىل عام 2010. ومن أبرز النقاط املعروضة يف هذا الفصل هي التباطؤ 
النمو  بعد  و2010   2009 عامي  يف  االقتصاد  شهده  الذي  املفاجئ 

السريع الذي شهدته اململكة يف السنوات السابقة. 

الشكل 2-1: الناجت احمللي اإلجمايل والنمو االقتصادي لألعوام 2005 – 2010

يف  اململكة  يف  االقتصادي  النمو  يف  ساهم  الذي  العامل  كان  لقد    
السنوات السابقة هو العامل نفسه الذي أدى إىل تباطئه مؤخرًا. وتتمثل 
املباشر،  األجنبي  االستثمار  تدفقات  يف  الرئيسية  النمو  حمركات 
من  التحويالت  وزيادة  املنح،  وخاصًة  االقتصادية  املساعدات  وزيادة 
اجملاور  العراق  يف  النزاع  تفاقم  ومع  اخلارج.  يف  العاملني  األردنيني 
الذي  االقتصادي  التباطؤ  وخاصًة  الكبري  العاملي  االقتصادي  والركود 
األجنبي  االستثمار  تباطأ  فقد  التجاريني  االردن  شركاء  منه  عانى 
التحويالت  من  واإليرادات  االقتصادية  املساعدات  وانخفضت  املباشر 

والصادرات. 

وبصرف  السابقة  السنوات  يف  االقتصادي  النمو  تسارع  من  وبالرغم 
النظر عن التباطؤ يف اآلونة األخرية فقد بقيت معدالت الفقر والبطالة 
مرتفعة دون تغيري بنسبة 13% تقريبًا من السكان والقوى العاملة على 

التوايل. 

احلجم  تراجع  فقد  ملحوظًا.  ماليًا  تعزيزًا  نفسها  الفرتة  شهدت  كما 
من   %40 قرابة  من  الربع  بحوايل  املركزية  احلكومة  ملوازنة  النسبي 

الناجت احمللي اإلجمايل يف عام 2005 إىل حوايل 32% يف عام 2010. وقد 
شمل التعزيز املايل هذا انخفاضًا يف املعدالت الضريبية، وتراجعًا يف 
الناجت احمللي  اإلنفاق كنسبة من  وانخفاضًا سريعًا يف  العجز املايل، 
اإلنفاق  تخفيض  يف  عامل  أهم  كان  وقد  سابقًا.  أشرنا  كما  اإلجمايل 
احلكومي هو وقف منو اإلعانات واحلواالت ثم التقليل منها قدر اإلمكان، 
بلغت 6% فقط يف  بينما  بلغت 20% من املوازنة يف عام 2005  حيث 

عام 2010.

الوضع االقتصادي
الثابتة  باألسعار  اإلجمايل  احمللي  الناجت  مستوى   1-2 الشكل  ُيظهر 
ابتداء من 2000 مليون دينار أردين باألعمدة الزرقاء باإلضافة إىل معدل 
الناجت  منو  كان  املنقط.  باخلط  يظهر  الذي  السنوي  االقتصادي  النمو 
احمللي اإلجمايل قويًا يف الفرتة ما بني عامي 2005 و 2008، حيث ارتفع 
القطاعات  ومتّثلت  الفرتة.  هذه  طوال  الثابتة  باألسعار  الثلث  بحوايل 
تباطأ  ولكن  واإلنشاءات.  التحويلية  والصناعات  التعدين  يف  الرئيسية 
صاحبه  الذي  العاملي  االقتصادي  االنهيار  بعد  كبرية  بصورة  االقتصاد 
ارتفاع يف أسعار املواد الغذائية والنفط. وينعكس التباطؤ االقتصادي 
والصناعات  التجارة  قطاعات  منو  تباطؤ  على  األنشطة  جميع  يف 
من   %43 بنسبة  جمتمعًة  تساهم  التي  املالية  واخلدمات  التحويلية 
الفردي  الناجت احمللي اإلجمايل. ولقد شهد األردنيون منوًا يف الدخل 
زاد على 5% لعدة سنوات، ولكن عانى نصيب الفرد من الناجت احمللي 

اإلجمايل من الركود بحلول عام 2010.

من  كنسبة  التجاري  العجز  تراجع  فقد  اخلارجي،  القطاع  يف  أما 
الناجت احمللي اإلجمايل من 41% يف عام 2005 إىل 21% يف عام 2010. 
والواردات  الصادرات  مبجموع  حمسوبًا  التجاري،  االنفتاح  تراجع  كما 
كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل، من 146% يف عام 2005 إىل %113 

يف عام 2010.

وشكلت صادرات السلع، مبا فيها البضائع املعاد تصديرها، 64% من 
إجمايل صادرات السلع واخلدمات يف عام 2005، إال أن هذه احلصة قد 
السلع املصّنعة يف املرتبة  2010. وجاءت  إىل 57% يف عام  تراجعت 
األوىل لصادرات السلع الرئيسية من عام 2005 إىل 2010 بنسبة 22% من 
إجمايل الصادرات، تلتها الكيماويات بنسبة 20% تقريبًا، وجاءت السلع 
املعاد تصديرها يف املركز الثالث بنسبة 19%، وتبعتها املواد اخلام 
الغذائية  املواد  واألخري  اخلامس  املركز  يف  جاء  وأخريًا   %13 مبعدل 

واحليوانات احلية بنسبة 10% كما يظهر يف الشكل 2-2. 

الفصل الثاين

نظرة للماضي
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الشكل 2-2: الصادرات حسب السلعة لألعوام 2005 – 2010 

تبلغ  بنسبة  العربي  العامل  إىل  األول  املقام  يف  منتجاته  األردن  ُيصّدر 
التجارة احلرة  اتفاقية  32% من إجمايل صادرات السلع مستفيدًا من 
وشكلت  األخرى.  الثنائية  التجارية  واالتفاقيات  العربية  الدول  بني 
الصادرات  إجمايل  من   %23 األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  الصادرات 
األلياف  اتفاقية  انتهاء  بعد   2006 عام  يف  النسبة  هذه  انخفضت  لكن 
األردنية وعدد  التي أعطت األفضلية لصادرات املنسوجات  املتعددة 
آسيا  إىل  الصادرات  نسبة  بلغت  وقد  العامل.  يف  األخرى  الدول  من 
األردنية  للصادرات  جدًا  صغريًا  مستوردًا  أوروبا  كانت  بينما   %17 حوايل 

باملقارنة مع غريها بنسبة 1.4% فقط. 

كبرية  بصورة  األردنية  السلع  لصادرات  اإلقليمية  األهمية  تغريت  لقد 
خالل السنوات اخلمس املاضية وذلك كما أشرنا إليه سابقًا. ففي عام 
العربي  والعامل  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  كٍل  حصة  بلغت   2005
30% من الصادرات األردنية. أما بحلول عام 2010 فقد انخفضت حصة 
األردنية  السلع  صادرات  من  كبرية  بصورة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
العربي إىل 36% من  العامل  إىل  ارتفعت الصادرات  بينما  لتصل إىل %16، 
الصناعية  املناطق  من  األردن  استفاد  وقد  السلع.  صادرات  إجمايل 
املؤهلة لُيصّدر إىل الواليات املتحدة األمريكية كميات بال حدود ومعفية 
املناطق.  هذه  يف  املنسوجات  صادرات  انتعشت  حيث  الرسوم،  من 
لعام  الثاين  كانون  شهر  يف  املتعددة  األلياف  اتفاقية  إللغاء  وكان 
2005 أثرًا كبريًا على صادرات األردن إىل الواليات املتحدة بعد أن كانت 
املناطق  يف  املنتجة  املنسوجات  تعد  مل  إذ  الرئيسية،  الصادرات 
التوزيع   3-2 الشكل  وُيوّضح  بالتنافسية.  تتمتع  املؤهلة  الصناعية 

اإلقليمي لصادرات السلع األردنية خالل األعوام 2005- 2010. 

ملستوردات  فئة  كأكرب  األوىل  املرتبة  النقل  ومعدات  اآلالت  احتلت 
األعوام  خالل  السلعية  الواردات  إجمايل  من   %25 مبتوسط  اململكة 
– 2010. واحتلت احملروقات املركز الثاين مبتوسط 22%، وتلتها   2005
واحليوانات  الغذائية  »املواد  واحتلت   ،%18 بنسبة  املصّنعة  السلع 

احلية« املرتبة الرابعة مبعدل %13. 

وتبعًا للمنطقة اجلغرافية، تأتي معظم واردات األردن من العامل العربي 
الدول  بني  التجارة  سهولة  إىل  أخرى  مرة  ذلك  ويعزى   ،%35 مبتوسط 
العربية بسبب قرب املسافة واتفاقية التجارة احلرة بني الدول العربية. 
أما مصدر الواردات الثاين فهي آسيا مبتوسط 25% تقريبًا، تليها أوروبا 

والواليات املتحدة األمريكية مبتوسط 17% و 6% على التوايل. 

كما انعكس انخفاض العجز التجاري للمملكة كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمايل من 42% يف عام 2005 إىل 21% يف عام 2010 على رصيد احلساب 
اجلاري. وانخفض عجز احلساب اجلاري كنسبة مئوية من الناجت احمللي 
لتحويالت  وكان   .2010 عام  يف   %5 إىل   2005 عام  يف   %18 من  اإلجمايل 
بشكل  اخلليج  من  االستثمار  وتدفقات  اخلارج  يف  العاملني  األردنيني 
رئيسي تأثري كبري على متويل عجز احلساب اخلارجي، الذي ُمّول بشكل 
يف  العاملني  وحتويالت  القوي  املباشر  األجنبي  االستثمار  من  رئيسي 
بلغ أعلى مستوى لهما %23  – 2010، حيث  الفرتة 2005  اخلارج خالل 
و 18% من الناجت احمللي اإلجمايل على التوايل )انظر الشكل 2-4(. وال 
بل  فحسب  اخلارجي  اجلاري  احلساب  النقدية  التدفقات  هذه  ُتمّول 
التعايف االقتصادي األردين وإيجاد فرص عمل  لها دور مهم يف إذكاء 
ارتفعت االحتياطات الرسمية من  4.083 مليون دينار  لألردنيني. كما 
أردين يف عام 2005 )5.8 شهور من الواردات( إىل 8،722  مليون دينار 

أردين يف عام 2010 )8.3 شهور من الواردات(. 

وانخفض االستثمار األجنبي املباشر كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل 
ملحوظ  بشكل  ارتفع  ثم   ،2002 عام  يف   %2 إىل   2000 عام  يف   %11 من 
ليصل إىل 24% يف عام 2006. ولكن سرعان ما انخفضت هذه الزيادة 
العام 2010  الناجت احمللي اإلجمايل بحلول  الكبرية املفاجئة إىل 6% من 

)أنظر الشكل 5-2(.

الشكل 2-3: الصادرات حسب املنطقة لألعوام 2005 – 2010

استهدف االستثمار األجنبي املباشر بصورة رئيسية خالل العقد القطاع 
املايل مبا فيه العقارات. ففي عام 2000 ذهبت ما نسبته 47% من إجمايل 
النسبة  هذه  انخفضت  ولكن  القطاع،  لذلك  املباشر  األجنبي  االستثمار 

يف عام 2004 لتصل إىل 39% ثم ارتفعت إىل 51% يف العام 2006.
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الشكل 2-4: االستثمار األجنبي املباشر والتحويالت واحلساب اجلاري

األجنبي  االستثمار  من  املايل  القطاع  حصة  بلغت   2010 عام  ويف 
املباشر 48%. كما كانت حصة قطاع التعدين من االستثمار األجنبي 
لالستثمار  الثالث  الرئيسي  القطاع  وأما  العقد.  خالل  كبرية  املباشر 

األجنبي املباشر فقد كان الصناعات التحويلية. 

الشكل 2-5: االستثمار األجنبي املباشر خالل العقد

التوظيف
بلغ عدد سكان اململكة حوايل ستة ماليني نسمة يف نهاية عام 2010، 
جمتمعًا  األردن  وُيعترب  اإلناث.  من  و%48.5  الذكور  من   %51.5 منهم 
السكان  من   %37 أعمار  تراوحت  حيث  أخرى،  بدول  قورن  ما  إذا  فتّيًا 
باملتوسط ما  أعمار %59  وتراوحت  باملتوسط بني 14 عامًا فما دون، 

بني 15 و 64 عامًا، وبلغت أعمار قرابة 3.3% فقط فوق سن 64 خالل 
األردين،  للمجتمع  ميزة  الفتّي  التوزيع  هذا  وُيعترب   .2010-2005 األعوام 
حيث يرفد االقتصاد باليد العاملة الفتية من جانب إال أنه يشكل حتديًا 
جديًا إليجاد فرص العمل من جانب آخر. ويف حال فشل االقتصاد األردين 
يف استيعاب املقبلني على احلياة العملية واملقبلني على االنخراط يف 

سوق العمل فمن املمكن أن يرتفع معدل البطالة بصورة كبرية. 

املاضية  سنوات  اخلمس  خالل  مرتفعة  البطالة  معدالت  بقيت  لقد 
 ،%13 قرابة  بلغت  حيث  الكبرية  االقتصادي  النمو  معدالت  من  بالرغم 
كما قد تركزت معظم الوظائف املستحدثة يف العاصمة عمان. جتدر 
زالت تعاين من بطالة مرتفعة بني صفوف  إىل أن اململكة ما  اإلشارة 
اإلناث والتي وصلت إىل 21% بالرغم من ارتفاع معدل التحاق اإلناث يف 
الذكور.  التحاق  معدالت  فاقت  والتي  واجلامعي  اجملتمعي  التعليم 
السكان، ويعمل حوايل %36  ربع  األردنية قرابة  العاملة  القوة  ُتشّكل 
العاملني يف  بينما يعمل 63% من  العام  القطاع  من املوظفني يف 
القطاع اخلاص، ويعمل نصف اإلناث العامالت تقريبًا يف القطاع العام. 
ومن املثري لالستغراب بأن متوسط الراتب الشهري يف القطاع العام 
قد بلغ 412 دينارًا أردنيًا بينما قد بلغ يف القطاع اخلاص 338 دينارًا 

أردنيًا يف عام 2009 وفقًا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة. 

التجارة،  قطاع  يف   2010 و   2005 عامي  بني  الوظائف  معظم  وترّكزت 
قطاع  وتال   .%20 حوايل  القطاع  هذا  يف  العاملني  نسبة  بلغت  حيث 
أما  العاملة.  القوة  التحويلية بنسبة 14% من  الصناعات  التجارة قطاع 
العامة  اإلدارة  ثم  الثالثة مبتوسط %13،  التعليم فقد جاء يف املرتبة 
بنسبة 8%. وقد ساهم قطاع النقل واالتصاالت بنسبة 14% من الناجت 
هذا  يف  العاملني  نسبة  أن  إال  للنظر  ملفت  أمر  وهو  اإلجمايل  احمللي 

القطاع قد بلغت 2.6% فقط من جمموع العاملني. 

الفقر
خالل   %13 قرابة  عند  وتغّير  مرتفعًا  البطالة،  كما  الفقر،  بقي  لقد 
أردنيًا  دينارًا   680 بحوايل  الفقر  خط  وُيقّدر  السابقة،  الست  السنوات 
للفرد الواحد سنويًا 1. وترتكز حاالت الفقر بصورة كبرية يف احملافظات 
خارج العاصمة عمان، حيث تبلغ أعلى نسبها يف املفرق مبقدار %32 

وأقلها 8% يف عمان. 

على  إضافيًا  ضغطًا  املرتفعة  والبطالة  الفقر  معدالت  شكلت  وقد 
موازنة احلكومة. هذا ويبدو أن صانعي السياسات يخصصون النفقات 
إليجاد  حماولة  يف  حاجة  األشد  للمحافظات  احلكومية  الرأسمالية 

فرص العمل وخفض معدالت الفقر. 

يوضح الشكل 2-6 توزيعًا للنفقات الرأسمالية للفرد حسب احملافظة 
ومعدالت الفقر لكل منها. 
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1     دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير حالة الفقر يف األردن، متوز 2010. 
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الشكل 2-6: الفقر واإلنفاق الرأسمايل يف احملافظات

ُيظهر خط االجتاه العام للشكل االنتشاري مياًل ايجابيًا، األمر الذي يعني 
للفرد  الرأسمالية  النفقات  تخصيص  زاد  الفقر  معدل  زاد  كلما  بأنه 
والعكس صحيح. ويشري ذلك بديهيًا إىل أن صانعي القرارات املتعلقة 
الرأسمالية  النفقات  أولويات  ُيرتبون  اململكة  يف  املالية  بالسياسات 
كأحدى  أواًل  األعلى  الفقر  معدالت  ذات  للمحافظات  تخصص  بحيث 

االسرتاتيجيات لتخفيض نسب الفقر.

يف  للفرد  أعلى  رأسمايل  إنفاق  لتخصيص  احلكومة  ميل  من  وبالرغم 
تسرتعيان  حالتني  هناك  أن  إال  عام  بشكل  فقرًا  األشد  احملافظات 
من  تستفيد  احملافظات  أغنى  ثالث  ُتعّد  التي  فالعقبة  القارئ،  انتباه 
ُتعد  التي  املفرق،  تتلقى  بينما  للفرد  الرأسمايل  لإلنفاق  نسب  أعلى 
من  عمومًا  ضئياًل  مقدارًا  احملافظات،  بني  األسوأ  فيها  الفقر  نسبة 

خمصصات اإلنفاق الرأسمايل للفرد. 

العجز املايل والدين 
 %5.2 حوايل  املنح  احتساب  بعد  الكلي  املايل  العجز  متوسط  بلغ  لقد 
من الناجت احمللي اإلجمايل خالل الفرتة 2005 – 2010. كما بلغ متوسط 
اإلجمايل  احمللي  الناجت  من   %8.5 املنح  احتساب  قبل  املايل  العجز 
أهمية  إىل  ُيشري  الذي  األمر   ،)7-2 الشكل  )انظر  نفسها  الفرتة  خالل 
املنح اخلارجية يف متويل نفقات احلكومة األردنية. وقد تلقت املوازنة 
التي بلغت 501  يف عامي 2005 و 2008 أكرب قدر من املنح اخلارجية 

مليون دينار و718 مليون دينار على التوايل. 

الشكل 2-7: العجز كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل لألعوام 2005 – 2010

وسجل عام 2008 أدنى عجز مقارنًة بالسنوات األخرى، حيث بلغ العجز 
بعد املنح 2.2% من الناجت احمللي اإلجمايل أما العجز قبل املنح فبلغ 
املسبوق  غري  االرتفاع  من  وبالرغم  اإلجمايل.  احمللي  الناجت  من   %6.8
يف أسعار املواد الغذائية والنفط يف عام 2008 إال أن احلكومة متكنت 
الكثرية  للمنح  يكن  ومل  هذا  والدين.  املايل  العجز  على  السيطرة  من 
التي تلقتها احلكومة يف عام 2008 دورًا مهمًا يف تعزيز املوقف املايل 
وحسب بل كانت هناك عوامل مهمة أخرى. يتمّثل أول هذه العوامل يف 
اتخاذ احلكومة قرارًا جريئًا يف مطلع عام 2008 بإيقاف دعم احملروقات 
النفط  أسعار  يف  التغريات  تعكس  بحيث  األسعار  لتعديل  آلية  ووضع 
دين  من  دوالر  مليار   2.1 شراء  احلكومة  أعادت  فقد  ثانيًا  أما  العاملية. 
مبالغ  من  قلل  مما  عام20082  أوائل  يف  امليسر  غري  باريس  نادي 
التي  الكثرية  للمنح  باإلضافة  القرارات  هذه  ساعدت  وقد  الفائدة. 

تلقتها اململكة يف عام 2008 يف السيطرة على العجوزات والدين. 

الناجت احمللي اإلجمايل  إىل  الدين  ُيوّضح الشكل 2-9 صايف نسبة صايف 
– 2010. وتوضح اخلطوط املتقطعة سقوف الدين كما هي  للفرتة 2005 
منصوص عليها يف قانون الدين العام وإدارته، حيث نص القانون يف عام 
2001 على أن يكون السقف 80% ثم ُعّدل إىل 60% يف عام 2008. ولكن األردن 
جتاوز احلدود املنصوص عليها يف القانون يف عامي 2005 و 2010 عندما 

بلغت نسبة الدين إىل الناجت احمللي اإلجمايل 84% و 61% على التوايل3. 

اإلنفاق احلكومي
لقد شهدت السنوات السابقة تغّيرًا كبريًا يف هيكل اإلنفاق احلكومي. 
فقد تراجع إجمايل إنفاق احلكومة املركزية من 40% من الناجت احمللي 
أعاله.  الحظنا  كما   2010 عام  يف   %30 حوايل  إىل   2005 عام  يف  اإلجمايل 
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2         ُمّولت عملية إعادة الشراء من خالل بيع أرض ميناء العقبة مببلغ 500 مليون دوالر باإلضافة إىل عوائد التخاصية احملتفظ بها يف حسابات احلكومة والبالغة 1.6 مليار دوالر.

 3       كانت وزارة املالية يف نهاية عام 2010 متأكدة من أن الدين مل يتجاوز السقف احملدد وهو 60% من الناجت احمللي اإلجمايل، ولكن عندما أعادت دائرة اإلحصاءات العامة  مراجعة أرقام

          احلسابات القومية لعدد من السنوات املاضية يف منتصف عام 2011 مل يعد »السقف املستهدف« ضمن السقف املنصوص عليه يف القانون.
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اإلعانات  على  اإلنفاق  تخفيض  عن  كبري  بشكل  الرتاجع  هذا  جنم  وقد 
واحلواالت الذي انخفض من 20% من املوازنة إىل 6% فقط خالل الفرتة 
نفسها. وُيعّد هذان التغيريان مهمان ألن ذلك يعني بأن العبء الكلي 
األخرى  االقتصادية  اجلوانب  من  بداًل  للموارد  احلكومة  بطلب  املتعلق 
قد انخفض. كما قد تستخدم األموال املتبقية بعد تقليل اإلنفاق على 

اإلعانات الستخدامات أخرى مفيدة كشق الطرق أو تعليم األطفال. 

عام  يف  اإلجمايل  احمللي  الناجت  من   %40 احلكومي  اإلنفاق  إجمايل  وبلغ 
2005 وانخفض إىل 35% يف عام 2008 ثم إىل حوايل 30% يف عام 2010. 
مبتوسط  اإلنفاق  إجمايل  من  الرئيسي  اجلزء  اجلارية  النفقات  وشكلت 
شكل  فقد  أخرى  جهة  ومن  التحليل.  فيها  مت  التي  الفرتة  خالل   %81
اإلنفاق الرأسمايل ما معدله 19% من إجمايل اإلنفاق )انظر الشكل 8-2(. 

لقد تغّير حجم اإلنفاق الرأسمايل إىل حد بعيد، حيث بلغ 7% من الناجت 
 %5 وقرابة   2009 عام  يف   %9 وحوايل   2005 عام  يف  اإلجمايل  احمللي 
احمللي  الناجت  من  كنسبة  اجلارية  النفقات  كانت  ولكن   .2010 عام  يف 
انخفضت  أنها  إال  الرأسمالية  بالنفقات  مقارنة  استقرارًا  أكرث  اإلجمايل 

مع مرور الوقت. 

اإلنفاق  سياسات  إعداد  عملية  يف  الرأسمايل  اإلنفاق  اىل  عادة  ُينظر 
العام على أنه املقدار »املتبقي« الذي ُيحّدد بناًء على »احليز املايل« 
متيل  األجنبية  واملنح  احملصلة  اإليرادات  انخفضت  فكلما  املتاح. 
النفقات الرأسمالية تبعًا لذلك إىل االنخفاض، مما يفسر الهبوط احلاد 
يف النفقات الرأسمالية يف عام 2010. ونظرًا ألهمية اإلنفاق الرأسمايل 
على  احملافظة  املهم  فمن  االقتصادي  النمو  يف  رئيسي  كمحرك 
ونظرًا  كافية.  بصورة  اإلنفاق  هذا  من  ومستقرة  مرتفعة  مستويات 
ألن ممارسات املوازنة يف اململكة ُتصّنف بعض العمليات التشغيلية 
مهم  الرأسمايل  اإلنفاق  فإن  رأسمالية  كنفقات  الصيانة  وأعمال 

للمحافظة على قيمة خمزون رأس املال.

 الشكل 2-8: النفقات احلكومية كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل

)أو  واستخدام  العاملني  تعويضات  إىل  اجلارية  النفقات  تصنف 
والدعم  واإلعانات  الفوائد  ومدفوعات  واخلدمات  السلع  مشرتيات( 
جارية(  )معظمها  العسكرية  والنفقات  االجتماعية  واملنافع  واملنح 

ونفقات متفرقة أخرى. 

وجاءت حصة النفقات العسكرية هي األكرب كنسبة من إجمايل اإلنفاق 
اجلاري لألعوام 2005-2010 حيث بلغ متوسطها 31%. وارتفعت النفقات 
العسكرية بأكرث من ضعف منو اإلنفاق احلكومي اإلجمايل، كما ارتفعت 
اخلمس  خالل  اإلجمايل  احمللي  الناجت  من  كنسبة  العسكرية  النفقات 

سنوات من 7.8% إىل %9.1. 

الشكل 2-9: نسبة الدين إىل الناجت احمللي اإلجمايل لألعوام 2005 – 2010

املنافع  على  لإلنفاق  فكان  اجلارية  النفقات  من  حصة  أكرب  ثاين  أما 
االجتماعية التي بلغت 21% خالل األعوام 2005 – 2010، وتراوحت ما بني 

5% إىل 7% من الناجت احمللي اإلجمايل. 

هما  رئيسيني  بندين  على  االجتماعية  املنافع  على  اإلنفاق  ويشتمل 
االجتماعية  املساعدات  برامج   )2( و  والتعويضات  التقاعد  رواتب   )1(
مبا فيها شبكة األمان االجتماعي. وتشكل رواتب التقاعد والتعويضات 
منو  من  وبالرغم  االجتماعية.  املنافع  على  اإلنفاق  أرباع  ثالثة  حوايل 
أنه  إال  بلغ 13% تقريبًا  الفرتة مبعدل سنوي  التقاعد خالل هذه  رواتب 
من املتوقع أن ينخفض معدل النمو على املديني املتوسط والبعيد 

مع بدأ انخفاض عدد موظفي احلكومة اخلاضعني لنظام التقاعد4. 

النفقات  إجمايل  من   %17 معدله  ما  العاملني  تعويضات  وُتشّكل 
ارتفعت  ارتفعت بنسبة 74% خالل خمس سنوات. كما  اجلارية، حيث 
السنة  على مستوى  باألسعار احلقيقية حوايل 3.3% يف  التعويضات 
املوظف. ويعترب معدل ارتفاع التعويضات هذا أقل من نصف ما حظي 
به موظفو القطاع اخلاص الذين ارتفع متوسط تعويضاتهم السنوية 

باألسعار احلقيقية بنسبة 7.3% خالل الفرتة نفسها. 
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ُيوّضح الشكل 2-10 االنخفاض يف اإلعانات احلكومية باألسعار اجلارية 
املوازنة  إجمايل  من  كنسبة  اإلعانات  هذه  تراجعت  حيث  الفرتة،  خالل 
ُتشري  احلظ  لسوء  ولكن  فقط.   %6 إىل   %40 حوايل  من  ملحوظ  بشكل 
2011 حصتها  اإلعانات يف عام  ُتقارب حصة  أن  احتمالية  إىل  املؤشرات 
من املوازنة لعام 2005 مرة أخرى بسبب تعقيدات الظروف املتصلة 

بالربيع العربي ومطالب اإلصالح والدعم التي ُينادي بها الشارع األردين

الشكل 2-10: دعم احملروقات واملواد التنموية )مليون دينار أردين(

النفقات  إجمايل  من   %9 متوسطه  ما  الفوائد  مدفوعات  وشكلت  هذا 
احمللي  الناجت  من  كنسبة  وتراجعت   ،2010 و   2005 عامي  بني  اجلارية 
بحيث   ،2010 عام  يف   %2 حوايل  إىل   2005 عام  يف   %3 من  اإلجمايل 
العام. وقد  الدين  عكست بذلك قدرة احلكومة املتزايدة على خدمة 
الدين  هيكل  لتغّير  نظرًا  اخلارجية  الفوائد  مدفوعات  حصة  انخفضت 
لصالح املزيد من االقرتاض احمللي، حيث انخفضت مدفوعات الفوائد 
اخلارجية إىل 87 مليون دينار بينما ارتفعت مدفوعات الفوائد الداخلية 

إىل 311 مليون دينار يف عام 2010. 

اإلنفاق  إجمايل  من   %5 حوايل  واخلدمات  السلع  مشرتيات  وشكلت 
اجلاري بني عامي 2005 و2010، كما ارتفعت كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمايل من 1.2% يف عام 2005 إىل 1.6% يف عام 2010. تسعى احلكومة 
إىل شراء السلع واخلدمات لتقدمي اللوازم واخلدمات واملواد الضرورية 
السلع  على  اإلنفاق  وارتفع  هذا  بوظائفهم،  احلكومة  موظفو  ليقوم 
األجور احلكومية من حوايل 22% يف عام  اىل فاتورة  واخلدمات  كنسبة 
100 دينار  أن مقابل كل  يعني  الذي  األمر   ،2010 إىل 36% يف عام   2005
على  اضافيًا  دينارًا    36 أنفقت  قد  األجور  على  احلكومة  أنفقته  أردين 

اإلنفاق  نسبة  يف  االرتفاع  وُيساعد   .2010 عام  يف  واخلدمات  السلع 
على السلع واخلدمات مقابل اإلنفاق على الرواتب على تعزيز إنتاجية 
املوظفني احلكوميني بشكل أكرب إال أن احتمالية ضمان هذا األمر غري 

مؤكدة. 

 أما أكرب حصة من إجمايل اإلنفاق احلكومي حسب التصنيف الوظيفي 
فكانت للحماية االجتماعية كما يظهر يف الشكل 2-11، ولكنها تراجعت 
من  فكانت  االنفاق  إجمايل  من  حصة  أقل  وأما  السنوات،  هذه  طوال 

نصيب برامج حماية البيئة التي بلغت 0.2% من املوازنة. 

الشكل 2-11: اإلنفاق احلكومي وفقًا للتصنيف الوظيفي

وُيعترب اإلنفاق على األمن أسرع اجملاالت منوًا يف اإلنفاق العام. فقد 
ارتفع اإلنفاق على النظام العام والسالمة العامة باإلضافة إىل الدفاع 
من 21% من املوازنة يف عام 2005 إىل 30% يف عام 2010. ولكن بقيت 
نفسه،  الوقت  يف  والتعليم،  الصحة  أي  االجتماعي،  اإلنفاق  حصة 
حصة  ارتفاع  من  الرغم  على  الفرتة  طوال  املوازنة  من   %22 بحدود 
اإلنفاق على الصحة وانخفاضها على التعليم. وتأتي نفقات اإلسكان 
إىل  املوازنة  من   %1 من  ارتفعت  حيث  لذلك  مكملة  اجملتمع  ومرافق 

حوايل %5. 

الناجت  من  كنسبة  احلكومي  الرأسمايل  اإلنفاق   12-2 الشكل  ُيظهر 
عدد  استخالص  وميكن   .2010 عام  إىل   2005 عام  من  اإلجمايل  احمللي 
من املالحظات املهمة من هذا الشكل، حيث ُيالحظ أواًل بأن النفقات 
الرأسمالية مل تكن ثابتة بل تراوحت ما بني حوايل 5% من الناجت احمللي 
ُيعترب عامًا ماليًا صعبًا كما يعرف اجلميع  الذي   ،2010 اإلجمايل يف عام 
اإلنفاق  أوجه  جميع  على  صارمة  إنفاق  ضوابط  فيه  ُوضعت  حيث 
وخاصة اإلنفاق الرأسمايل، إىل حوايل 9% من الناجت احمللي اإلجمايل يف 

عام 2009.
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الناجت احمللي  الرأسمايل احلكومي  كنسبه من  اإلنفاق  الشكل 12-2: 
االجمايل 

ويكاد أال يكون لإلنفاق على الدفاع دور يف املوازنة الرأسمالية، حيث 
ُتدرج جميع نفقات الدفاع تقريبًا يف موازنة اإلنفاق اجلاري. 

الرأسمايل،  اإلنفاق  فئات  من  فئة  أكرب  االقتصادية«  »الشؤون  وُتعترب 
اجلديدة  كالطرق  التحتية  البنية  على  اإلنفاق  معظم  على  وتشتمل 
التشغيلية  والعمليات  واجلسور  السريعة  الطرق  على  والتحسينات 
متويل  إىل  باإلضافة  حديثًا  املكتملة  التحتية  البنية  مشاريع  وصيانة 

مشاريع املياه والري. 

يف  االستقرار  عدم  حالة  على  احملللني  أسف  من  وبالرغم 
»الشؤون  على  اإلنفاق  أن  إال  اإلجمايل  الرأسمايل  اإلنفاق  برنامج 
احمللي  الناجت  من   %2.5 بحدود  ثابتًا  بقي  قد  االقتصادية« 

اإلجمايل طوال الفرتة. 

فئة  على   2010 عام  يف  الرأسمايل  اإلنفاق  يف  األكرب  التخفيض  وجاء 
اإلسكان ومرافق اجملتمع التي كانت ترتفع بسرعة كبرية يف العامني 

السابقني.  

كما انخفض اإلنفاق الرأسمايل على التعليم كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمايل ببطء خالل الفرتة. هذا وينبغي الرتحيب بفكرة التقليل من هذا 
املدارس  من  العديد  وجود  االعتبار  بعني  األخذ  مع  اإلنفاق  من  النوع 
إىل  باإلضافة  الصفية،  والغرف  املعلِّمني  عدد  يف  نقصًا  تشهد  التي 
النظر يف التوصيات التي ُيقدمها فصل التعليم يف هذه الدراسة حول 
دمج بعض املدارس وتوفري طرق بديلة لوصول الطالب يف املناطق 
الريفية إىل املدارس كتوفري باصات صغرية واستخدام الغرف الصفية 

ملستويات دراسية متعددة.

ارتفاع  مع  ثابتًا  بقي  فقد  الصحة  قطاع  على  الرأسمايل  اإلنفاق  أما 
طفيف عن معدله البالغ 1% تقريبًا من الناجت احمللي اإلجمايل يف عام 
2005. وُيشري الفصل اخلاص بقطاع الصحة إىل احتمالية وجود سعة 
النوع  الصحية يف اململكة، ويوصي مبراجعة هذا  زائدة يف املرافق 

من اإلنفاق بشكل شامل وإعادة النظر يف األهداف املوضوعة. 

النفقات  يف  تقريبًا  الثابت  االنخفاض  مالحظة  لالهتمام  املثري  ومن 
بناء  تشمل  التي  العامة«  احلكومية  »اخلدمات  لفئة  الرأسمالية 
املرافق احلكومية وتأهيلها وحتديثها، والتي من املمكن أن تشتمل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتشييد  أيضًا على االستثمارات يف 
بنية  وضمان  الرئيسي،  احلكومي  اجلهاز  لتشغيل  اجلديدة  املباين 

حتتية مالئمة. 

حتلياًل  تعرض  التي  التالية  الفصول  على  لالطالع  اآلن  القارئ  وندعو 
معمقًا لإلنفاق احلكومي واخلدمات احلكومية بالتفصيل. 

احلماية االجتماعية

التعليم

ال�فيه والثقافة والدين

الصحة
ا�سكان واملرافق

 اجملتمعية
حماية البيئة

الشؤون االقتصادية

النظام العام والسالمة

الدفاع

اخلدمات احلكومية العامة
  2010      2009        2008        2007       2006       2005

%9

%8

%7

%6

%5

%4

%3

%2

%1
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الفصل الثاين: نظرة للماضي
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الفصل الثالث

التخفيف من وطأة الفقر من خالل املساعدات االجتماعية

نظرة عامة
قطاع  يف  أهمية  اإلنفاق  برامج  أكرث  بعض  إىل  الفصل  هذا  يتطرق 
املساعدات االجتماعية1، وجتدر اإلشارة إىل أن املنظمات الدولية على 
أننا  إال  متنوعة،  مبصطلحات  االجتماعية  املساعدات  ُتعّرف  تنوعها 
سنستخدم مفهوم املساعدات االجتماعية يف سياق هذه الدراسة 
ملساعدة  امُلصممة  واخلدمية  النقدية  املنافع  برامج  إىل  لإلشارة 
األفراد واألسر املستضعفة لتصل لدرجة معينة من الكفاف، وهو يف 
العموم مستوى الفقر املطلق، وحتسني مستوى معيشتهم. وُتتمّثل 
معظمها،  يف  الضرائب  من  ممولة  حتويالت  يف  املساعدات  هذه 
وُترسل لذوي الدخل احملدود جدًا أو الذين ليس لديهم دخل. وال تقوم 
هذه الربامج على مساهمة اجلهات املستفيدة، أي أن املستفيدون 
منها ال يدفعون أي مبلغ أو قسط شهري أو سنوي ليصبحوا مؤهلني 
لالستفادة من هذه الربامج الحقًا. كما ُتعّد هذه الربامج، يف الوقت 
وتختلف  حمددة.  احتياجات  وذوي  معينني  ألشخاٍص  موجهة  نفسه، 
املواد  كدعم  األخرى  االجتماعية  الربامج  عن  بذلك  املساعدات  هذه 
التقاعد  رواتب  أو  جميعًا،  نستهلكها  التي  األخرى  السلع  أو  الغذائية 
التي ُتمّول، جزئيًا على األقل، من مساهمات املوظفني. وُتدار معظم 
املعونة  وصندوق  االجتماعية  التنمية  وزارة  خالل  من  الربامج  هذه 
بتخفيف  معنية  أخرى  برامج  هناك  أن  كما  الزكاة.  وصندوق  الوطنية 
الوزراء،  رئيس  مكتب  أو  امللكي  الديوان  ضمن  مدرجة  الفقر  وطأة 

ولكن جتدر اإلشارة إىل أنها ليست بحجم الربامج الرئيسية.

الفصل  هذا  يف  املذكورة  االجتماعية  املساعدات  برامج  وتهدف 
براجمًا  وُتعترب  واألسر،  واألطفال  النساء  على  الفقر  أثر  إىل  للتطرق 

إصالحية أكرث منها براجمًا لتخفيض معدل الفقر.

أكرب  تأثري  الكتاب  هذا  يف  األخرى  للقطاعات  يكون  أن  احملتمل  من 
على الفقر من خالل زيادة النمو وإيجاد فرص العمل، فضاًل عن توجيه 
النادرة  العامة  للموارد  استخدامها  لضمان  أفضل  بشكل  الربامج 

بشكل أفضل.

كما جتدر اإلشارة إىل أنَّ النقاش حول موضوع الفقر يف األردن مدرج 
يف الفصل الثاين: »نظرة للماضي« والذي ُيشّكل املرحلة الكلية التي 

انطلقت منها دراسة توجهات اإلنفاق العام بكاملها.

كنسبة  االجتماعي  األمان  شبكة  على  احلكومي  اإلنفاق  الشكل1-3: 
من الناجت احمللي اإلجمايل

يحتل األردن بإنفاقه املقدر بحوايل 1.4% من الناجت احمللي اإلجمايل 
دولة   73 بني  من  متوسطة  مرتبة  االجتماعي  األمان  شبكة  على 
شملها املسح وذلك باستخدام مقياس دويل لقياس اإلنفاق على 
كما  اإلجمايل  احمللي  الناجت  من  كنسبة  االجتماعي  األمان  شبكة 
يظهر يف الشكل 3-1. ولكن يحتل األردن مركزًا أقل مقارنة مبعدل 
اإلنفاق يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   )قرابة 2.2% من 
الناجت احمللي اإلجمايل( التي حتتل املرتبة الثالثة عامليًا بني األقاليم 
األخرى من حيث اإلنفاق على شبكة األمان االجتماعي وأقل مبقدار 
طفيف من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )حوايل %2.5(، 
كما ينفق األردن حصة أكرب على حزمة األمان االجتماعي من الناجت 
بحوايل  مصر  من  وأقل   %1.1 بنحو  باليمن  مقارنة  اإلجمايل  احمللي 
1.7%. وبالرغم من املقارنة النسبية اجليدة التي ُيظهرها املؤشر 
إال أنه من الصعب حتديد جميع الربامج املشمولة يف شبكة األمان 
فكرة  على  احلصول  أن  كما  مناسب،  بشكل  الدولة  يف  االجتماعي 
بعني  يأخذ  ال   2008 لعام  السابقة  الفرتة  يف  النفقات  عن  موجزة 
من  وغريها  احلالية  االقتصادية  والبيئة  اجلديدة  الربامج  االعتبار 
شبكة  على  باإلنفاق  املتعلقة  القرارات  على  تؤثر  التي  العوامل 

األمان االجتماعي.
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 التقاعدية والتعويضات

نفقات املساعدات
 االجتماعية

املساعدات  لقطاع  العام  اإلنفاق  توجهات  عمل  ورقة  يف  الفصل  هذا  يف  واألشكال  اجلداول  معظم  إعداد  يف  املستخدمة  واملصادر  الطرق  حول  التفصيلية  املالحظات  تتوفر     1

االجتماعية للسيد دان ورتونك، 2011، مشروع اإلصالح املايل الثاين املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
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الفصل الثالث: التخفيف من وطأة الفقر من خالل املساعدات االجتماعية

اجلدول 3-1: اإلنفاق على املساعدات االجتماعية لألعوام 2001- 2010 

مليون دينار أردين 

2001200220032004200520062007200820092010

10.298.298.610.91إجمايل إنفاق وزارة التنمية االجتماعية إجتماعية 32328.823.2

34.443.954.360.85إجمايل إنفاق صندوق املعونة الوطنية  9.757.857.279.087.281.1

متوفرإجمايل إنفاق صندوق الزكاة   62غري  .9 .111 . 11 .82.62.45.6

44.653.563.470.869.369.872104.61  إجمايل اإلنفاق 18.41 10

بلغ متوسط   اإلنفاق على املساعدات االجتماعية خالل العقد 
تغّير  وقد  سنويًا،  احلكومي  اإلنفاق  من   %3 حوايل  املاضي 
الوقت  مرور  مع  كثريًا  االجتماعية  املساعدات  على  اإلنفاق 
املتغرية  للظروف  تبعًا  وانخفض  ارتفع  حيث  بالنمو،  مقارنة 
هذا  حمددة.  واقتصادية  اجتماعية  متطلبات  لتلبية  وذلك 
واإلنفاق  االجتماعية  املساعدات  على  اإلنفاق  من  كل  وُيعترب 
اللتان  األرجح  على  احلكومي  اإلنفاق  بنود  أكرث  العام  الرأسمايل 

ُتعتربان إنفاقًا اختياريًا.

وُيركز حتليل نفقات املساعدات االجتماعية يف هذه الدراسة على برامج 
الزكاة  وصندوق  االجتماعية  التنمية  ووزارة  الوطنية  املعونة  صندوق 
من  أقل  الثالث  اجلهات  هذه  برامج  على  اإلنفاق  مستوى  ويبلغ  فقط، 
»املساعدات  نصف املبلغ املنفق على أحد بنود املوازنة السنوية وهو 
والرعاية  الصحة  برامج  بعض  على  اإلنفاق  يشمل  الذي  االجتماعية« 

الطبية للفقراء، ولكننا لن نتطرق إليه يف معرض هذه الدراسة. 

بلغ جمموع نفقات جميع هذه الربامج حوايل 118 مليون دينار أردين يف 
عام 2009 كما هو مبني يف اجلدول 3-1، وإذا ما أضفنا جمموع نفقات 
جلان الزكاة احمللية والتي تبلغ 21 مليون دينار أردين إىل إنفاق صندوق 
 2009 لعام  االجتماعية  املساعدات  على  اإلنفاق  جمموع  فإن  الزكاة 

سريتفع ليبلغ 139 مليون دينار أردين.

الثالث  اجلهات  لربامج  الفعلي  اإلنفاق  إجمايل  مستويات  ارتفعت  كما 
بشكل كبري يف عام 2008، وبقيت يف مستويات مرتفعة خالل عامي 
2009 و2010 مع بدء األزمة االقتصادية العاملية وتباطؤ النمو االقتصادي. 
ورفع  احملروقات  تكاليف  يف  زيادًة   2008 عام  منذ  الفرتة  وشهدت 
دفع  مما  واحملروقات،  اخلبز  كرغيف  السلع  بعض  عن  الدعم  بعض 

احلكومة إىل زيادة اإلنفاق على برامج املساعدات االجتماعية.

ملحوظة: ُتتضمن نفقات صندوق الزكاة نفقات الصندوق فقط وال تتضمن إنفاق اللجان احمللية.
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توجهات اإلنفاق العام

 اجلدول 3-2: برامج وزارة التنمية االجتماعية 

بيانات عام 2010الربنامج

شؤون املعوقني: ُيوّفر هذا الربنامج مراكز الرعاية 
والتأهيل والتشخيص واملراكز اإليوائية للمعاقني الصغار 

والكبار وُيشرف عليها. وُيدير الربنامج 27 مركزًا ويتبعه 
أكرث من 100 مركز يف القطاع اخلاص.

1800 شخص

6.710.000 دينار 
أردين

تنمية اجملتمع ومكافحة الفقر: يعمل هذا الربنامج 
مع اجلمعيات اخلريية واللجان واجلمعيات احمللية 

لتقدمي قروض صغرية ومتوسطة احلجم، كما ُيقّدم 
مساعدات تُخّص مشاريع اإلسكان واملشاريع املدرة 

للدخل. 

5.440.000  دينار 
أردين

األسرة والطفل: ُيوّفر هذا الربنامج مراكز ودور 
الرعاية لأليتام واألطفال املنحدرين من أسر مفككة 

أو املعرضني لإلساءة وُيشرف عليها. كما يعمل على 
ترخيص حضانات األطفال واملواليد اجلدد وُيشرف 

عليها. 

1.400 طفل

2.900.000 دينار 
أردين

الدفاع االجتماعي: ُيوّفر هذا الربنامج مراكز وخدمات 
الرعاية واحلماية لألطفال املعرضني لإلساءة والنساء 
املعنفات أو الالتي يأتني من أسر مفككة واألحداث يف 
مراكز اإلصالح والتأهيل. وُيقّدم الربنامج املساعدات 

وخدمات أخرى من خالل 56 مركزًا. 

18.000  شخص

2.640.000 دينار 
أردين

من  خالله  من  متّكن  جدًا  كبريًا  تربعًا   2010 عام  يف  الزكاة  صندوق  تلقى 
زيادة إنفاقه على املساعدات العينية للمواد الغذائية بشكل كبري. ومن 
االجتماعية  برامج املساعدات  اإلنفاق على  أن مستويات  بالذكر  اجلدير 
كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل مل ُتواكب النمو االقتصادي خالل الفرتة 
من عام 2004 وحتى عام 2007، فمنذ عام 2007 منت مستويات اإلنفاق 
على الربامج كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل بشكل طفيف حتى عام 
اإلنفاق  بأن  واضحًا  وسيبدو   .  2010 عام  يف  أخرى  مرة  تراجعت  ثمَّ   2009
الفعلي لربامج اجلهات الثالث وصل ذروته يف عام 2009 وانخفض قلياًل 
يف عام 2010 وذلك بعد النظر إىل إجمايل إنفاق برامج اجلهات الثالث التي 
ويبقى  هذا  الفصل.  هذا  من  الالحقة  األجزاء  يف  إليها  نتطرق  سوف 
الربامج دون  االجتماعية لهذه  الكلي على املساعدات  اإلنفاق  جمموع 

1% من الناجت احمللي اإلجمايل بفارق كبري.

الشكل 3-2: اإلنفاق على شبكة األمان االجتماعي حول العامل كنسبة 
من الناجت احمللي اإلجمايل

الربامج وسياسات اإلنفاق
وزارة التنمية االجتماعية

ُتدير وزارة التنمية االجتماعية جمموعة واسعة من خدمات املساعدات 
والعاطلني  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  من  للفقراء  واملنافع  االجتماعية 
عن العمل، وكبار السن، والنساء املعنفات واألطفال، واأليتام وأطفال 
األسر املفككة، واألطفال يف دور احلضانة ورعاية األحداث اجلانحني، 
جزءًا  تشكل  إضافية  ومديريات  رئيسية  برامج  أربعة  الوزارة  ُتدير  كما 
من الربنامج الرابع الذي ينسق أعمال معظم مديريات الربنامج، وفيما 

يلي شرح ملديريات الربامج.

تتمّثل الربامج األربعة الرئيسية التي ُتديرها وزارة التنمية االجتماعية 
تنمية  وبرنامج  املعاقني،  األشخاص  شؤون  برنامج  يلي:  فيما 
اجملتمع ومكافحة الفقر، وبرنامج حماية األسرة والطفولة، وبرنامج 
الدفاع االجتماعي )انظر اجلدول 3-2(. وُتدار ثالثة من الربامج األربعة 
برنامج  ُيدار  ولكن  الربامج،  من  لكل  حمددة  إدارية  مديرية  خالل  من 
فيها  مبا  املديريات  جميع  خالل  من  الفقر  ومكافحة  اجملتمع  تنمية 
املديريات التي تندرج ضمن إطار هذا الربنامج، وفيما يلي أدناه وصف 
لهذه املديريات. ويجري التنسيق بني هذه املديريات املعنية بربامج 
فرعية وتلك التي تندرج ضمن إطار املظلة الكبرية لهذا الربنامج من 
خالل اجتماع أسبوعي يحضره وزير التنمية االجتماعية ومدراء الربامج 

وعينة من موظفي امليدان.

بني  ومقارنة  احملددة  الفعلية  الربامج  نفقات   3-3 الشكل  ُيبّين 
النفقات النسبية لكل برنامج يف عام 2010 .

النفقات لعام 2010 حوايل 23 مليون دينار أردين، حيث بلغت  بلغ إجمايل 
النفقات اجلارية 12 مليون دينار بينما بلغت النفقات الرأسمالية 11 مليون 
دينار. حتوز جميع الربامج على حصص كبرية من موازنة وزارة التنمية 
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الفصل الثالث: التخفيف من وطأة الفقر من خالل املساعدات االجتماعية

املعوقني  األشخاص  شؤون  برناجما  هما  أكربها  أنَّ  إال  االجتماعية، 
مديريات  من  نفقاته  تتأتى  والذي  الفقر  ومكافحة  اجملتمع  وتنمية 
يف  معكوسة  النفقات  هذه  تكون  أن  املمكن  من  ولذلك  أيضًا،  أخرى 

املوازنة أيضًا.

الفقر تكّون من  جتدر اإلشارة إىل أن برنامج تنمية اجملتمع ومكافحة 
برناجمني منفصلني قبل عام 2009 ثم ُدجما معًا لُيصبحا برناجمًا واحدًا 
اخلمس  السنوات  مدى  على  الربنامج  نفقات  إجمايل  توضيح  ألغراض 

املاضية.

يستهلك برنامج اإلدارة واخلدمات املساندة نسبة كبرية من املوازنة 
تبلغ حوايل 24% من النفقات، وُتعترب هذه النسبة مرتفعة نسبيًا عند 
عن  تقل  أن  ينبغي  حيث  ما،  لربنامج  اإلدارية  اخلدمات  عن  احلديث 
الناحية املثالية. ومن  لـ 2-3% من  الدولية وأقرب  10% وفقًا للمعايري 
أو  دوائر  يف  ملشاريع  تعود  النفقات  هذه  من  كبريًا  قدرًا  أنَّ  الواضح 
مؤسسات أخرى أو كدعم لها كمؤسسة نهر األردن، األمر الذي يجعل 

من احتساب هذه النفقات عملية أكرث تعقيدًا وصعوبة.

الربنامج  هذا  ُيوّفر  املعاقني:  األشخاص  شؤون  رعاية  برنامج 
دورًا  أكانت  سواء  وذلك  عليها  وُيشرف  النهارية  الرعاية  مؤسسات 
أو مدارس تهدف إىل تعليم وتأهيل وتدريب الشباب املعوقني ضمن 
املهني  التأهيل  مراكز  إىل  باإلضافة  هذا  سنة،   18-4 العمرية  الفئة 
يف  إضافية  وخدمات  فوق،  فما  عامًا   14 عمر  من  البالغني  للمعوقني 
التشخيص  مراكز  يف  اجملتمعي  والدعم  اجلسدية  الرعاية  جمايل 
إىل  احملتاجني  للمعوقني  النهارية  الرعاية  ومراكز  اإليوائية  واملراكز 
االجتماعية  التنمية  لوزارة  التابعة  املراكز  عدد  ويبلغ  واملأوى.  الغذاء 
للقطاع  الربنامج  هذا  يف  مركزًا   48 يتبع  حني  يف  مركزًا   27 قرابة 
اخلاص باإلضافة إىل 81 مركزًا تابعًا ملنظمات حملية ودولية ومنظمات 
والتدريب  الرعاية  تقدمي  على  جميعها  يعمل  حيث  حكومية،  غري 

للمعوقني. 

مزودي  مع  الفاعلة  واالتفاقيات  للمراكز  التشغيلية  النفقات  ُتشّكل 
اخلدمات يف القطاع اخلاص باإلضافة إىل تكاليف التوظيف نسبة كبرية 
الوزارة ُتجري تقييمًا سنويًا للظروف  من اإلنفاق. وجتدر اإلشارة إىل أن 
االقتصادي  والرتاجع  االقتصادية  األزمة  خالل  حدث  كما  االقتصادية 
مؤخرًا. وقد بلغ اإلنفاق يف عام 2010 ما يعادل 6.7 مليون دينار شملت 

ما يقارب 1.800 مستفيد.

مظلة  الربنامج  هذا  ُيعد  الفقر:  ومكافحة  اجملتمع  تنمية  برنامج 
لربامج أخرى، ويقوم بدور اجلهة التنسيقية بني عدة مديريات يف وزارة 
االجتماعية مبا يف ذلك مديرية شؤون األشخاص املعوقني،  التنمية 
ومديرية حماية األسرة والطفل، ومديرية الدفاع االجتماعي، ومديرية 
ويتمثل  واإلسكان.  املباين  ومديرية  واجلمعيات،  اإلنتاج  حتسني 
اخلاص  القطاع  جمعيات  تنظيم  يف  الربنامج  لهذا  الرئيسي  التوجه 
الفقر، والتأكد من  واجملتمعات احمللية والعمل معها على مكافحة 

توفري املشاريع املدرة للدخل وتوفري املساكن املناسبة.

الشكل 3-3: إنفاق وزارة التنمية االجتماعية لعام 2010 )مليون دينار أردين(

تقدمي  خالل  من  برناجمها  واجلمعيات  اإلنتاج  حتسني  مديرية  ُتنّفذ 
مشاريع  إلنشاء  يخططون  الذين  األفراد  إلقراض  للجمعيات  املنح 
الستخدامها  للجمعيات  القروض  تقدمي  إىل  باإلضافة  بهم،  خاصة 
وتقدمي  زراعية،  أو  العامة  للمرافق  أو  صناعية  أو  جتارية  ألغراض 
املقدمة  املنح  مقدار  ويبلغ  إنتاجية.  أكرث  جلعلها  لألسر  القروض 
للمؤسسات احمللية لغايات إقراضها لألفراد قرابة 5000 لـ10000 دينار 
أردين. هذا وقد حصل قرابة 32 مشروعًا من مشاريع اجلمعيات على 
قروض ترتاوح بني 10.000 إىل 20.000 دينار أردين ملرة واحدة يف عام 2010 
لتأسيس أعمال خاصة بهم، كما ُيقّدم برنامج األسر املنتجة قروضًا 
الستخدامها  أردين  دينار   4.000  -1.000 بني  ما  قيمتها  ترتاوح  صغرية 
يف املشاريع الزراعية. وبلغت نسبة النجاح يف حتصيل إجمايل قيمة 
املقرتض  وفاة  حال  يف  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر   ،%80 حوايل  القروض 
خالل السنة األوىل فقد ال ُيطاِلب برنامج األسر املنتجة بتسديد قيمة 

القرض.  

لـ418 مشروعًا خالل  لقد أقرضت هذه املديرية حوايل 702.000 دينار 
الفرتة من عام 2005 إىل عام 2010، أما احلصة األكرب من إجمايل برامج 
املباين  مديرية  نصيب  من  كانت  فقد  الفقر  ومكافحة  اجملتمع  تنمية 
ُأعّد  الوقت الذي  واإلسكان، ولكن مل تتوفر أي معلومات حول ذلك يف 

فيه هذا الفصل.

الرعاية  دور  الربنامج  هذا  ُيوّفر  والطفولة:  األسرة  حماية  برنامج 
أسر  من  املنحدرين  أو  لإلساءة  يتعرضون  الذين  واألطفال  لأليتام 
وفقًا  اللقطاء  احتضان  على  ُيشرف  كما  عليها،  وُيشرف  مفككة 
للتعاليم اإلسالمية، وُيرّخص دور ونوادي كبار السن وُيشرف عليها. 
ومن اجلدير بالذكر أن الديوان امللكي يقوم بتغطية تكاليف التأمني 
الصحة  وزارة  وتقوم  السن،  لكبار  الطويل  املدى  على  الصحي 
الربنامج  ُيرّخص  كما  للدور.  واإلدارية  التشغيلية  التكاليف  بتغطية 
وُيشرف  اخلامسة  عمر  إىل  الوالدة  حديثي  لألطفال  احلضانة  دور 
عليها، وُيقّيم احلاجة ملنح بطاقات التأمني الصحي للفقراء والورثة 
التنمية  وزارة  من  أخرى  وخدمات  نقدية  مساعدات  يتلقون  الذين 

شؤون ا�شخاص
 املعوقني

تنمية اجملتمع 
ومكافحة الفقر

ا دارة واخلدمات
 املساندة

الدفاع االجتماعي

ا�سرة والطفولة

2.9

2.64

5.44

6.71

5.52
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توجهات اإلنفاق العام

األطفال  عدد  بأن  وُيذكر  الوطنية.  املعونة  وصندوق  االجتماعية 
بلغ قرابة  السنة املاضية قد  الربنامج خالل  املستفيدين من هذا 
1.400 طفل. وُيقّدم الربنامج خدماته من خالل 32 مركزًا لألطفال و11 

مركزًا لكبار السن املنتسبني للربنامج.

إىل  بالنظر  اإلنفاق  مستهدفات  والطفولة  األسرة  حماية  برنامج  ُيِعّد 
مساويًا   2011 لعام  الزيادة  مقدار  وسيكون  هذا  سابقة،  سنوات  ثالث 
ملقدار الزيادة يف العام املاضي. كما أنه مل يتم الشروع بأي مشاريع 
الربنامج  األقل، حيث يعمل  األخرية على  الثالث  السنوات  جديدة خالل 
على استكمال معظم املشاريع القائمة هذه السنة نظرًا لتأثري األزمة 

االقتصادية.

من  الربامج  أكرب  أحد  الربنامج  هذا  ُيَعدُّ  االجتماعي:  الدفاع  برنامج 
وهو  االجتماعية،  التنمية  وزارة  يف  النفقات  حيث  من  ال  النطاق  حيث 
الذين يتعرضون لإلساءة  بتوفري املرافق واخلدمات لألطفال  معنّي 
ذلك  يف  مبا  املفككة  األسر  ونساء  وأطفال  املعّنفات  وللنساء 
املقدمة  املساعدة  من  الربامج  نطاق  وميتد  اجلانحني.  األحداث 
يف أربع مراكز للرعاية واحلماية لألطفال والنساء واأليتام من ضحايا 
خالل  من  اجلانحني  لألحداث  املساعدة  تقدمي  إىل  املعاملة  سوء 
مراكز  يف  االجتماعية  اخلدمات  تقدمي  إىل  باإلضافة  مراكز،  خمس 
اإلصالح والتأهيل، وتقدمي املساعدة ألسر النزالء يف مراكز مكافحة 
هذا  وُيقّدم  واحد.  مركز  خالل  من  والبالغني  األطفال  من  التسول 
اململكة  أنحاء  جميع  يف  مستفيد   18.000 حلوايل  املساعدة  برنامج 
و 13 مكتبًا  10 مراكز  يبلغ جمموعها  التي  من خالل مراكزه وخدماته 

يف املرافق التابعة له.

صندوق املعونة الوطنية
ُيوّفر صندوق املعونة الوطنية، الذي ُأّسس عام 1986 مبوجب قانون 
أخرى  برامج  إىل  باإلضافة  املتكررة  املالية  املعونة  برنامج   ،36 رقم 
تقدم خدمات ومعونات طارئة للفقراء مبن فيهم املعوقون والعاطلني 
ُيدير الصندوق ستة برامج رئيسية كما هو مبني يف  عن العمل، كما 
اجلدول 3-3. ويعمل الصندوق باإلضافة إىل تقدمي املعونات املالية 
والتأهيل  املهني  التدريب  خالل  من  العمل  فرص  زيادة  دعم  على 
البدين يف املؤسسات أو بالتعاون مع السلطات ذات عالقة، باإلضافة 
بالتعاون  وذلك  الصندوق  من  للمنتفعني  الصحي  التأمني  تغطية  إىل 
كنسبة  املتكررة  املالية  املعونة  برنامج  وُيعّد  الصحة.  وزارة  مع 
ميثل  حيث  الصندوق،  يف  الربامج  أكرب  الصندوق  إنفاق  إجمايل  من 

حوايل 92% من جمموع نفقاته وأكرثها تكلفة يف قطاع املساعدات 
اإلدارية  التكاليف  جمموع  ويقع  هذا   .)4-3 الشكل  )انظر  االجتماعية 
لربامج الصندوق والبالغة 2.3% يف حدود املعايري الدولية كنسبة من 
لربامج  الصندوق  إدارة  إىل  األول  املقام  يف  يرجع  الذي  األمر  النفقات، 
تتشكل يف معظمها من املعونات املالية، باإلضافة إىل أن بعض من 
مبناها  ُيالصق  التي  االجتماعية  التنمية  وزارة  من  منتدبون  موظفيه 
مبنى صندوق املعونة الوطنية، كما ُتعترب التكاليف اإلدارية للصندوق 
جيدة عند مقارنتها بالتكاليف اإلدارية لصندوق الزكاة كما هو موّضح 

أدناه.

 2010-2001 لألعوام  الوطنية  املعونة  صندوق  نفقات   :4-3 الشكل 
)مليون دينار أردين(
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الفصل الثالث: التخفيف من وطأة الفقر من خالل املساعدات االجتماعية

اجلدول 3-3: برامج صندوق املعونة الوطنية

البيانات لعام 2010الربنامج

املعونة املالية املتكررة: ُيقّدم هذا الربنامج 
املعونة إىل األفراد أو األسر التي يقع دخلها حتت خط 

الفقر املدقع والذين ال ميتلكون أصول أو ميتلكون 
القليل منها. و يبلغ عدد الفئات املنتفعة 16 فئة 

منها األرامل واأليتام وأسر املعوقني. وترتاوح 
املساعدات النقدية بني 40 إىل 180 دينار شهريًا. 

74.300 أسرة 

194.900 شخص 

74.400.000 دينار أردين

املعونة املالية ألسر املعوقني: ُيقّدم هذا الربنامج 
املعونة لألسر الفقرية التي توفر الرعاية بشكل دائم 

لألطفال املعوقني. وترتاوح املعونة النقدية الشهرية 
بني 20-80 دينار.

7.100 أسرة

8،000 شخص

3.300.000 دينار أردين

بطاقات التأمني الصحي: يدفع صندوق املعونة 
الوطنية رسومًا لوزارة الصحة إلصدار بطاقات 

التأمني الصحي للمستفيدين من برامج املعونات 
املالية. 

2.000.000 دينار أردين

حتويل مايل مباشر  
لوزارة الصحة

املعونة املالية الطارئة: ُيقّدم هذا الربنامج 
املعونة لألسر الفقرية التي حتتاج للمساعدة 

نتيجة ألحداث طارئة كاندالع احلريق يف املنزل 
ودخول رب أسرة إىل السجن أو األمراض املزمنة. 

ويبلغ سقف املعونات التي ُيقّدمها الصندوق مرة 
واحدة خالل السنة لألسرة 1.200 دينار. 

1.500- 2.000 أسرة

880.000 دينار أردين

معونة التأهيل اجلسماين: ُيقّدم هذا الربنامج 
املعونة لألسر الفقرية التي ترعى أشخاصًا 

معوقني لتغطية تكاليف األجهزة الطبية. وتصل 
املعونة املالية التي ُتقّدم ملرة واحدة إىل 600 دينار. 

500 أسرة 

140.000 دينار أردين

التدريب املهني: ُيغطي صندوق املعونة 
الوطنية رسوم التدريب املهني ألطفال املنتفعني 

من الصندوق. هذا وقد ُجّمد الربنامج من عام 2007 
إىل عام 2010 إال أنه سُيستأنف يف أواخر عام 2011. 

300- 400 مستفيد/ 
األعوام )2006-2000(

10.000- 13.000 دينار 
أردين/ األعوام )2000-

)2006

مساعدات  الربنامج  هذا  ُيقّدم  املتكررة:  املالية  املعونة  برنامج 
واملعاقني  واملطلقني  السن  كبار  من  الفقراء  إىل  شهرية  نقدية 
دينارًا   40 بني  الشهرية  الدفعات  وترتاوح  وغريهم.  السجناء  وأسر 

إىل 180 دينارًا بناء على مستوى الدخل وحجم األصول وظروف األسر. 
دخلهم  كان  حال  يف  املستحقني  إطار  ضمن  األفراد  ويدخل  هذا 
أو 139 دينارًا/شهر  البالغ 24 دينارًا/شهر  الفقر املطلق  حتت خط 
لبيانات عام 2008. وجتدر اإلشارة بشكل عام إىل أن األشخاص  وفقًا 
هذا  من  لالنتفاع  املؤهلون  فقط  هم  حايل  دخل  لديهم  ليس  الذين 
لعدة  املعيلون  السن  كبار  ذلك  من  ُيستثنى  قد  أنه  إال  الربنامج، 
أطفال ودخولهم منخفضة بحيث تقع فوق خط الفقر املدقع بفارق 
بسيط. كما ميكن لألصول التي متتلكها األسر استقصاء أحد األسر 
من الفئات املستحقة للحصول على املساعدات النقدية كالسيارة، 
باستثناء حاالت حمددة كاستخدامات األشخاص املعوقني أو لغايات 
إىل  باإلضافة  مزمن،  مرض  من  ُيعاين  الذي  األسرة  أفراد  أحد  نقل 
األراضي القابلة للزراعة والعقارات املدرة للدخل. كما ُيقتطع %25 
دخل  مصدر  وجود  حال  يف  لألسرة  املقدمة  املالية  املعونات  من 
ألي من أفراد األسر وذلك بناء على مقدار الدخل إىل أن ُتلغى املعونة 
منذ  املالية  املعونات  تتلقى  التي  األسر  عدد  ويبلغ  نهائيًا.  املالية 
قرابة  مقدارها  سنوية  بتكلفة  أسرة   74.000 قرابة   2011 عام  بداية 

74.000.000 دينار أردين.  

املساعدات  الربنامج  ُيقّدم  الطارئة:  املالية  املعونة  برنامج 
النقدية لألسر الفقرية التي تتعرض حلاالت طارئة مفاجئة كاندالع 
أحد  وإصابة  السجن  إىل  األسرة  رب  ودخول  املنزل  يف  احلريق 
األسرة  حصول  أهلية  معيار  ويستند  مزمن.  مبرض  األسرة  أفراد 
على مثل هذه املساعدات على مستوى الدخل الذي ال ينبغي أن 
يتجاوز 250 دينار شهريًا كحد أقصى باإلضافة إىل طبيعة احلاجة. 
هذا وميكن للربنامج تقدمي مبالغ ترتاوح بني 100-1.200 دينار ملرة 
خالل  دفعة  من  أكرث  تقدمي  ميكن  كما  احلالة،  تقييم  بعد  واحدة 
وجتدر  خمتلفة،  طارئة  حلاالت  األسرة  تعرضت  حال  يف  السنة 
أنه ال يجوز تقدمي املعونة ألكرث من مرة واحدة للحالة  اإلشارة إىل 
معدله  ما  ويتلقى  نفسه.  العام  خالل  تكرارها  حال  يف  نفسها 
عام  كل  النقدية  املساعدات  من  النوع  هذا  أسرة   2.000  -1.500
املعونة  صندوق  يتحمل  دينار   800.000 مقدارها  سنوية  بتكلفة 

الوطنية دفعها.

مساعدات  تقدمي  ُيمكن  املعوقني:  ألسر  املالية  املعونة  برنامج 
دائمة  معيلة  تكون  أن  شريطة  الفقرية  لألسر  منتظمة  نقدية 
كالتخلف  مزمنة  عقلية  حالة  من  ُيعانون  ممن  معاقني  ألطفال 
العقلي أو الشلل، وال ميكن يف هذه احلالة أن يتجاوز مستوى دخل 
املساعدات  ترتاوح  أن  املمكن  ومن  شهريًا.  دينار   450 األسرة 
وفقًا  أقصى  كحد  دينار   80 إىل  دينار   20 بني  الشهرية  النقدية 
ملستوى الدخل. هذا وتتلقى قرابة 7.100  أسرة منتفعة هذا النوع 
من املساعدات النقدية سنويًا بتكلفة 3.3 مليون دينار أردين تقريبًا 

كل عام.

ملرة  نقدية  دفعة  الربنامج  ُيقّدم  اجلسماين:  التأهيل  معونة  برنامج 
فيها  األطفال  أحد  أو  األسرة  رب  يعاين  التي  الفقرية  لألسر  واحدة 
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كاألطراف  البدين  التأهيل  أجهزة  تكلفة  لتغطية  وذلك  اإلعاقة  من 
االصطناعية وسماعات األذن وأطقم السنان وغريها. وال يجوز أن يتجاوز 
دخل األسرة الشهري 250 دينارًا كما ال يجوز أن يتلقى املنتفعون أي 
خدمات أو مساعدات أخرى. هذا وتقوم جلنة من وزارة الصحة بتقييم 
حاجة املتقدم بالطلب وتنسيب نوع اجلهاز الطبي الذي ُيناسبه، ويبلغ 
احلد األقصى للدفعة النقدية 600 دينار. وتتلقى قرابة 500 أسرة هذا 
النوع من املعونة سنويًا بتكلفة تقارب 140.000 دينار يتحمل صندوق 

املعونة الوطنية دفعها.

املعونة  صندوق  يف  الربنامج  هذا  َق  ُعلِّ املهني:  التدريب  برنامج 
موظفو  أشار  ولكن  احلاضر،  الوقت  وحتى   2007 عام  منذ  الوطنية 
الصندوق بأن بعض وظائف الربنامج ما زالت موجودة وُتنفذ بأشكال 
ملستحقيها  الرسوم  ودفع  الربنامج  إحياء  إعادة  سيتم  كما  أخرى، 
جمددًا يف نهاية عام 2011. ُيغطي الربنامج رسوم مؤسسات التدريب 
املهني ملساعدة املنتفعني على إيجاد فرص عمل، حيث تخرج حوايل 
الربنامج وحصلوا على وظائف عمل سنويًا يف  300- 400 منتفع من 
بلغ  كما  نشطًا،  الربنامج  كان  عندما   2006-2000 عامي  بني  الفرتة 
متوسط   تكاليف الربنامج خالل تلك الفرتة ما بني 10.000- 13.000 دينار 

سنويًا.

ُتعد نسبة توظيف اخلريجني منخفضة جدًا األمر الذي يعود لعدة أسباب 
منها » ثقافة العيب« أو »عدم رغبة املتدرب يف قبول وظائف متدنية 
أو وظائف ال حتظى بتقدير اجملتمع« وفقًا ملا ذكره مسؤولون  األجر 
يف صندوق املعونة الوطنية. وتتضمن األسباب األخرى لهذه النسبة 
الوظائف يف مكان قريب من مكان سكن  املنخفضة على عدم توفر 
ويعمل  هذا  للذكور.  منها  أكرث  لإلناث  الوظيفية  مالئمة  أو  املتدرب 
الصندوق على حتفيز املنتفعني لرفع هذه النسبة من خالل استمرار 
التي يتقاضى فيها  تقدمي املعونات املالية خالل الستة أشهر األوىل 

املتدرب أجرًا من وظيفته.   

صحي  تأمني  بطاقات  الربنامج  هذا  ُيقّدم  الصحي:  التأمني  بطاقات 
بالتنسيق  ذ  ُينفَّ الذي  الوطنية  املعونة  صندوق  برامج  من  للمنتفعني 
 1.000.000 قرابة  الوطنية  املعونة  صندوق  ويدفع  الصحة.  وزارة  مع 
لألسر  الصحي  التأمني  بطاقات  إلصدار  الصحة  لوزارة  سنويًا  دينار 

املستحقة.

صندوق الزكاة
ُيَعدُّ صندوق الزكاة واحدًا من أقدم الصناديق يف املنطقة، وُيذكر بأنَّه 
قد اسُتخدم كنموذج إلنشاء صناديق أخرى يف املنطقة ويف جميع 
األوقاف  لوزارة  التنظيمية  الناحية  من  الصندوق  وَيتَبع  العامل.  أنحاء 
يف  الصندوق  مقر  من  ويتألف  اإلسالمية،  واملقدسات  والشؤون 
عمان و 210 جلنة زكاة تطوعية تنتشر يف جميع أنحاء اململكة. يتوجب 
على كل فرد تنطبق عليه شروط الزكاة أن يدفع ما مقداره 2.5% من 
أن  الفرد  الشريعة اإلسالمية. ويستطيع  لتعاليم  للفقراء وفقًا  دخله 
يؤدي هذه الفريضة من خالل صندوق الزكاة أو أحد اللجان التطوعية 
يف  اللجان  إىل  املقدمة  التربعات  استخدام  ويجب  هذا  احمللية. 
اللجنة ضمن نطاقه ملساعدة  الذي تعمل  اجملتمع احمللي نفسه 

الفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة واألرامل واأليتام.

على  تشتمل  مديريات  تسع  الزكاة  لصندوق  الرئيسي  املقر  يضم 
مديرية للرقابة الداخلية ومكتب للدعم اإلداري ومدراء إلدارة سبعة 
من  احملتاجني  مساعدة  إىل  الربامج  هذه  وتهدف  رئيسية،  برامج 
خالل املعونات املالية املتكررة لتلبية االحتياجات الطارئة من رغيف 
الطارئة  النقدية  واملساعدات  واملالبس،  الطعام  قسائم  إىل  اخلبز 
والنفقات  الطبية  الرعاية  تكاليف  يف  واملساعدة  والطلبة،  لأليتام 
يليه  الربامج  لهذه  ملخصًا  أدناه   4-3 اجلدول  وُيبّين  الدوائية. 

تفصيل عنها.

تتمّثل إحدى أهم وظائف صندوق الزكاة يف التأكد من ممارسة أعمال 
ُيعنى  حيث  املتربعني،  ثقة  على  للمحافظة  واحملاسبة  التدقيق 
التدقيق،  بأعمال  القيام  األوقاف يف  كل من ديوان احملاسبة ووزارة 

باإلضافة إىل املدقق املايل املنتدب من وزارة املالية إىل الصندوق.

من  حتويالت  خالل  من  الزكاة  لصندوق  اإلدارية  التكاليف  ُتغّطى 
استخدام  جواز  بعدم  الصندوق  مسؤولو  يعتقد  حيث  األوقاف،  وزارة 
التحتية  والبنية  واملنافع  املوظفني  رواتب  تكاليف  لتغطية  التربعات 
أن هذا شكل  إىل  العامة. وجتدر اإلشارة  لألبنية واإليجارات واملرافق 
إىل  الدولة  خزينة  من  مباشرة  حتويلها  ينبغي  التي  اإلعانات  من  آخر 
الصندوق ال من وزارة األوقاف كما سنناقش الحقًا. هذا وتتلقى جلان 
الصندوق التطوعية والبالغ عددها 210 اإلعانات لدعم أنشطتها من 
لهذه  إدارية  تكاليف  أي  الصندوق  يدفع  ال  وبالتايل  احمللية  احلكومة 

اللجان. 
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الفصل الثالث: التخفيف من وطأة الفقر من خالل املساعدات االجتماعية

اجلدول 3-4: برامج صندوق الزكاة

البيانات لعام2010الربنامج

)دينار أردين(

أو  لألفراد  الزكاة  الربنامج  هذا  ُيقّدم  الشهرية:  الزكاة 
خط  دخلها  يقارب  والتي  جنسياتها  اختالف  على  األسر 
منها.  القليل  متتلك  أو  أصواًل  متتلك  وال  املدقع  الفقر 
واأليتام  األرامل  الربنامج  هذا  من  املنتفعة  الفئات  ومن 
وأسر املعاقني وغريها كما حّددتها الشريعة اإلسالمية. 

 1.275.000 

املساعدات  هذه  ُتقّدم  املوسمية:  املساعدات 
أو األسر الفقرية من خالل أنشطة اخلبز  لألفراد الفقراء 
و  والقرطاسية(  )الكتب  املدرسية  واحلقيبة  اخلريي 

قسائم الغذاء والكساء. 

3.370.000

كفالة اليتيم: يكفل الصندوق األيتام ويفتح لهم حسابات 
425.000يف البنك لتقدمي املال الالزم لتغطية احتياجاتهم. 

املساعدة  الربنامج  هذا  ُيقّدم  التأهيلية:  املشاريع 
يف  املهارة  أو  اخلربة  لديهم  الذين  الفقراء  لألشخاص 
جمال ما ليصبحوا أكرث إنتاجيه أو مساعدتهم على العمل 
يف  جماالت أخرى شريطة توفر اخلربة واملهارات الالزمة. 

245.000

الزكاة  الربنامج  هذا  ُيقّدم  الطارئة:  النقدية  الزكاة 
جنسياتها  اختالف  على  الفقرية  واألسر  الفقراء  لألفراد 
ممن يحتاجون إىل مساعدات نقدية طارئة كنتيجة الندالع 
احلريق يف املنزل أو الكوارث أو الطالق أو أي حاجة طارئة 

أخرى. 

210.000

برامج الرعاية الصحية: ُيقّدم هذا الربنامج املساعدة 
تقدمي  أو  األدوية  تكاليف  لتغطية  الفقراء  لألشخاص 
يف  متنقلة  طبية  وحدات  خالل  من  الطبية  الرعاية 
املناطق النائية أو من خالل مستشفى مقاصد اخلري يف 

عمان أو املراكز الطبية والبالغ عددها أربعة مراكز. 

10.000

الطالب  الربنامج  ُيساعد  الفقري:  الطالب  مساعدة 
املنحدرين من أسر فقرية بدفع جزء من نفقات الدراسة 

كالرسوم أو أي نوع من أنواع التأهيل. 
8.000

ال ميكن للتكاليف اإلدارية لصندوق الزكاة أن تتجاوز 10% من النفقات 
وفقًا لقانون التكاليف اإلدارية واملالية لعام 1944، وجتدر اإلشارة إىل 
أن النسبة املنصوص عليها مرتفعة إذا ما قورنت باملعايري الدولية، 
اجلدول  من  يتضح  كما   ،2010 عام  يف  اإلدارية  التكاليف  بقيت  كما 
أو 1.6% من  أردين  بلغت 91.000 دينار  3-4، ضمن مستوى جيد حيث 
إجمايل النفقات، وبقيت يف عام 2009 ضمن حدود اإلنفاق حيث بلغت 
اإلدارية  التكاليف  وكانت  النفقات.  إجمايل  من   %2.4 أو  دينار   56.000
حيث  الوطنية،  املعونة  صندوق  لتكاليف  مشابهة  الزكاة  لصندوق 
بلغت خالل عامي 2010 و 2009 2.3% و 2% من إجمايل النفقات على 

التوايل.

ُيبّين الشكل 3-5 نسبة النفقات لكل برنامج خالل األعوام 2002- 
الزكاة  هي  الزكاة  صندوق  ُيديرها  التي  الربامج  أكرب  تزال  وال   .2010
واملشاريع  املوسمية،  واملساعدات  اليتيم،  وكفالة  الشهرية، 
التأهيلية، ومن اجلدير بالذكر بأن صندوق الزكاة تلقى يف عام 2010 
برنامج  حلساب  أردين  دينار  ماليني  ثالثة  مبقدار  واحدة  ملرة  تربعًا 
الصندوق  يف  الربامج  أكرب  منه  جعل  مما  املوسمية  املساعدات 

يف ذلك العام. 

 210 عددها  البالغ  التطوعية  للجان  اإلنفاق  إجمايل  عن  بيانات  تتوفر 
إنفاق  أن  الواضح  من  ولكن  و2009،   2006 بني  فقط  أعوام  ألربعة 
وُيظهر  الزكاة.  صندوق  إنفاق  بكثري  يفوق  للزكاة  احمللية  اللجان 
نفقات  حجم  على  تزيد  التطوعية  اللجان  نفقات  بأن   6-3 الشكل 
الصندوق بخمسة أضعاف، كما ُيساوي حجم إجمايل نفقات صندوق 
الزكاة مع اللجان احمللية حجم اإلنفاق يف وزارة التنمية االجتماعية 
ارتباط  كيفية  تبدو  ال  ولكن  السابقة.  السنوات  من  عدد  خالل  تقريبًا 
هذه النفقات مع الربنامج على املستوى الوطني أمرًا واضحًا نظرًا 
لوضع األولويات تبعًا لبيئة اجملتمعات باإلضافة إىل وجوب استخدام 

التربعات حمليًا. 

الشكل 3-5: نفقات صندوق الزكاة لألعوام 2002- 2010 )مليون دينار أردين(
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الشكل 3-6: نفقات اللجان احمللية لصندوق الزكاة )مليون دينار أردين(

وفيما يلي شرح لربامج صندوق الزكاة السبعة الرئيسية: 

الفقر  لفئة  متكررة  شهرية  نقدية  مبالغ  ُتدفع  الشهرية:  الزكاة 
واضحة  أشكال  لديهم  وليس  مساعدة  أي  يتلقون  ال  ممن  املدقع 
من الدعم أو الدخل، وُيقدم الربنامج الدعم جلميع الفقراء سواء من 
املعونة  الفقراء  أحد  تلّقى  وإذا  سواء.  حدٍّ  على  األجانب  أو  األردنيني 
احلصول  له  يحق  فال  الوطنية  املعونة  صندوق  من  املتكررة  املالية 
ترتاوح  بحيث  جدًا  رمزية  الزكاة  مبالغ  وُتعترب  الشهرية.  الزكاة  على 
من 30 إىل 50 دينار أردين، وُتقّدم للذين ُيعانون من الفقر املدقع على 

أساس شهري من خالل البنوك اإلسالمية.

الزكاة  صندوق  ُيديرها  التي  الربامج  ضمن  األكرب  الربنامج  هذا  وُيعّد   
حيث يبلغ  إجمايل نفقاته اجلارية 1.3 مليون دينار أردين، وبلغ عدد األسر 
2.411 أسرة وبتكلفة إجمالية بلغت 6.9 مليون  الربنامج  املنتفعة من 

دينار أردين خالل الفرتة 2005- 2010. 

املساعدات املوسمية: وهو ثاين أكرب الربامج التي ُيديرها صندوق 
جماالت  عدة  يف  العينية  املساعدات  بتقدمي  الربنامج  وُيعنى  الزكاة، 
ُيوّفر قسائم لشراء اخلبز من احملالت، وقسائم شراء  خمتلفة، حيث 
م  املواد الغذائية واملالبس التي ترتاوح قيمتها من 30-100 دينار ُتقدَّ
والكتب  القرطاسية  مع  مدرسية  وحقائب  للمستفيدين،  بانتظام 
واألقالم التي ُتقّدم قبل شهر من بداية السنة الدراسية، حيث انتفعت 
اإلنفاق  وبلغ  املاضي.  العام  يف  املدرسية  احلقائب  من  أسرة   11.000
للتربع  نظرًا  أردين  دينار  مليون   3.4 املاضي  العام  الربنامج  على 
 5 اإلنفاق  بلغ  كما  دينار،  ماليني   3 والبالغ  للصندوق  املقدم  السخي 

ماليني دينار أردين على مدى خمس سنوات.

وُيعنى  الصندوق،  يف  الرئيسية  الربامج  أحد  وهو  اليتيم:  كفالة 
فتح  طريق  عن  اليومية  املعيشة  تكاليف  حيث  من  األيتام  مبساعدة 
حسابات مصرفية لهم ودفع نفقاتهم من ثالثة أشهر إىل عام كامل. 

للمساعدة  اإلسالمية  الكفالة  برنامج  ضمن  األيتام  الصندوق  ويكفل 
نفقات  وبلغت  األيتام،  دور  يف  تواجدهم  أثناء  رعايتهم  تكاليف  يف 

الربنامج 425.000 دينار أردين يف عام 2010.

الذين  لألشخاص  املساعدة  الصندوق  م  ُيقدِّ التأهيلية:  املشاريع 
الرغبة يف  فقدوا وظائفهم ممن لديهم خربة يف حرفة ما ولديهم 
كما  فيه،  النجاح  مبقدورهم  آخر  جمال  أي  أو  احلرفة  هذه  يف  النجاح 
ُيجري الصندوق دراسة للجدوى االقتصادية لتحديد فرص جناح هؤالء 
األشخاص ويوفر الدعم املايل ملساعدتهم على االنطالق. هذا ويدعم 
أنفق  التطريز. وقد  الصندوق احلرف أي كانت من اصطياد السمك إىل 
 1.5 ومبلغ  املاضي  العام  أردين  دينار   245.000 قيمته  ما  الصندوق 

مليون دينار ملساعدة ما يزيد عن 1.700 أسرة للبدء بأعمالهم. 

يحتاجون  الذين  األسر  أو  لألشخاص  ُتقّدم  الطارئة:  النقدية  الزكاة 
ملساعدة عاجلة بسبب حادثة فاجعة أو حاجة طارئة كاندالع احلريق 
يف املنزل أو الطالق أو وفاة أحد أفراد العائلة، حيث ُيقدم الصندوق يف 
هذه احلاالت مبالغ نقدية رمزية ملرة واحدة. وُيجري الصندوق دراسة 
ملدى حاجة املتقدم بالطلب وينظر فيما إذا كان الطلب معقواًل أم ال، 
كما ُيقّدم الربنامج املساعدة للفقراء مبن فيهم األجانب. وقد أنفق 
دينار   925.000 أنفق  كما  دينار   210.000 املاضي  العام  يف  الصندوق 

ملساعدة 60.000 أسرة وفرد خالل خمس سنوات.

الرعاية  من  أشكال  عدة  الصندوق  ُيقّدم  الصحية:  الرعاية  برامج 
الطبية من خالل مستشفى مقاصد اخلري يف عمان، واملراكز الطبية 
املتعددة، و الوحدات الطبية املتنقلة التي ُتقدم الرعاية واملساعدة 
من  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األربع  التأهيل  إعادة  ومراكز  الروتينية، 
الرجال والنساء واألطفال حيث يتلقون التعليم والغذاء والعالج. وُتقّدم 
الوحدات الطبية املتنقلة خالل اليوم الطبي األدوية واملساعدة الطبية 
الروتينية للمجتمعات الفقرية التي ال تتلقى الكثري من االهتمام الطبي. 
الربنامج،  هذا  على  سنويًا  أردين  دينار   10.000 حوايل  الصندوق  وينفق 
 8 نحو  تكلفته  بلغت  ومستشفى  الطبية  املرافق  بناء  إىل  باإلضافة 
اخلمس  مدى  على  الربنامج  نفقات  إجمايل  وبلغ  أردين.  دينار  مليون 

سنوات املاضية 1.4 مليون دينار ملساعدة حوايل 12.000 مستفيد. 

من  للطالب  املساعدة  الصندوق  ُيّقدم  الفقري:  الطالب  مساعدة 
والتعليم  التأهيل  إعادة  أو  الدراسة  تكاليف  الفقرية من حيث  العائالت 
منخفضة  املاضية  القليلة  السنوات  يف  النفقات  وكانت  االستدراكي. 

للغاية حيث بلغت حوايل 7.000 إىل 8.000 دينار أردين سنويًا.

مواجهة التحديات
برامج  نفقات  مراجعة  بعد  القطاع  أداء  لتحسني  فرص  عدة  ظهرت 
حسب  مرتبًة  والتوصيات  النتائج  يلي  وفيما  االجتماعية،  املساعدات 
األولوية ومدرجًة ضمن قائمتني: األوىل وهي دورة املوازنة وإدارة الربامج 
ُتعاَلج  بحيث  التوصيات  ُوضَعت  ولقد  الربامج.  بسياسات  تتعلق  والثانية 

القضايا املدرجة هنا يف دورة املوازنة القادمة بالسرعة املمكنة.
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الفصل الثالث: التخفيف من وطأة الفقر من خالل املساعدات االجتماعية

املستفيدين  على  أو  الصندوق  على  تكلفة  أي  دون  اإلسالمي  البنك 
لفتح احلساب وتلقي هذه املساعدات، حيث متّكن صندوق الزكاة من 
الوصول إىل املستفيدين يف املناطق احلضرية والريفية باستخدامه 
هذا النظام، ومل يواجه أي مشاكل أو يكن لديه أي خماوف من استخدام 

اجلهاز املصريف يف القيام بأعماله.

البنك  مع  التعامل  الوطنية  املعونة  بصندوق  يجدر  التوصيات: 
اإلسالمي والبنوك اخلاصة األخرى والتفاوض معها على شروط مالئمة 
على  املصريف  النظام  خالل  من  للمستفيدين  املساعدات  لدفع 
للدفع  املصريف  اجلهاز  الستخدام  تكاليف  أي  الصندوق  يتحمل  أال 
مناطق  يف  يقطنون  املستفيدون  بعض  كان  حال  ويف  ملستفيديه. 
بعيدة عن فروع البنك فيجدر بصندوق املعونة الوطنية والبنوك اللجوء 
احلاجة  دون  املساعدات  لتقدمي  ما  مصرفية  قنوات  استخدام   إىل 
لوجود فروع لها يف تلك املناطق، أو ميكن لصندوق املعونة الوطنية 
استخدام تقنية جديدة تسمح للمستفيدين بالوصول إىل حساباتهم 
أو  املتنقلة  البنوك  أو  الذكية  كالبطاقات  النقدية  املساعدات  وتلقي 

غريها من الربامج املبتكرة املستخدمة يف دول نامية أخرى.

التغيريات على سياسات الربامج 

نعم للمساعدات االجتماعية... وال لدعم املنتجات 
ارتفاع  ملواجهة  احلكومة  فيها  استجابت  التي  الطرق  إحدى  متّثلت 
زيادة  يف   2008-2007 عام  من  ابتداء  واحملروقات  الغذاء  أسعار 
االجتماعية  التنمية  وزارة  يف  النقدية  التحويالت  لربامج  النفقات 
وصندوق املعونة الوطنية وصندوق الزكاة، حيث كانت هذه الطريقة 
فعالة يف توفري املوارد للربامج التي تستهدف املستفيدين بشكل 
أفضل وُتوّزع منافعها بشكل أكرب مقارنة بربامج دعم أسعار السلع 

التي ُتسهم يف تردي األوضاع بشكل عام.

هناك طريقتان أساسيتان ُتقّدم معظم احلكومات من خاللها اإلعانات 
على  ُتدفع  التي  املباشرة  النقدية  اإلعانات  وهما:  للمستهلكني 
كاإلعفاء  الضريبية  والنفقات  اخلدمات،  ملزودي  مالية  حتويالت  شكل 
املضافة  القيمة  ضريبة  وخاصة  املبيعات  على  العامة  الضريبة  من 
 13 إعفاء   2008 عام  يف  األردنية  احلكومة  قررت  وقد  رئيسي.  بشكل 
يف  األردنية  احلكومة  أعلنت  كما  واخلدمات،  السلع  ضريبة  من  منتجًا 
اآلونة األخرية عن احتمالية إعفاء 93 منتجًا إضافيًا من هذه الضريبة. 
املستفيدة  الشرائح  أكرب  بأن  املنشورة  غري  الدراسات  إحدى  وُتقّدر 
الوسطى  بالطبقة  األغنياء مقارنة  الدعم هي شريحة  من فوائد هذا 
أو شريحة الفقراء. كما أن إلغاء هذا الدعم بشكل مفاجئ من شأنه 

زيادة األسعار بشكل كبري مما قد يزيد من اإلضرار بالفقراء. 

اإلضافية  املنتجات  إعفاء  قبل  احُتسبت  التي  التقديرات  إحدى  وُتظهر 
والبالغ عددها 93 بأن تكلفة إجمايل دعم املنتجات لكال النوعني تبلغ حوايل 
500 مليون دينار أردين يف السنة الواحدة، يف حني أّنه لو ُدفعت التحويالت 
الفقراء فإنه  أو 12% من   %11 إىل  البالغة 500 مليون دينار مباشرة  النقدية 
سيتم القضاء على الفقر يف األردن نهائيًا ولو لفرتة من الزمن على األقل.

دورة املوازنة وإدارة الربنامج

توافق البيانات بني الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية 
ودائرة املوازنة العامة

2008 للعامني  االجتماعية  التنمية  لوزارة  الفعلي  اإلنفاق  أرقام   تختلف 
 و 2009 عن أرقام النفقات الفعلية املدرجة يف مشاريع املوازنة لعامي 
2010 و 2011 على التوايل. وقد ُفّسرت هذه التناقضات بعدة أسباب إال أنها 
ُترّبر الوضع يف السنوات احلالية فقط وال ُتقّدم تربيرًا للسنوات املاضية 
التي ينبغي أن تكون البيانات عنها أكرث توافقًا بل أكرث دقة. وجتدر اإلشارة 

إىل أن هذه احلالة ال تنطبق على قطاع املساعدات االجتماعية فقط. 

بتطبيق  البدء  عند  املشكلة  هذه  ُتحّل  أن  املتوقع  من  التوصيات: 
يجدر  أنه  إال  رسمي،  بشكل  احلكومية  املالية  املعلومات  إدارة  نظام 
بوزارة التنمية االجتماعية ودائرة املوازنة العامة يف الوقت احلايل عقد 
السابقة  الفعلية  النفقات  توافق  من  للتأكد  مستمر  بشكل  اجتماعات 
النظام  يف  البيانات  نسقية  من  والتأكد  السنوية  املوازنة  يف  املدرجة 
الفرصة  أيضًا  االجتماعات  هذه  سُتتيح  كما  بأكمله.  احلكومي  املايل 
الوزارة  برامج  أنشطة  لتوضيح  االجتماعية  التنمية  وزارة  موظفي  أمام 
م دائرة املوازنة العامة لطلبات موازنة  وغاياتها وأهدافها لضمان تفهُّ
الوزارة واحلصول على مزيد من الدعم لتلبية احتياجات الوزارة التمويلية.

إلغاء التحويالت غري املباشرة وغري املفيدة

لقد ُكلِّفت وزارة التنمية االجتماعية بدفع األموال من اخلزينة ملؤسسات 
املعونة  صندوق  وُيعّد  منها،  بعض  ترخيص  عن  مسؤولة  هي  أخرى 
ومن  الوزارة  لرتخيص  يخضع  ال  أنه  إال  املؤسسات،  هذه  أحد  الوطنية 
ر الوزارة شيكًا شهريًا لصندوق املعونة  الصعب إخضاعه لرقابتها. ُتحرِّ
الوطنية لتغطية نفقات برنامج املعونة املالية املتكررة، األمر الذي مل 
يكن كذلك قبل عدة سنوات، حيث كان الصندوق يحصل على متويله من 
اخلزينة  من  التمويل  حتويل  يف  االستمرار  بأن  ويبدو  مباشرة.  اخلزينة 
االجتماعية ممارسة غري  التنمية  وزارة  األخرى من خالل  إىل املؤسسات 

مربرة وغري إيجابية، كما أنها تضيف عبئًا على إدارة برامج الوزارة.

مؤسسات  إىل  اخلزينة  من  التمويل  حتويل  إلغاء  ينبغي  التوصيات: 
تلك  إىل  مباشرة  وتقدميها  االجتماعية،  التنمية  وزارة  طريق  عن  القطاع 
مبراقبة  متعلقة  املسألة  كانت  حال  ويف  ذلك.  عن  عوضًا  املؤسسات 
خالل  من  منفصل  نحٍو  على  املسألة  معاجلة  عندها  فينبغي  الربامج 
تطبيق أنظمة مناسبة للمراقبة والتقييم والتي من شأنها مراجعة متويل 
لهذه  التمويل  تقدمي  احتمالية  من  وبالرغم  بانتظام.  وفعاليتها  الربامج 
اإلجراءات  هذه  مراجعة  ينبغي  إنه  إال  أخرى  وزارات  خالل  من  املؤسسات 

ملعرفة إذا ما كان باإلمكان جعلها أكرث كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

االستفادة من النظام املصريف يف توزيع منافع صندوق املعونة الوطنية 

من  للمستفيدين  املالية  املعونات  الوطنية  املعونة  صندوق  ُيقّدم 
دينار   45.000 قدرها  بتكلفة  األردين  الربيد  مكتب  خالل  من  براجمه 
خالل  من  املالية  املساعدات  الزكاة  صندوق  ُيقّدم  بينما  شهريًا،  
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توجهات اإلنفاق العام

التوصيات: يجدر باحلكومة نشر نتائج هذه التحليالت وغريها على العامة، 
ووضع اسرتاتيجية لتسريع عملية االنتقال من دعم السلع واخلدمات إىل 
ينبغي  كما  ملستحقيها،  مباشرة  االجتماعية  املساعدات  تقدمي  زيادة 
برامج املساعدات االجتماعية  ُترّكز السياسات احلكومية على جعل  أن 
الدراسة  من  األخرى  األجزاء  يف  به  موصى  هو  كما  وكفاءة  فعالية  أكرث 
لهذا القطاع، وال ينبغي الرتكيز على تخصيص املوارد العامة الشحيحة 
لربامج دعم السلع التي ال ُتسهم يف حتقيق التقدم الذي نصبو إليه، بل 
الفئات املستضعفة  للربامج املصممة لدعم  األولوية  ينبغي أن جنعل 
التحويالت  برامج  وهي  واسع  نطاق  على  منافعها  ُتوّزع  التي  والربامج 
املساعدات  برامج  وفعالية  كفاءة  زادت  وكلما  االجتماعية.  النقدية 
كفاءة  وزادت  التغطية،  نطاق  وتوّسع  االستهداف،  حتّسن  االجتماعية 
على  اجملتمع  يف  املستضعفة  الفئات  ملساعدة  املوارد  استخدام 

املديني املتوسط والبعيد مقارنة بآلية دعم أسعار السلع.

توجيه املنافع

نصف  قرابة  أن  إىل   2009 لعام  الفقر  حول  الدويل  البنك  بيانات  ُتشري 
الفوائد النقدية تذهب إىل الفقراء، وأن نحو 20% منها ُيخصص إىل شبه 
الفقراء، وأما ما تبقى فُيدفع ملن هم أفضل حااًل، وُيعد ذلك حتسنًا إذا 
ما قورن بالوضع يف عام 2004 إال أنه ينبغي أن يتحسن بشكل أكرب يف 
املستقبل. ويكمن التحدي هنا يف عدم وضوح شروط األهلية وصرامة 
تطبيقها يف جميع األوقات، حيث ما زالت مشكلة توجيه املساعدات 
إىل الفقراء فقط مستمرة، والتي إذا ما تركت دون حل فسوف ُتزعزع 
األفضل،  االستهداف  أجندة  ملخص  ويتضمن  هذا  بالربنامج.  الثقة 

الذي ُأشري إليه سابقًا يف هذا الفصل، ما يلي:

الغذائية  واملواد  والكهرباء  كاملياه  واخلدمات  املنتجات  دعم  تقليل 
وحتويل بعض من هذه األموال إىل الشريحة األشد فقرًا.

 تطبيق برنامج التحويالت النقدية املشروطة.

 اتخاذ التدابري املبينة أدناه لتحديد الشريحة الفقرية على نحٍو أفضل.

لطبيعة  أفضل  لفهم  االجتماعية  واألبحاث  البيانات  قواعد  تعزيز   
إىل  أدت  التي  واألسباب  واحتياجاتها  وخصائصها  الفقرية  الشريحة 
وقوعها حتت وطأة الفقر أو تلك التي تبقيهم ضمن حالة الفقر وما 

الذي يحول دون خروجهم منها.

وفيما يلي تفصيل لهذه النقاط:

توسيع مظلة التغطية من خالل التحويالت النقدية املشروطة

برنامج  تغطية  نطاق  من  الوطنية  املعونة  صندوق  حّسن  لقد 
يعلمون  الذين  املواطنني  عدد  وازداد  املتكررة  املالية  املعونات 
على  للحصول  الشروط  بعض  الصندوق  ووضع  هذا  سنويًا.  بوجوده 
املساعدات النقدية لتشجيع األسر على إبقاء األطفال يف املدارس 
املنتفعني  التزام  إثبات  ويصعب  متقطعة  املراقبة  عملية  أن  إال 
البيانات  قواعد  استخدام  لعدم  نظرًا  عدمه  من  املوضوعة  بالشروط 
املناسبة إىل اآلن والتي تساعد على تقدمي بيانات دقيقة حول اجلهود 
املبذولة وتاريخ تقدميها. تتكون برامج التحويالت النقدية املشروطة 
املصممة بشكل جيد من معايري صارمة من شأنها مراقبة مدى التزام 
املنتفعني عن كثب وإقصاء غري امللتزمني من قائمة املنتفعتني يف 

أي وقت.

لتقدمي  مبتكرة  منهجية  املشروطة  النقدية  التحويالت  برامج  وُتعد 
يف  األطفال  إبقاء  على  واملساعدة  للمحتاجني  النقدية  املنافع 
املدارس األساسية والثانوية وتوفري التغذية لألطفال الصغار وتقدمي 
الرعاية للحوامل، وقد أظهرت هذه الربامج جناحات يف حتقيق زيادة 
دول  من  عدد  يف  وخاصة  وااللتزام  واملراقبة  االستهداف  معدالت 
فعال  نحو  على  اسُتخدمت  قد  كما  اإلفريقية،  والدول  الالتينية  أمريكا 
والهند  وكمبوديا  بنغالديش  مثل  آسيوية  ودول  واليمن  تركيا  يف 

وإندونيسيا.

املشروطة  النقدية  التحويالت  برامج  تؤدي  أن  املمكن  ومن 
اخملططة واملنفذة بشكل جيد إىل النجاح يف تقدمي املساعدات 
خالل  من  أيضًا  املستضعفة  للفئات  بل  فحسب  للفقراء  ليس 
السن  لكبار  املساعدة  تقدمي  أو  والتغذية،  والصحة  التعليم 
واألشخاص ذوي اإلعاقة. وُتّوفر الشروط املطلوبة ملواصلة تقدمي 
املال  رأس  بناء  شأنها  من  ايجابية  حوافز  النقدية  املساعدات 
الفقر.  دائرة  من  واملستضعفني  باحملتاجني  واخلروج  البشري 
وُتحّقق الربامج املصممة بعناية واملنفذة بشكل جيد واخلاضعة 
جناح  معدالت  أعلى  منتظم  بشكل  ُتقّيم  والتي  كثب  عن  للمراقبة 
يف مساعدة احملتاجني كما أظهرت اخلربات اخملتلفة يف برامج 

التحويالت النقدية املشروطة.

»االنتقال من دعم املنتجات إىل حماية املواطنني:

نظرًا لسوء استهداف دعم األسعار بشكل عام فإنَّ فعاليتها 
من حيث التكلفة كأداة ملظلة احلماية االجتماعية مشكوك فيها 
بشكل كبري، حيث يتلقى 40% من السكان األشد فقرًا يف األردن 

أقل من ربع إجمايل اإلنفاق على دعم احملروقات على سبيل 
املثال. ولكن ُيعترب أداء دعم املواد الغذائية يف املقابل أفضل 

بشكل عام، إال أن بعض من هذا الدعم يتسّرب إىل الشريحة 
األفضل حااًل وما زالت هذه التسريبات كبرية جدًا. كما ينبغي أن 

يتمّثل الهدف على املدى الطويل لدول منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا يف تصميم وطرح شبكات أمان اجتماعي أكرث 

فعالية من حيث التكلفة واستبدال آلية دعم األسعار.«

- »توجهات االقتصاد اإلقليمي: منطقة الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا،« صندوق النقد الدويل، نيسان/ أبريل 2011.
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الفصل الثالث: التخفيف من وطأة الفقر من خالل املساعدات االجتماعية

املنطقة  يف  الدول  جتارب  استعراض  باحلكومة  يجدر  التوصيات: 
للتحويالت  ريادية  برامج  إلعداد  الرتكية  والتجربة  اليمنية  كالتجربة 
النقدية املشروطة بحيث تتناسب مع السياق األردين. ويف حال جنحت 
برامج التعليم يف أواسط الشريحة الفقرية فمن املمكن الرتكيز بعد 
الرعاية للحوامل  التغذية لألمهات واألطفال وتقدمي  ذلك على برامج 
بشكل  املصممة  الربامج  ُتساعد  كما  الصحية.  والرعاية  والتطعيم 
لبناء  الفرصة  برامج املعونات املالية وتوفري  جيد على توسيع نطاق 

رأس املال البشري وإخراج األفراد من دائرة الفقر.

حتديد شريحة الفقراء ومعادلة االستهداف

تختلف القياسات اإلحصائية التي تستخدمها دائرة اإلحصاءات العامة 
عن تلك التي يستخدمها صندوق املعونة الوطنية لتحديد الشريحة 
يصعب  كما  املالية،  املعونات  على  للحصول  واملؤهلني  الفقرية  
احلكومية  املساعدات  تتلقى  التي  اجملموعات  لتحديد  استخدامها 
للحد من وطأة الفقر. ومن املعروف أن القياسات املستخدمة ليست 
ومن  الفقر،  تعريف  من  مؤسسة  كل  غايات  الختالف  نظرًا  متشابهة 
الصعب جدًا تطبيق نظام صارم الختبار املوارد نظرًا لكلفته العالية، يف 
حال ُطّبق بدقة ُوروقب بشكل جيد، كما أنه قد ال يستهدف األشخاص 
الذي يستحقون املساعدة بل يستهدف عوضًا عن ذلك أشخاصًا غري 

مؤهلني. 

بدعم  حاليًا  ُتعّد  التي  االستهداف2  معادلة  ستكون  التوصيات: 
الدويل  البنك  من  بدعم  االجتماعي  احلماية  تعزيز  مشروع  من 
الفقراء املؤهلني للحصول على املعونات  مؤشرًا أفضل لتحديد 
املالية وأماكن توزعهم. ونحن نشجع بدورنا احلكومة على تنقيح 
العتقادنا  ممكن  وقت  أسرع  يف  وتنفيذها  اإلعداد  قيد  املعادلة 
أكرث  تكون  بحيث  أفضل  بشكل  املالية  املعونات  ستوزع  بأنها 
فعالية يف احلد من الفقر وأكرث كفاءة يف إنفاق املوارد احملدودة 

على املدى الطويل.

استخدام قواعد البيانات والتحليل

ال متتاز بيانات صندوق املعونة الوطنية بالدقة دائمًا يف عكس حالة 
الفقر لعدة أسباب، والتي ُتستخدم بشكل مستمر يف مراجعة الطلبات 
املساعدة.  على  للحصول  املتقدم  أهلية  من  للتحقق  املقدمة 
عن  معلومات  الوطنية  املعونة  صندوق  بيانات  قاعدة  ُتوّفر  ال  كما 
االجتماعية  التنمية  وزارة  جميع املنافع واخلدمات املقدمة، وتعتقد 
للحصول  األهلية  حتديد  ألغراض  وخاصة  شموليتها  وأهمية  بضرورة 
قيد  أخرى  بيانات  قواعد  هناك  بأن  بالذكر  اجلدير  ومن  املعونة.  على 
يف  البيانات  كقاعدة  أخرى  حكومية  جهات  يف  واالستخدام  اإلعداد 
الهيئة التنسيقية للتكافل االجتماعي والتي جتمع جمموعة أوسع من 

البيانات عن دخل املستفيدين وأوضاعهم املعيشية. 

التنمية  وزارة  مع  العمل  الوطنية  املعونة  بصندوق  يجدر  التوصيات: 
كانت  إذا  ما  حتديد  على  االجتماعية  للتكافل  التنسيقية  والهيئة  االجتماعية 
لتشمل  توسيعها  وكيفية  الصندوق،  احتياجات  تخدم  اللجنة  بيانات  قاعدة 
إليها  الوصول  بيانات مفقودة ذات صلة، وكيف ميكن ملوظفي امليدان  أي 
وسينتفع  هذا  املساعدات.  برامج  جلميع  الطلب  مقدم  أهلية  ملراجعة 
صندوق املعونة الوطنية من إيجاد قاعدة بيانات منّسقة ميكن للمؤسسات 
ميكن  والتي  العالقة  ذات  البيانات  جتمع  بحيث  إليها،  الولوج  احلكومية 

استخدامها لتحديد أهلية املتقدمني لتوجيه املنافع للمستحقني فقط. 

التنسيق واستخدام الدراسات البحثية وجمع البيانات

حول  التحليل  وأعمال  األبحاث  وُتجرى  والبيانات  املعلومات  ُتجمع 
الربامج املعنية بالفقر والتخفيف من معدالته بشكل كبري يف األردن 
املؤسسات  من  العديد  انخراط  من  وبالرغم  الدويل.  املستوى  وعلى 
املعلومات  تشارك  أن  إال  األنشطة  من  النوع  هذا  يف  واملنظمات 
ومنفذي  السياسات  صناع  عدد  حصر  الذي  األمر  نوعًا  قليل  والبيانات 

الربامج املستفيدين منها يف فئة قليلة.

املؤسسات  جميع  مع  العمل  خالل  من  باحلكومة،  يجدر  التوصيات: 
معدالته  من  والتقليل  الفقر  بربامج  املتعلقة  البيانات  بجمع  املعنية 
أو املستخدمة يف الدراسات حول الفقر، صياغة سياسة الستخدام 
ونشر هذه البيانات التي من شأنها إفادة صانعي السياسات ومنفذي 
الفقر.  وطأة  من  التخفيف  برامج  وفعالية  كفاءة  حتسني  يف  الربامج 
ووضع  باملستفيدين،  فات  ُمعرِّ أي  من  البيانات  جتريد  يجب  كما 
االتفاقات السرية لضمان سرية معلومات املستفيدين. ومن املنطق 
أن تكون الهيئة التنسيقية للتكافل االجتماعي هي اجلهة املسؤولة 
أحكام سرية  البيانات ونشرها، وإعداد  عن تنسيق سياسة استخدام 
بيانات  بني  أكرب  تنسيق  ضمان  على  واملساعدة  البيانات،  استخدام 

األبحاث ومعلوماتها ونتائجها واستخداماتها.

األهلية  شروط  مراجعة  الوطنية  املعونة  بصندوق  يجدر  التوصيات: 
عملية  اتساق  لضمان  ضروريًا  كان  حيثما  املناسبة  التغيريات  وإجراء 
املقدمة  املعونات  من  عينة  مراجعة  به  يجدر  كما  والنتائج،  التطبيق 
املعونات  للحصول  لة  املؤهِّ الشروط  تطبيق  مدى  لتحديد  بعناية 
اُتخذت  التي  للحاالت  املالية املستحقة، وحتديد نسبة مئوية دقيقة 
الدقة  مقياس  استخدام  ينبغي  كما  ودقيقة.  صائبة  قرارات  بشأنها 
هذا كمقارنة معيارية للحكم على فعالية معايري االستهداف ومعايري 
العمل  نفسه  الوقت  يف  الوطنية  املعونة  بصندوق  ويجدر  األهلية. 
عن كثب مع مشروع تعزيز احلماية االجتماعية بدعم من البنك الدويل 
للتكافل  التنسيقية  والهيئة  االجتماعية  التنمية  وزارة  إىل  باإلضافة 
االجتماعي على حتديد احتياجاته من خالل معادلة االستهداف والتأكد 
خصائص  حول  اإلمكان  قدر  تقريبية  ملعلومات  املعادلة  توفري  من 

الشريحة الفقرية وأمكان توزعها.

2     ُتعنى معادلة االستهداف باختبار تقريبي للموارد.



32

نظرة عامة
يعرض هذا الفصل التوجهات احلالية لقطاع التعليم، وُيقّدم توصيات 
اجلامعي1.  التعليم  مرحلة  إىل  املدرسي  قبل  ما  التعليم  مرحلة  من 
وُتعرض هذه التوجهات على ثالثة أجزاء، وهي مستقاة من جمموعة 
التعليم  عن  املسؤولني  مع  مقابالت  فيها  مبا  املصادر  من  متنوعة 
والتوجهات  الراهنة  األوضاع  وحتليل  السابقة  التقارير  ودراسة 

اخملتلفة مع مرور الزمن ومقارنات مع دول أخرى.

يصف اجلزء األول من هذا الفصل التعليم يف األردن بشكل عام. وُيعّد 
األردن، كما أشرنا سابقًا، واحدًا من أكرث اجملتمعات الفتية يف العامل، 
حيث تقل أعمار ثلثي سكانه عن 30 عامًا، األمر الذي جعل من التعليم 
التعليم  مراحل  يف  امللتحقني  عدد  وبلغ  جدًا.  املهمة  اجلوانب  أحد 
مليوين  قرابة  )الدكتوراه(  العليا  الدراسات  مرحلة  إىل  األطفال  لرياض 
ف  طالب أو حوايل ثلث السكان من أصل ستة ماليني يف عام 2009. وُوظِّ
حوايل 165.000 شخص يف قطاع التعليم يف القطاعني العام واخلاص 

يف عام 2009 كدعم لهؤالء الطالب.

وقد شهدت اململكة خالل العشرة أعوام السابقة تغيريات كبرية يف 
حول  املواطنني  توقعات  مستوى  من  رفع  مما  وسكانها،  اقتصادها 

التحسينات املرجوة يف ضوء هذه التغيريات.

والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق: ما هي النتائج املنطقية 
التي نتوقعها من قطاع التعليم يف اململكة؟ عادة ما ُتحَكُم التوقعات 
دولة   22 يف  املتوسط  الدخل  ذات  الدول  مع  باملقارنات  األردن  يف 

عربية و13 دولة نامية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

جاالجر  مارك  الدكتور  قام  فقد  التقليدية  املقارنات  إىل  وباإلضافة 
باستخدام  أخرى  دول  مع  اململكة  يف  التعليم  قطاع  مبقارنة   )2011(
العاملية للبنك الدويل. وُيظهر حتليل االنحدار  التنمية  بيانات مؤشرات 
لبيانات هذه الدول بأن أداء األردن قريب من التوقعات املنطقية إىل حد 
معقول. كما يعرض النموذج، الذي يتناول اإلنفاق على قطاع التعليم 
التعليمية،  للعملية  النهائية  والنتائج  املقدمة  التعليمية  واخلدمات 
إيجابية  نتائج  الطبيعية،  املنطقية  بالتوقعات  األردن  نتائج  وُيقارن 

بشكل عام.

التوجهات  التقليدية؟

ُيصّنف حوايل ثلث سكان األردن من الطالب

املرحلة  أكملوا  ممن  طالب  أربعة  أصل  من  ثالثة  ينتقل   
الثانوية إىل مرحلة التعليم اجملتمعي واجلامعي 

  يبلغ اإلنفاق على التعليم 13% من إجمايل اإلنفاق احلكومي
  ُتعترب مؤهالت املعلم ونوعية التعليم إحدى القضايا الرئيسية 

يف السياسة العامة
  تُعّج املدارس احلكومية باملعلمني وُينفق 92% من املوازنة 

اجلارية على الرواتب
  من الضروري زيادة نسب الطالب- املعلم لتحسني الكفاءة

الغرف  كلوازم  التعليم  نوعية  يف  لالستثمار  املوارد  نحتاج   
الصفية وتدريب املعلمني وصيانة املدارس

  ُيعّد إنفاق وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على التعليم 
العايل منخفضًا جدًا وُيعادل 0.3% من الناجت احمللي اإلجمايل

التعليم املهني  كليات اجملتمع على  ُترّكز  أن  الضروري   من 
والتقني األكرث ارتباطًا مبتطلبات سوق العمل

دراسة  يف  واملعروضة  أعاله،  املذكورة  التوجهات  تزال  ال 
الدويل لعام1991، دقيقة وتعكس  للبنك  العام  اإلنفاق  مراجعة 
واقع نظام التعليم يف األردن إىل اآلن أي بعد 20 عامًا من إجراء 

تلك الدراسة.

بصايف  املتعلقة  النوعية  املتغريات  باستخدام  النموذج،  ُيشري 
إىل  املدرسية،  التنافس  ومعدالت  املعلم  الطالب-  ونسب  االلتحاق 
أن حجم التعليم األساسي يف األردن قد جتاوز القيمة املتوقعة. كما 
جتاوزت كفاءة األردن القيمة املتوقعة باستخدام مؤشر الكفاءة كجزء 
اخلامسة،  السنة  حتى  الطالب  باستمرارية  واملتعلق  النموذج  من 
وإعادة  الثانوية،  املرحلة  إىل  واالنتقال  األساسية،  املرحلة  وإكمال 
األدلة  أكرث  كانت  ولرمبا  الثانوية.  املرحلة  وإعادة  األساسية،  املرحلة 
شمولية على إيجابية النتائج النهائية لنظام التعليم هي نتائج التعليم 
إىل  الشباب  بني  والكتابة  القراءة  إجادة  معدل  وصل  حيث  األساسي، 
معدالت  تفوق  كما   .%95 املتوقعة  القيمة  تتجاوز  نسبة  وهي   %99

الفصل الرابع

بناء جمتمع املعرفة 

التعليم لقطاع  العام  اإلنفاق  توجهات  عمل  ورقة  يف  الفصل  هذا  يف  واألشكال  اجلداول  معظم  إلعداد  املستخدمة  واملصادر  الطرق  حول  التفصيلية  املالحظات  تتوفر       1 

            للدكتور ريجس تشامبن، 2011، مشروع اإلصالح املايل الثاين املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
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املتوقعة  القيم  واإلجناز  واإلنفاق  الثانوية  باملدارس  االلتحاق  صايف 
أيضًا.

النهائية التي جاءت أعلى من القيم املتوقعة  النتائج  ويبدو أن تكلفة 
اإلنفاق  يبلغ  أن  النموذج  يتوقع  املتوقعة.  التكلفة  من  أقل  كانت  قد 
على التعليم احلكومي حوايل 5.4% من الناجت احمللي اإلجمايل مع األخذ 
متوسط    بلغ  حيث  احلكومة،  وحجم  الفرد  دخل  مستوى  االعتبار  بعني 

اإلجمايل  احمللي  الناجت  من   %4 معدل  احلكومي  التعليم  على  اإلنفاق 
أن  إىل  القليلة املاضية. ولكن جتدر اإلشارة  السنوات  فقط على مدى 
اإلنفاق على التعليم األساسي والثانوي قد جتاوز القيمة املتوقعة مع 
إنفاق  بأن  هنا  القول  وخالصة  اخلاصة.  املدارس  االعتبار  بعني  األخذ 
التوقعات إال أن نتائج القطاع قد جتاوزت  التعليم قد فاق  األردن على 

التوقعات أيضًا.

وجند أن اململكة ُتقّدم خدمات تعليمية ذات نوعية مرتفعة عند أخذ 
مقاييس نتائج نوعية التعليم األخرى بعني االعتبار كعالمات االمتحانات 
الدولية، التي سنناقشها الحقًا يف هذا الفصل، إال أن الطريق ما زال 

طوياًل لتحسينها.

بلغ عدد امللتحقني بالتعليم يف األردن حوايل مليوين طالب أو حوايل ثلث 
سكان اململكة يف عام 2009 وذلك كما يلي:

رياض  ملرحلة  خاصة(  و2،253  حكومية   3.600( مدرسة   5.853  
األطفال وحتى الصف الثاين عشر

 42 مركزًا حكوميًا للتدريب املهني

 49 كلية جمتمع )25 منها تتلقى دعمًا من املوازنة العامة( 

 31 جامعة )10 حكومية و 21 خاصة(

اجملاالت  يف  طالب  مليوين  لتوزيع  املئوية  النسبة   1-4 الشكل  ُيوّضح 
الثمانية الرئيسية للنظام التعليمي، ويبني اجلدول 4-1 نظام االلتحاق 
بني املدارس احلكومية واخلاصة. وجتدر اإلشارة إىل أن أكرث من %70 
ة، وجاءت أقل  العامَّ بالتعليم مدعوم من املوازنة  االلتحاق  من إجمايل 
نسبة للدعم من نصيب رياض األطفال يف املدارس احلكومية بحوايل 

12% فقط.

املتحدة  لألمم  األلفية  قمة  يف  األردن  بينها  من  دولة   189 تبنت  وقد 
رؤية  عن  عبارة  وهو  األلفية،  إعالن   2000 لعام  أيلول  يف  ُعقدت  التي 

ومن  لأللفية،  إمنائية  أهداف  ثمانية  من  تتكون  مشرتكة  مستقبلية 
بينها التعليم، لتحقيقها بحلول عام 2015.

الشكل 4-1: 200 مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة لعام 2009

يتمّثل هدف التعليم الوارد يف تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية يف توفري 
األطفال  إنهاء  من  التأكد  فهي  غايته  أما  للجميع،  األساسي  التعليم 
التعليم  مرحلة  سواء،  حد  على  اإلناث  أو  الذكور  سواء  مكان،  كل  يف 
املدرجة  الغايات  مؤشرات  ومن   .2015 عام  بحلول  وذلك  األساسي 

ضمن هذا الهدف ما يلي:

 صايف نسبة االلتحاق يف التعليم األساسي

التعليم  مرحلة  وُينهون  األول  بالصف  يلتحقون  الذين  الطالب  نسبة   
األساسي

 معدل إجادة القراءة والكتابة للفئة العمرية 15-24 سنة

%1.4

% 68.4

%8.5

%0.7 %5.8

%1.0

%1.6

التعليم ا�ساسي (10-1)

التعليم اجلامعي

التعليم الثانوي االكادميي (12-11)

رياض ا�طفال

كليات اجملتمع

التعليم الثانو  املهني (12-11)

التدريب املهني

ال�بية والثقافة العسكرية (12)

%12.6
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جدول 4-1: االلتحاق بالتعليم لعام 2009- القطاعني احلكومي واخلاص

% اجملموعخاصحكومي
حكومي

التعليم األساسي 
)10-1(

1.084.988250.5891.335.577%81

26%63.391181.905245.296التعليم اجلامعي

 التعليم الثانوي
 األكادميي )11- 12(

144.59321.199165.792%87

12%13.95699.668113.624رياض األطفال

59%18.12012.84330.963كليات اجملتمع

التعليم الثانوي 
99%27.45030227.752املهني )11- 12(

19.000غري معروف19.000التدريب املهني
غري 

معروف

مدارس الرتبية 
والثقافة العسكرية 

)حضانة- 12(
13.361013.361%100

71%1.384.859566.5061.951.365اجملموع

من  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  إجراءات  احلكومة  اتخذت  وقد 
خالل دجمها يف اخلطط والربامج الوطنية. وأشار التقرير الوطني الثاين 
لألهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد وحتقيق الطموحات إىل التقدم 
احملرز نحو حتقيق املؤشرات، كما أشار إىل التحديات املستقبلية التي 

تواجه قطاع التعليم.

الشكل 4-2: إجنازات التعليم األساسي

وُيعترب هدف التعليم الهدف الوحيد من بني األهداف الثماين الذي حتّقق 
األول  بالصف  التحقوا  ممن  تقريبًا  الطالب  جميع  ُيكِمل  حيث  اليوم،  إىل 
مسريتهم إىل الصف اخلامس، وميكن القول بأنه قد مت القضاء على 
اجلنسني  كال  التحاق  خالل  من  سنة   24-15 العمرية  الفئة  يف  األمية 
ومنع  الدراسة  مقاعد  على  بالطالب  واالحتفاظ  بالتساوي،  بالتعليم 

تسربهم، وارتفاع معدالت إجادة القراءة والكتابة .

نسبة صايف االلتحاق بالتعليم األساسي: هي عدد األطفال بني ست 
سنوات إىل 15 سنة املسجلني يف التعليم األساسي كنسبة من عدد 
األطفال يف السن النظامي لاللتحاق مبرحلة التعليم األساسي. وُيبني 
الشكل 2.4 زيادات كبرية يف هذه النسبة منذ عام 1999 من 87% إىل 
98%، مما يدل على التقّدم الكبري يف توفري خدمات التعليم األساسي 

والتأكد من إنهاء هذه املرحلة.

االستمرارية هي نسبة الطالب الذين التحقوا بالصف األول وجنحوا يف 
»معدل االستمرارية« حتسنًا ملحوظًا  إنهاء الصف اخلامس. وُيظهر 

من 92% يف عام 1991/1990 إىل 99% يف عام 2008/2007.

معدل إجادة القراءة والكتابة يف الفئة العمرية 15-24 سنة: استطاع 
األردن خفض معدالت األمية من خالل تطبيق سياسات واضحة املعامل 
ونظام تعليمي فعال فضاًل عن فرض التعليم اإللزامي وخفض التسرب 
أنها  إال  النسبة بشكل عام  انخفاض هذه  وبالرغم من  من املدارس. 
مقارنة  الريفية  املناطق  ويف  بالذكور  مقارنة  اإلناث  بني  انتشارًا  أكرث 

باملناطق احلضرية.

األردن  بأن  لأللفية  اإلمنائية  لألهداف  الثاين  الوطني  التقرير  أفاد  كما 
يتمتع بسياسات تعليم وبرامج جتعله يحتل مرتبة جيدة على اخلريطة 
كبريًا  تقدمًا  حقق  حيث  والدويل،  اإلقليمي  املستويني  على  التعليمية 
املضي  يف  التالية  اخلطوة  وتتمّثل  التعليمية.  املؤشرات  جميع  يف 
ُقدمًا نحو مستوى تنموي متقدم ُيرّكز على توفري تعليم ذا نوعية جيدة 

للجميع بشكل يتوافق مع احتياجات اقتصاد املعرفة.

صا� االلتحاق 
� التعليم ا�ساسي

االستمرار حتى الصف اخلامس

إجادة القراءة والكتابة
� الفئة العمرية 15-25 سنة

100

95

90

85

80

نسبة مئوية

1991   1995    2000     2005   2008/09
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الربامج وسياسات اإلنفاق
حيث  التعليم،  نظام  أداء  عن  وأخرى  مالية  معلومات  اجلزء  هذا  ُيقّدم 
السنوية،  العامة  املوازنة  من  املمولة  التعليم  قطاع  برامج  يصف 
املتحققة  والنتائج  املقدمة،  واخلدمات  اإلنفاق،  مستويات  ويتناول 
مع  مقارنات  وُأجريت  التوجهات  ُدرست  ولقد  البيانات.  توفرت  حيثما 

معدالت جمموعة الدول التالية:

 جميع دول العامل التي تتوفر بيانات عنها

 13 دولة يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مينا(

 22 دولة عربية

 33 دولة يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 56 دولة من الدول ذات الدخل املتوسط املتدين

احلكومة  من  املمولة  التعليم  لربامج  املوازنة  خمصصات  إجمايل  بلغ 
املوازنة  إجمايل  من   %12.7 أو   2011 عام  يف  أردين  دينار  مليون   836.5
األوسط  الشرق  بدول  قورنت  ما  إذا  منخفضة  حصة  وهي  احلكومية، 
وشمال إفريقيا التي تنفق ما بني 18-20% من موازناتها على التعليم.

من   %3.8 يبلغ  الذي  األردن  يف  احلكومي  التعليم  على  اإلنفاق  وُيعّد 
اإلنفاق العسكري، كما  الناجت احمللي اإلجمايل أقل من نصف مستوى 
ُتعّد نسبة اإلنفاق هذه دون معدل اإلنفاق العاملي والتي تبلغ %4.6 
االقتصادي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  إنفاق  معدل  ودون 

والتنمية البالغة %5.

هذا وتتوزع خمصصات برامج التعليم بني ست جهات كما هو مبني يف 
الشكل 3.4 وهي: 

الشكل 4-3: موازنة التعليم لعام 2011

وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ومديرية 
وهيئة  املهني،  التدريب  ومؤسسة  العسكرية،  والثقافة  الرتبية 
الدويل.  والتعاون  التخطيط  ووزارة  العايل،  التعليم  مؤسسات  اعتماد 
التعليم  موازنة  من  حصة  أكرب  اآلن  حتى  والتعليم  الرتبية  وزارة  متتلك 
مبقدار 86%، تليها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مبقدار %8.9، 
العسكرية  والثقافة  الرتبية  مديرية  برامج  بني  الباقية   %5 الـ  وتتوزع 

ومؤسسة التدريب املهني وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل. 

إجمايل  من  بقليل  أعلى  بنسبة  التعليم  على  اإلنفاق  حصة  منت  ولقد 
اإلنفاق احلكومي على مدى السنوات العشر املاضية، حيث منا اإلنفاق 

على التعليم بنسبة 170% مقارنة بـ 164% إلجمايل املوازنة.

مرحلة  يف  احلكومي  التعليم  قطاع  يف  التوظيف  نظام  توجه  وكان 
مشابهًا  اجلامعي  التعليم  مرحلة  وحتى  املدرسي  قبل  ما  التعليم 
ولكن   .2009-2001 األعوام  خالل  عام  بشكل  احلكومي  التوظيف  لتوجه 
يف  التوظيف  منا  فقد   %21 بحوايل  احلكومي  التوظيف  منو  من  بالرغم 
قطاع التعليم احلكومي 23% كما يظهر يف اجلدول 4-3. وقد شّكل 
إجمايل  40%من  بلغت  ثابتة  نسبة  احلكومي  التعليم  قطاع  موظفو 

التوظيف يف القطاع العام مع مرور الوقت.

ُيلّخص اجلدول 4-3 نظام التعليم حسب مؤسسات القطاع والربامج 
مع خمصصات املوازنة املوافق عليها يف قانون املوازنة العامة لعام 
2011 وتقديرات اخملصصات ملوازنات الوحدات احلكومية التي مل ُيوافق 

عليها حتى حزيران لعام 2011.

يشمل قطاع التعليم ست مؤسسات مسؤولة عن 18 برناجمًا مدرجًا 
لعام  احلكومية  الوحدات  موازنات  وقانون  العامة  املوازنة  قانون  يف 

.2011

وزارة ال
بية والتعليم836.5 مليون دينار أرد�

وزارة التعليم العا� والبحث العلمي

مديرية ال
بية والثقافة العسكرية

مؤسسة التدريب املهني  

وزارة التخطيط والتعاون الدو�  

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العا�

%1.4

%1.3%0.2
%2.2 %8.9

86.0%
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اجلدول 4-2: برامج قطاع التعليم املمولة يف موازنة عام 2011

قانون 
املوازنة لعام 

2011  )دينار(

% من 
موازنة 
التعليم

وزارة الرتبية والتعليم

5.9 %49.1 مليون1.  اإلدارة واخلدمات املساندة

1.2 %9.8 مليون2. التعليم لرياض األطفال

63.9 % 535 مليون3. التعليم األساسي

11.1 % 93 مليون4. التعليم الثانوي

0.4 % 3.6 مليون5. الرتبية اخلاصة

0.1 %6601.000. حمو األمية وتعليم الكبار

0.7 %6 مليون7. النشاطات الرتبوية واالجتماعية والرياضية

2.8 %23 مليون8. التعليم املهني

مديرية الرتبية والثقافة العسكرية/ وزارة الدفاع 

2.2 % 18.6 مليون9.اخلدمات التعليمية واالجتماعية

مؤسسة التدريب املهني

0.3 %2.1 مليون10.  اإلدارة واخلدمات املساندة

9 مليون11. التدريب والتأهيل .6% 1.2

وزارة التعليم العايل

0.5 %4.1 مليون12.  اإلدارة واخلدمات املساندة

8.5 % 70.7 مليون13. الكليات واجلامعات احلكومية

وزارة التخطيط والتعاون الدويل

1.3 %10.5 مليون14.التعليم األساسي

> .%15108،0001.  الكليات واجلامعات احلكومية

0.2 % 1.3 مليونهيئة اعتماد التعليم العايل )ثالثة برامج( 

100.0 %836.5 مليونجمموع القطاع

ر يف توجهات التوظيف يف قطاع التعليم احلكومي  اجلدول 4-3: التغيُّ
كنسبة من جمموع التوظيف احلكومي: 

التوظيف لعام 
2011

التوظيف لعام 
2009

نسبة 
الزيادة

التوظيف يف قطاع 
التعليم احلكومي

99.218121.830%23

21%247.405300.507إجمايل التوظيف احلكومي

نسبة التوظيف يف قطاع 
التعليم احلكومي من 

إجمايل التوظيف احلكومي 

%40.1%40.5

وزارة الرتبية والتعليم
أنفقت وزارة الرتبية والتعليم 719.3 مليون دينار يف موازنة عام 2011، 
وُتعترب حصتها من األموال أكرب حصة يف املوازنة حيث تبلغ  86%، وبلغ 
إجمايل خمصصات الوزارة للمشاريع الرأسمالية 71.4 مليون دينار أو ما 

نسبته 10% من إجمايل اخملصصات.

إجنازات  األخرية  السنوات  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  سجلت  ولقد 
املديرية  مستوى  على  الالمركزية  تعزيز  بينها  من  عديدة، 
وتطوير  بالنتائج،  املوجهة  املوازنة  منهجيات  وتبّني  واملدرسة، 
شهادات  وتوفري  التعليمية،  العملية  معلومات  إدارة  نظام 
أما  املعلمني.  جلميع  اآليل«  احلاسب  لقيادة  الدولية  »الرخصة 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  شاركت  فقد  اجلودة  ضمان  جمال  يف 
الدراسات الدولية كالربنامج الدويل لتقييم الطالب والربنامج الدويل 
ودورات  عمل  ورش  الوزارة  وعقدت  والعلوم.  احلساب  لدراسات 
العملية  يف  ومشاركاتهم  األمور  أولياء  لدى  الوعي  لتحسني 
األطفال.  رياض  ملعلمي  دورات  توفري  إىل  باإلضافة  التعليمية، 
االنرتنت  بشبكة  املدارس  جميع  ربط  نحو  خطوات  الوزارة  وخطت 
معدالت  وزيادة  اإللزامي  التعليم  لتعزيز  جديدًا  قانونًا  وسّنت 
االلتحاق بالتعليم األساسي. وجاءت اإلجنازات الرئيسية يف مرحلتي 
التعليم  تطوير  مشروعي  إطار  ضمن  والثانوي  األساسي  التعليم 
نحو االقتصاد املعريف األول والثاين، وقد كانت يف جماالت إصالح 
التعليم وحاكمية التعليم، وتعديل الربامج واملمارسات التعليمية 
املدرسية  املباين  وتوفري  املعرفة،  اقتصاد  احتياجات  لتلبية 
اآلمنة، وحتسني بيئة التعلم، وتعليم الطفولة املبكرة. كما عملت 
الوزارة أيضًا على تعزيز التعليم املهني من خالل حتسني اإلدارة، 
واملناهج الدراسية، وفرص العمل بعد التخرج، وحتسني قدرات 

املعلمني واملدربني.



الفصل الرابع: بناء جمتمع املعرفة

37

براجمها  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  إلنفاق  تلخيص  يلي  وفيما 
الرئيسية:

اإلدارة واخلدمات املساندة: ُخصص 7% من إنفاق الوزارة لدعم جميع 
األنشطة الرامية إىل حتسني القدرات اإلدارية يف الوزارة ويف مديريات 

الرتبية والتعليم باإلضافة إىل حتسني كفاءة إدارة الربامج واملشاريع.

التعليم لرياض األطفال: ُيمثل الربنامج1% من موازنة الوزارة، ويهدف 
وخاصة  األطفال  رياض  يف  اإلجمالية  االلتحاق  معدالت  زيادة  إىل 
األسر  فيها  ترتكز  والتي  تطورًا  األقل  والفقرية  الريفية  املناطق  يف 
احملتاجة بنسب أكرب. وتضمنت مؤشرات أداء الربنامج لعام 2011 بلوغ 
بنسبة  املدرسة  قبل  ما  التعليم  مرحلة  يف  اإلجمايل  االلتحاق  معدل 
لتكلفة  السنوي  الريفية والفقرية. وبلغ املتوسط  37% يف املناطق 

الربنامج للطالب الواحد يف رياض األطفال 265 دينار يف عام 2009. 

األطفال  على  كبرية  بفوائد  املدرسي  قبل  ما  التعليم  مرحلة  تعود 
األطفال  برياض  التحاقهم  ُيؤثر  ممن  حظًا  األقل  األطفال  وخاصة 
التي  املرات  عدد  وانخفاض  واحلسابية،  الشفوية  مهاراتهم  على 
مرتفعة  تخرج  معدالت  على  وحصولهم  الصفوف،  أحد  فيها  ُيعيدون 
الشرق  منطقة  دول  على  األردن  تفّوق  من  وبالرغم  املستقبل.  يف 
مرحلة  يف  لاللتحاق  اإلجمايل  املعدل  أن  إال  إفريقيا  وشمال  األوسط 
التعليم ما قبل املدرسي تبلغ 36% فقط، والتي ُتعّد نسبة منخفضة 
املتوسط  التدخل  ذات  دولة   56 يف  االلتحاق  مبعدل  قورنت  ما  إذا 
دول  يف  االلتحاق  معدل  إجمايل  من  النصف  مبقدار  وأقل  املتدين 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

األوىل  األطفال  رياض  مرحلة  من  األطفال  رياض  تعليم  مرحلة  وتتكون 
)احلضانة( لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني أربعة وخمسة أعوام، 
والتي ُتعترب حصرية للقطاع اخلاص يف الغالب، ومرحلة رياض األطفال 
اخلامسة  سن  بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  لألطفال  )الروضة(  الثانية 
رياض  يف  التعليم  توفري  على  اخلاص  القطاع  ويهيمن  والسادسة. 
األطفال، حيث بلغت نسبة االلتحاق برياض األطفال يف القطاع اخلاص 
90% يف عام 2008/2007. وقد أصبح االلتحاق يف رياض األطفال يف 
املرحلة الثانية من األولويات املهمة يف السنوات األخرية، حيث ارتفع 
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم إىل أكرث  معدل االلتحاق برياض األطفال 
من  وبالرغم  و2008/2007.   2004/2003 األعوام  بني  الضعف  من 
مرحلة  يف  االلتحاق  معدل  بقي  فقد  مؤخرًا  ُأجريت  التي  التحسينات 
يف  سيما  ال  مساواة  وقضية  تعليمية  قضية  املدرسي  قبل  التعليم 

املناطق الفقرية والريفية.

التعليم األساسي: ُيعّد التعليم األساسي من أكرب برامج الوزارة، وتبلغ 
األساسي  التعليم  الوزارة  ُتوّفر  السنوية.  موازنتها  من   %74 حصته 
فرص  زيادة  إىل  الربنامج  هذا  ويهدف  العاشر،  إىل  األول  من  للصفوف 
احلصول  يف  احملاباة  على  والقضاء  األساسي  التعليم  يف  االلتحاق 
على   2011 لعام  الربنامج  أداء  مؤشرات  وتتضمن  التعليم.  فرص  على 

وتخفيض   %0.6 األساسي  التعليم  من  املتسربني  نسبة  على  اإلبقاء 
نسبة الطالب يف املدارس ذات الفرتتني إىل %7.6.

حول  أخرى  وجمموعات  األردن  بني  املقارنات  بعض  يلي  وفيما 
املؤشرات الرئيسية للتعليم األساسي:

 اإلنفاق: ُينفق األردن حاليًا ما ُيعادل 13% من دخل الفرد لكل طالب 
كبرية  درجة  إىل  قليلة  النسبة  هذه  وُتعّد  األساسية.  املدرسة  يف 
مقارنة مبعدل اإلنفاق يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
مستواها  عن  متواضعًا  تراجعًا  أيضًا  ُتمّثل  والتي   ،%20 تبلغ  والتي 
البالغ 13.7% يف عام 1999. وبلغ متوسط   تكلفة الربنامج السنوية 

للطالب يف املدرسة األساسية 394 دينار يف عام 2009.

 االلتحاق بالتعليم األساسي: ال ُيعّد أداء األردن من أقوى مستويات 
األداء يف االلتحاق بالتعليم األساسي إذا ما قورن بدول أخرى، حيث 
االلتحاق باملدارس األساسية ممن مل  يبلغ عدد األطفال يف عمر 
أو قد تسربوا من املدارس 50.000 طفاًل. وبلغ إجمايل  أبدًا  يلتحقوا 
101%2 أي أقل  التعليم األساسي لعام 2009 كان  االلتحاق يف  معدل 
األوسط  الشرق  ودول  املتدين  املتوسط  الدخل  ذات  الدول  من 
أداء  أن  إال   ،%107 فيها  االلتحاق  معدل  بلغ  والتي  إفريقيا  وشمال 
بهذا  االلتحاق  يف  واإلناث  الذكور  بني  باملساواة  يتعلق  فيما  األردن 
النوع من التعليم قد فاق أداء الدول ذات الدخل املتوسط املتدين 
إجمايل  ويبلغ  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  ودول 
املعيدين،  احتساب  مع   %99 اململكة  يف  األول  بالصف  االلتحاق 
من  أقل  ولكنه  العربية  الدول  معدل  من  أعلى  املعدل  هذا  وُيعّد 
معدل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والدول ذات الدخل 

املتوسط املتدين والذي يبلغ %112. 

 إكمال املرحلة األساسية: يتفوق األردن على املعدالت   العاملية 
املتوسط  الدخل  ودول  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ودول 
املتدين، حيث يبلغ معدل إنهاء املرحلة األساسية 100%، وُتعّد هذه 
أيضًا  األردن  يتفوق  كما   .1991 عام  يف   %95 بـ  مقارنة  كبرية  زيادة 
الثانوية  يف معدالت اإلناث الالتي ينتقلن من املرحلة األساسية إىل 
الشرق  دول  على   %99 البالغة  الذكور  ومعدالت   %98 والبالغة 

األوسط وشمال أفريقيا ودول الدخل املتوسط املتدين. 

 نسب الطالب-املعلم: يتشابه األردن ودول منظمة التعاون االقتصادي 
األساسية  املدارس  يف  املعلم  الطالب-  بنسب  نسبيًا  الغنية  والتنمية 
 1 إىل   25 النسبة  هذه  تبلغ  بينما  معلم،  لكل  طالب   18 إىل   16 تبلغ  حيث 
املتوسط  الدخل  ذات  والدول  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  يف 

املتدين. 

 إجادة القراءة والكتابة بني الشباب: رمبا كان املؤشر األكرث شمواًل 
التعليم األساسي يف األردن هو معدل  وداللة على فعالية برنامج 
إجادة القراءة والكتابة بني لشباب يف الفئة العمرية 15-24 سنة، 

2     قد يفوق إجمايل االلتحاق 100% ألن بعض الطالب امللتحقني أصغر سنًا أو أكرب سنًا من سن االلتحاق الرسمي.
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الشرق  منطقة  دول  معدل  مع  مقارنة   %99 على  واملستقرة 
األوسط وشمال إفريقيا والتي تبلغ %89

 التعليم الثانوي: تشمل مرحلة التعليم الثانوي الطالب يف الصفوف 
11 و 12، وتبلغ حصته من موازنة الوزارة حوايل 13%. ويهدف الربنامج 
إىل زيادة فرص االلتحاق بالتعليم الثانوي الذي ُيمّكن الطالب من فتح 
جماالت أكرب يف احلياة وزيادة خياراتهم املهنية واملشاركة بفعالية 
يف التغريات االجتماعية والعملية التنموية. وتتضمن مؤشرات أداء 
اختبار  يجتازون  الذين  النظاميني  الطالب  نسبة  زيادة  الربنامج  هذا 
شهادة الثانوية العامة من 59.5% يف عام 2009 إىل 59.8%. هذا 
الفرع  يف  العامة  الثانوية  لطالب  السنوية  الربنامج  تكلفة  وبلغت 

األكادميي 365 دينار يف عام 2009.

ُينفق األردن حاليًا ما يعادل 17% من دخل الفرد لكل طالب يف املرحلة 
 1999 عام  يف  عليه  كانت  عما  النسبة  هذه  ارتفعت  حيث  الثانوية، 
والبالغة 15.8%، بينما ُتنفق دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
ما يقرب من 24% من ناجتها احمللي اإلجمايل للفرد الواحد والذي ُيعد 

أكرب بكثري من الناجت احمللي اإلجمايل للمملكة.

يبلغ عدد الطالب امللتحقني يف املدارس الثانوية يف الفرع األكادميي 
يف بداية العام الدراسي حوايل 145.000 طالب/ طالبة بإجمايل معدل 
التحاق يبلغ 88%، لتكون اململكة بذلك متفوقة على املعدل   العاملي 
والدول  إفريقيا  الوسط وشمال  الشرق  فضاًل عن املعدالت يف دول 
ذات الدخل املتوسط املتدين. كما يتفوق األردن أيضًا على دول الشرق 
يف  املتدين  املتوسط  الدخل  ذات  والدول  إفريقيا  وشمال  األوسط 
معدل  ويبلغ  الثانوية.  باملدارس  امللتحقني  الذكور  إىل  اإلناث  نسبة 
اجملتمعي  التعليم  مرحلة  إىل  الثانوية  املرحلة  من  الطالب  انتقال 

واجلامعي حوايل 75% وهي نسبة مرتفعة جدًا.

الثانوية  التعليم املهني: ُيعنى هذا الربنامج بإعداد طالب املرحلة   
ملتابعة التعليم والتدريب املهني املرتبط مبتطلبات سوق العمل، 
من  و%20   2011 لعام  الوزارة  موازنة  من   %3.2 الربنامج  هذا  وُيمّثل 
مؤشرات  وتتضمن  جمتمعة.  واملهني  الثانوي  التعليم  موازنتي 
التي حتتوي على  العمل  زيادة عدد ورشات   2011 لعام  الربنامج  أداء 
التحاق 50% من طالب  إىل 160 ورشة عمل، وضمان  معدات حديثة 

التعليم املهني طواعية يف الربنامج.

هذا وانخفض االلتحاق يف التعليم الثانوي املهني من إجمايل االلتحاق 
بالتعليم الثانوي بشكل عام من 18% يف عام 2000 إىل 14% يف عام 2009، 
بتكلفة سنوية للطالب الواحد بلغت 813 دينار، ويبلغ عدد امللتحقني 

يف الربنامج يف الوقت احلاضر حوايل 25.000 طالبًا وطالبة.

 األنشطة التعليمية واالجتماعية والرياضية: يهدف هذا الربنامج إىل 
انتمائهم  ُتعّزز  التي  واألنشطة  الربامج  يف  الطالب  مشاركة  تعزيز 
الوطني، وتبلغ حصة هذا الربنامج 0.8% من إجمايل موازنة الوزارة. 

ناديًا  2011 احملافظة على 12  لعام  الربنامج  أداء  وتتضمن مؤشرات 
للمعلمني وستة خميمات كشفية وأربعة مهرجانات رياضية.

 الرتبية اخلاصة: ُتمّثل الرتبية اخلاصة 0.5% من إنفاق الوزارة، وتزيد 
يف  صعوبات  من  يعانون  الذين  الطالب  أمام  املتاحة  الفرص  عدد 
األداء  مؤشرات  وتتضمن  املوهوبني.  الطالب  إىل  باإلضافة  التعلم 
لربنامج الوزارة لعام 2011 احملافظة على سبع غرف مصادر للطالب 
الذين ُيعانون من صعوبات يف التعلم وسبع مدارس للتميز للطالب 

املوهوبني.

 %0.1 احلجم  صغري  الربنامج  هذا  ُيمّثل  الكبار:  وتعليم  األمية  حمو   
الربامج  إعداد  إىل  ويهدف  والتعليم،  الرتبية  وزارة  موازنة  من  فقط 
على  القضاء  على  للمساعدة  الالزمة  البشرية  واملوارد  واملناهج 
كبار  بني  والكتابة  القراءة  إجادة  معدل  حتسن  وقد  األمية.  حمو 
 %93 بنسبة  املاضية  العشر  السنوات  خالل  ملحوظ  بشكل  السن 
)89% لإلناث(. ويتفّوق هذا املعدل بكثري على معدالت دول الشرق 
املتدين.  املتوسط  الدخل  ذات  والدول  إفريقيا  وشمال  األوسط 
يف  فرد   6.800 التحاق   2011 لعام  الربنامج  أداء  مؤشرات  وتتضمن 

الربنامج يف 491 مركز حملو األمية. 

مديرية الرتبية والثقافة العسكرية
ما   2011 لعام  املديرية  موازنة  بلغت  واالجتماعية:  التعليمية  اخلدمات 
مقداره 18.6 مليون دينار أردين أي 2.2% من إجمايل اإلنفاق على التعليم. 
العسكريني  ألبناء  واالجتماعية  التعليمية  اخلدمات  املديرية  وُتوّفر 
والفقرية  النائية  املناطق  يف  واألطفال  واملتقاعدين  العاملني 
كمنطقة البادية. كما أنها مسؤولة عن ست كليات جمتمع و لها دور 

يف تعزيز مستوى الثقافة والتعليم يف القوات املسلحة.

مؤسسة التدريب املهني
 2011 عام  موازنة  مشروع  يف  املهني  التدريب  مؤسسة  حصة  بلغت 
ما مقداره 11.8 مليون دينارًا أردنيًا3 أي بنسبة 1.4% من إجمايل موازنة 
مستقلة  مؤسسة  املهني  التدريب  مؤسسة  وُتعّد  التعليم.  قطاع 
على  املؤسسة  تعمل  العمل.  وزير  يرتأسه  إدارة  جملس  ُيديرها 
تخريج قوى عاملة مهنية من خالل التأهيل والتدريب واإلصالح، وتندرج 
أنشطته ضمن برناجمني هما اإلدارة واخلدمات املساندة الذي ُيشكل 
والتدريب  الربامج  إدارة  تعزيز  إىل  ويهدف  املؤسسة  موازنة  من   %18
ودعم حوسبة جميع إجراءات العمل يف املؤسسة. وأما الربنامج الثاين 
فهو برنامج التدريب والتأهيل الذي ُيشكل 82% من موازنة املؤسسة 
من  املهني  تدريب  برامج  يف  االلتحاق  معدالت  حتسني  إىل  ويهدف 
ذوي  للطالب  جمهزة  منها  تسعة  املهني،  للتدريب  مركزًا   42 خالل 
االحتياجات اخلاصة، باإلضافة إىل حتسني معدالت التوظيف بعد التخرج. 
االلتحاق بحوايل  وحتافظ املؤسسة على مستوى مستقر من معدالت 
طالب   9.000 وحوايل  الرئيسية  بدوراته  يلتحقون  ممن  طالب   10.000

3       جتدر اإلشارة إىل أن قانون موازنات الوحدات احلكومية لعام 2011 مل ُيوافق عليه حتى حزيران لعام 2011.
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إضايف يلتحقون يف دورات تدريبية قصرية. وتبلغ تكلفة الطالب الواحد 
باملؤسسة  يلتحق  أن  ويتوقع  أردين.  دينار   1.300 حوايل  املؤسسة  يف 

حوايل 19.000 طالب من خلفيات خمتلفة يف عام 2011.

التدريب  مؤسسة  هيكلة  إلعادة  مؤخرًا  ُبذلت  التي  اجلهود  وتهدف 
املهني إىل تعزيز كفاءة التدريب املوجه بتحسني فرص التوظيف، األمر 
الذي دفع إىل تعديل نظام مؤسسة التدريب املهني وإنشاء أكادمييات 
والبيئة  والسياحة  الغذائية  والصناعات  الصيدلية  جماالت  يف  للتدريب 

والطاقة والهندسة وااللكرتونيات.

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
بلغت موازنة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 74.9 مليون دينار أردين 
وبلغت  التعليم،  اإلنفاق على  إجمايل  يقارب 9% من  أي ما   2011 يف عام 
جمموعه  ما  نفسه  للعام  الرأسمالية  للمشاريع  الوزارة  خمصصات 
 28.1 مليون دينار أردين أو ما نسبته 37.5% من إجمايل خمصصاتها.

وحتسني  اجلديدة،  التشريعات  يف  الوزارة  إجنازات  أبرز  متّثلت  لقد 
للتعليم  التحتية  البنية  وتطوير  االسرتاتيجي،  والتخطيط  احلاكمية، 
القرار  صنع  لدعم  املعلومات  إدارة  نظام  إعداد  إىل  باإلضافة  العايل، 
للتعليم  التدريس  هيئة  أعضاء  تطوير  مراكز  وإنشاء  اجلامعات،  يف 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قوانني  وتعديل  املستمر،  والتدريب 
لتعزيز استقاللية اجلامعات، وتعزيز دور جمالس األمناء يف إيجاد مزيد 
لدعم  جديدة  آليات  الوزارة  وضعت  كما  اجلامعات.  متويل  مصادر  من 
الطلبة احملتاجني من خالل صندوق دعم الطالب الذي ُيمّوله كل من 
التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  وأصبحت  اخلاص.  والقطاع  احلكومة 

العايل للجامعات احلكومية واخلاصة مستقلة.

على  الوزراء  جملس  وافق  فقد  اجملتمع  بكليات  يتعلق  فيما  أما 
التشريع املقرتح يف عام 2011 الذي ُرفع جمللس األمة لتنسيق جميع 
برامج التعليم التقني التي ُتوّفرها اجلامعات وكليات اجملتمع من خالل 
استحداث دائرة جديدة يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. ويتوقع 
أن حتتاج هذه املبادرة اجلديدة إىل ثالث سنوات انتقالية للتطبيق بعد 

موافقة جملس األمة.

موازنة  من   %5.5 الربنامج  هذا  ُيمّثل  املساندة:  واخلدمات  اإلدارة 
الوزارة، ويهدف إىل حتسني القدرات اإلدارية يف جميع الوحدات اإلدارية 

للوزارة وتعزيز إدارة الربامج واملشاريع.

الربنامج 94.5% من موازنة  ُيمّثل هذا  الكليات واجلامعات احلكومية: 
ملؤسسات  احلكومة  موازنة  دعم  أشكال  جميع  ويتضمن  الوزارة، 
التعليم العايل احلكومية. كما يدعم الربنامج البيئة األكادميية والقدرات 
األكادميية  املؤسسات  مواكبة  ضمان  على  أيضًا  وُيساعد  البحثية، 
التي ُيشرف عليها للتطورات يف تكنولوجيا املعلومات، وتوظيف هذه 
التطورات خلدمة الربامج اإلدارية واألكادميية، كما يدعم البنية التحتية 

للجامعات.

القروض  أو  املنح  تقدمي   2011 لعام  الربنامج  أداء  مؤشرات  وتتضمن 
إىل  اجملتمع  كليات  طالب  نسبة  وزيادة  الطالب،  من  لـ%75 
.%14 إىل   2009 عام  يف   %11 بلغت  التي  العايل  التعليم  طالب   إجمايل 
كليات اجملتمع: ُيوجد يف اململكة 51 كلية جمتمع منها 26 حكومية. 
وتتضّمن هذه الكليات 14 كلية حتت إشراف جامعة البلقاء وست كليات 
كليات  ست  إىل  باإلضافة  العسكرية  والثقافة  الرتبية  مديرية  ُتديرها 
حكومية إضافية. ُيعّد اإلقبال على التعليم اجلامعي قويًا إال أن اإلقبال 
الذي  األمر  ضعيف،  والتقنية  والتطبيقية  املهنية  التخصصات  على 
ويف  اجملتمع.  بكليات  لاللتحاق  املنخفضة  املعدالت  على  ينعكس 
الوقت الذي ُتؤكد فيه السياسات الوطنية على أهمية كليات اجملتمع 
سوق  وإنتاجية  كفاءة  لزيادة  والتطبيقية  التقنية  التعليم  جماالت  يف 
العمل، إال أن التقدم قد كان بطيئًا وما زالت االستجابة الحتياجات سوق 
العمل ومطالبه ضعيفة. متنح 13 كلية من أصل 14 كلية حكومية درجة 
البكالوريوس، مع وجود نسبة عالية من الطلبة اجملّسرين من كليات 

اجملتمع لاللتحاق باجلامعات احلكومية. 

وفيما يلي وصف ألداء التعليم يف كليات اجملتمع واجلامعات مقارنة 
بعدد من املؤشرات الشائعة:

نفقات  إجمايل  10.4%من  التعليم  موازنة  خمصصات  تبلغ  اإلنفاق:   
دول  معدل  يبلغ  بينما  اإلجمايل،  احمللي  الناجت  من   %0.4 و  التعليم 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   1.2% من الناجت احمللي اإلجمايل.

وبالرغم من أن مؤسسات التعليم العايل قد شهدت انخفاضًا يف الدعم 
احلكومي يف السنوات األخرية إال أن تكلفة التعليم العايل للطالب يف 10 
املؤسسات  تكلفة  من  أقل  بقيت  حكومية  جمتمع  كلية  و14  جامعات 
اخلاصة ودون التكاليف الفعلية لهذا النوع من التعليم نظرًا النخفاض 

الدعم احلكومي السنوي. 

وُتخّصص 17 مليون دينار أردين أي 24% من أصل 71 مليون دينار أردين 
املبلغ  بقية  ُويوزع  للطالب،  املالية  للمساعدات  احلاضر  الوقت  يف 
وقد  هذا  العشر.  احلكومية  اجلامعات  بني  دينار  مليون   54 البالغ 
عام  يف  دينار  مليون   38 من  اجلامعات  إىل  املالية  التحويالت  ارتفعت 
ارتفاعًا  تبدو  التي  الزيادة  هذه  من  وبالرغم  دينار.  مليون   54 إىل   2001
ُوّزع  قد  املبلغ  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  أنه  إال  املالية  التحويالت  مبلغ  يف 
على عشر جامعات يف عام 2011 مقارنة  بـ 4 جامعات يف عام 2001. كما 
تتحمل مؤسسات التعليم العايل ديونًا سابقة ومرتاكمة ُتقّدر بحوايل 100 

مليون دينار أردين.

يعني  مما   ،%40 نحو  العايل  بالتعليم  االلتحاق  معدل  يبلغ  االلتحاق:   
بأن 4 من أصل 10 أردنيني يف سن االلتحاق بالتعليم العايل ملتحقون 
بهذا النوع من التعليم. وُتعّد هذه النسبة أعلى بكثري من املعدل 
والبالغة  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  ومعدالت  العاملي 
البالغ  املتدين  املتوسط  الدخل  ذات  الدول  معدل  وضعف   %26
عددها 56. وتعكس هذه املعدالت املرتفعة اإلقبال املرتفع على 
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التعليم العايل. هذا وتلتحق اإلناث األردنيات يف التعليم العايل مبعدل 
أعلى من معدل التحاق الذكور.

وتقبل وزارة التعليم العايل عدد كبريًا من الطالب سنويًا والذي يفوق 
التي  العايل  التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  به  ُتوصي  الذي  العدد 
تهتم يف املقام األول بنوعية التعليم. ُيتيح تركيز مؤسسات التعليم 
من  املزيد  لتحصيل  الفرصة  الطالب  من  كبري  عدد  قبول  على 
نوعية  آثارًا وتبعات سلبية على  األمر  أن لهذا  إال  الرسوم اإلضافية، 

التعليم.

 القبول: يخضع القبول يف مؤسسات التعليم العايل إىل نتائج امتحان 
الثانوية  عالمات  د  ُتحدِّ حيث  كبري،  حد  إىل  السنوي  العامة  الثانوية 
التي  األكادميية  والتخصصات  اجلامعات  أساسي  بشكل  العامة 
ميكن للمتقدمني احلصول على قبول فيها. ُيقبل الطالب ذوو أعلى 
العالمات  أصحاب  وُيقبل  العشر،  احلكومية  اجلامعات  يف  العالمات 
الدنيا  العالمات  أصحاب  وأما  اخلاصة،  اجلامعات  يف  املتوسطة 
لهذا  االستثناءات  بعض  هناك  ولكن  اجملتمع.  بكليات  فيلتحقون 
النظام من خالل الربنامج املوازي، حيث ميكن للطالب ذوي العالمات 
مع  يرغبونها  التي  بالربامج  االلتحاق  احلال  وميسوري  املنخفضة 

طالب برامج التنافس عن طريق دفع رسوم إضافية.

عدد  يف  فائض  من  العايل  التعليم  مؤسسات  ُتعاين  التوظيف:   
حيث  املدرسني،  غري  من  الدعم  وموظفي  اإلداريني  املوظفني 
يف  التدريس  هيئة  أعضاء  إىل  اإلداريني  املوظفني  نسب  ترتاوح 
اجلامعات احلكومية بني 1.2 إىل 2.2 من املوظفني اإلداريني أو الدعم 
وحوار  ألبحاث  األردين  املركز  تقرير  وخلص  تدريس.  هيئة  عضو  لكل 
عدد  لتقليل  عديدة  فرص  بوجود   2009 لعام  الوطنية  السياسات 

العاملني يف اجلامعات من غري املدرسني.

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل
العايل.  التعليم  جودة  ضمان  عن  مسؤولة  مستقلة  مؤسسة  هي 
إجمايل  من   %0.2 أو  فقط  أردين  دينار  مليون   1.3 الهيئة  موازنة  بلغت 
املوازنة اخملصصة للتعليم يف عام 2011. وتهدف الهيئة إىل زيادة عدد 
اجلامعات  جميع  تطبيق  وضمان  املعتمدة،  األكادميية  التخصصات 
ثالثة  على  الهيئة  موازنة  ع  ُتوزَّ االعتماد.  ملعايري  واخلاصة  احلكومية 
برامج وهي اإلدارة واخلدمات املساندة، واعتماد مؤسسات التعليم 

العايل، ومركز االمتحانات الوطنية.

اخملصصات األخرى لقطاع التعليم 
لتحقيق  خمصصة  إضافية  مبالغ   2011 لعام  السنوية  املوازنة  تتضمن 
أهداف التعليم باإلضافة إىل خمصصات الربامج املذكورة أعاله، ولكنها 
مدرجة ضمن خمصصات وزارة التخطيط والتعاون الدويل لدعم التعليم 

األساسي والتعليم العايل. كما ُتدير وزارة املالية حساب أمانات خارج 
إطار املوازنة من شأنه توفري 12 مليون دينار أردين خلفض ديون التعليم 

العايل يف عام 2011.

مواجهة التحديات
هدف كل جزء من األجزاء السابقة يف هذا الفصل إىل التطرق لقضايا 
األردن،  يف  للتعليم  الكلي  املنظور  إىل  األول  اجلزء  تطرق  فقد  معينة. 
األهمية،  ذات  التعليمية  التقارير  وتوصيات  استنتاجات  واستعرض 
ومستويات  املوازنات  واصفًا  جزئي  منظور  إىل  الثاين  اجلزء  تطرق  كما 
لست  الربنامج  مستوى  على  والنتائج  املقدمة،  التعليمية  اخلدمات 

مؤسسات تعليمية.

ُتقّدم أربع وثائق بارزة جمموعة موحدة ومتسقة من جوانب السياسات 
والربامج يف هذا اجملال. أواًل: دراسة مراجعة اإلنفاق العام لعام 1991 
املشار إليه يف املقدمة والتي ألقت الضوء على احتياجات ومشاكل 
وفرص التعليم التي ال يزال عدد منها حاضرًا حتى اليوم. ثانيًا: دراسة 
احللول  من  عددًا  قدمت  التي   2003 لعام  العام  اإلنفاق  مراجعة 
املعقولة والعملية التي ال تزال ذات صلة باحتياجات ومشاكل التعليم 

يف الوقت احلاضر، وما زال عدد من تلك احللول ينتظر التنفيذ. 

أشارت  والتي   2006 لعام  الوطنية  األجندة  فهي  الثالثة  الوثيقة  أما 
احللول  إيجاد  وأهمية  ومشاكله  التعليم  الحتياجات  كامل  فهم  إىل 
املناسبة له، كما قّدمت إطار عمل بّناء وهادف للسياسات. ورفعت 
األجندة طموحات األردن من كونه دولة ذات دخل متوسط متدين وأداء 
الدول  أعضاء  وأحد  وحيوي  منتج  معرفة  اقتصاد  ذات  دولة  إىل  متدين 

ذات دخل املتوسط املرتفع.

وأشارت الوثيقة الرابعة وهي تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2010 
إىل حركة انتقال رئيسية، حيث يحتفي بنجاحات اململكة املذكورة أعاله 
على صعيد التعليم التي متّيز بها عن غريه من دول الدخل املتوسط 
تقدمًا  أكرث  تنموي  مستوى  نحو  مستقبلي  تطور  إىل  وأشار  املتدين، 

»قائم على املعرفة«.

ويضيف هذا الفصل من دراسة توجهات اإلنفاق العام وثيقة خامسة 
على  اململكة  يف  التعليم  جمال  يف  واملتسقة  املوحدة  التقارير  إىل 
مر عشرين عامًا. وُيسهم أيضًا يف اإلشارة إىل منظور آخر وهو عدم 
2011 ويف املستقبل حول احلاجة  الرئيسية يف عام  التحديات  متحور 
وأهداف  سياسات  وضع  إىل  احلاجة  أو  ملشاكلنا،  أفضل  فهم  إىل 
ملسؤولني  واحلاجة  الضرورية،  التغيريات  تنفيذ  يف  بل  مالئمة  أكرث 
حكوميني مستعدين وقادرين على حتمل مسؤولية جناح تنفيذ هذه 

التغيريات.
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لقد ُوضعت النتائج والتوصيات التالية مبا يتفق مع تسع قضايا مهمة 
القضايا  بهذه  املتعلقة  التوصيات  َتِعد  حيث  خاصًا،  اهتمامًا  تستحق 
على  القائم  االقتصاد  إىل  الوصول  يف  األردن  جناح  يف  باملساهمة 
والتمتع  حتقيقه  يف  املساهمة  للمواطنني  ميكن  الذي  املعرفة 

بثماره.

توظيف املعلِّمني 
مسبقان  شرطان  يعتربان  منها  اثنان  أبعاد،  ثالثة  املوضوع  لهذا 

لتحقيق البعد الثالث وهو حتسني أداء الطالب.

أ. مستويات توظيف املعلِّمني

ب. تعيني واختيار املعلِّمني 

ج. حتسني نتائج أداء الطالب

وقد  التعليم،  صعيد  على  لإلنفاق  وجه  أكرب  شك  بال  املعلمون  ُيعترب 
جتاوز منو توظيف املعلِّمني منو الطلبة يف الفرتة ما بني عامي 2001 
و2011، وأشارت جميع حتليالت استخدام املعلِّمني منذ عام 1991 إىل أن 

هناك قصورًا كبريًا يف استخدام املعلِّمني.

أوصت دراسة استخدام املعلِّمني التي ُأصدرت يف شهر أيلول لعام 
بزيادة  املعريف  االقتصاد  نحو  التعليم  تطوير  مشروع  برعاية   2008
التعليم  كفاءة  لتحسني   1 إىل   17.7 والبالغة  املعلم  الطالب-  نسبة 
انخفضت  حيث  الوقت،  ذلك  منذ  تدهور  قد  الوضع  ولكن  ونتائجه. 
نسبة املعلم إىل الطالب أكرث لتصل إىل 16.2 إىل 1. وتتضمن هذه النسبة 
البالغة العاشر  الصف  حتى  األساسي  والتعليم  األطفال  رياض   نسبة 
 18: 1 ونسبة التعليم الثانوي للصفوف احلادي عشر والثاين عشر البالغة

 13: 1. وقد أصبحت رواتب املعلِّمني ُتمثل نسبة كبرية جدًا من املوازنة 
اجلارية تصل إىل 92% نتيجة لنسبة الطالب- املعلم املتدنية.

نسبيًا  متدنية  مستويات  مع  للمعلمني  نسبيًا  الكبري  العدد  ويرتافق 
اليونسكو  معهد  من  املتوفرة  البيانات  أحدث  وُتظهر  للرواتب. 
لإلحصاءات عن الرواتب بأن رواتب املعلِّمني يف األردن تبلغ 25% من 
على  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  يف  الرواتب  معدل 
أساس تعادل القوى الشرائية. ولكن أثقلت نسبة الرواتب الكبرية من 
أخرى  بنود  على  لإلنفاق  املوازنة  كاهل   %92 البالغة  اجلارية  املوازنة 

ضرورية لنوعية التعليم مثل: 

 املواد التعليمية للغرف الصفية

 تدريب املعلِّمني على رأس عملهم

 حوافز التدريس يف املناطق النائية

 صيانة املدارس وترميمها وبنائها 

ملستويات  بدائل  ثالثة   2008 لعام  املعلمني  استخدام  دراسة  حّللت 
الوسطية  والسياسة  الصارمة  السياسة  وهي:  أال  املعلمني  توظيف 
بالسياسة  التوصية  متت  ولقد  احلالية.  املتساهلة  والسياسة 

الوسطية التي دعت إىل أن تكون نسبة الطالب- املعلم كما يلي:

 29 إىل 1 لرياض األطفال

 25 إىل 1 للتعليم األساسي

 20 إىل 1 للتعليم الثانوي

التوظيف  مبستويات  املتعلقة  القرارات  ُتبنى  أن  ينبغي  التوصيات: 
»سياسة  مع  متاشيًا  معلم  لكل  الطالب  عدد  على  املدارس  يف 
الوسطية« التي أوصي بها يف عام 2008. وميكن ملزيد من التنظيم 
من  املعلمني  ُيمّكن  برنامج  بتطبيق  يسمح  أن  املعلمني  وتدريب 
التدريس يف صفوف ومستويات متعددة كبديل كفؤ لهذه املشكلة 
يف بعض املدارس. وميكن لتبني سياسة الوسطية الفعالة املوصى 
بها يف عام 2008 عوضًا عن منهجية التوظيف احلالية تخفيض 16.000 
وظيفة تدريس خالل اخلمس سنوات الالحقة مقارنة باملنحى احلايل 
أردين سنويًا الستثمارها يف جوانب من  وادخار قرابة 85 مليون دينار 

شأنها حتسني نوعية التعليم.

تعيني واختيار املعلِّمني 
واختيار املعلمني من خالل  تعيني  أدى تطبيق نهج املركزية يف  لقد 
ديوان اخلدمة املدنية إىل إيجاد معلمني غري مؤهلني كما يجب بخالف 
ما كانت ستكون عليه احلال إذا ما طّبقت الالمركزية يف تعيني واختيار 
املعلمني. ولقد أوصت معظم الدراسات التحليلية بالمركزية صالحية 
لنظام  خالفًا  والتعليم  الرتبية  وزارة  لصالح  املعلمني  واختيار  تعيني 

املركزية احلايل لصالح ديوان اخلدمة املدنية.

التوصيات

نوصي باتخاذ اإلجراءات الثالثة التالية: 

1. إشراك وزارة الرتبية والتعليم مباشرة يف عملية تعيني املعلِّمني.

2. إعداد نظام حوافز الستقطاب املعلِّمني املؤهلني واالحتفاظ بهم 
وإقصاء الذين ال يستطيعون تلبية املعايري.

املهنيني  املوظفني  جلميع  صارم  سنوي  تقييم  نظام  تطبيق   .3
يلبون  ال  الذين  املوظفني  فصل  يشمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

املعايري املطلوبة.
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النتائج التعليمية
سنوات  ثالث  كل  مسحًا  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  ُتجري 
املسح  ويتناول  )بيزا(.  الطلبة  لتقييم  الدويل  الربنامج  عنوان  حتت 
جماالت  يف  ومهاراتهم  سنة   15 بعمر  للطلبة  املعرفية  اخللفية 
القراءة واحلساب والعلوم. هذا وشاركت 65 دولة يف مسح املعرفة 

واملهارات هذا يف عام 2009. 

املعدل  مع  الربنامج  هذا  يف  األردن  وترتيب  نتائج  مقارنة  ميكن  ال 
العاملي نظرًا الشرتاك 65 دولة فقط يف املسح، كما ال ميكن إجراء 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  أو  العربية  الدول  مع  املقارنات 
نظرًًا الشرتاك ثالث دول فقط من الدول العربية ودول الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا يف الربنامج وهي دبي وتونس وقطر. ومن املالحظ 
والعلوم  واحلساب  القراءة  وهي  الثالثة  اجملاالت  يف  األردن  نتائج  بأن 
التعاون االقتصادي والتنمية  جاءت أقل بكثري من معدل دول منظمة 
الدول  أنها مل حتتل مرتبة جيدة مقارنة مع  والبالغ عددها 33، كما 
األخرى املشاركة يف الربنامج وعددها 32. وتراوحت مرتبة األردن بني 
إىل 56 كما هو   51 والستني يف كل من اجملاالت بني  الدول اخلمسة 

موّضح يف اجلدول 4-4. 

اقتصاد  إىل  للوصول  احلكومية  السياسات  أولويات  لسعي  ونظرًا 
اقتصاداتها  تبني  بدول  األردن  مقارنة  املناسب  فمن  املعرفة 
االقتصادي  التعاون  منظمة  كأعضاء  كبري  بشكل  املعرفة  على 

والتنمية.

اجلدول 4-4:  مستوى األداء/ الربنامج الدويل لتقييم الطلبة) بيزا(

متوسط منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

مرتبة األردن بني األردن
65 دولة

49340555القراءة 

49638756احلساب 

50141551العلوم 

يظهر جليًا من اجلدول 4-4 بأن التحديات الصعبة احلالية يف األردن 
تتعلق بنوعية التعليم. 

ُتناَقش العوامل األخرى التي ُتساهم يف األداء األكادميي املتدين للطالب 
األطفال  التحاق  عدم  تتضمن  والتي  التقرير،  هذا  من  أخرى  أجزاء  يف 
واالفتقار  بها،  االلتحاق  عن  تأخرهم  أو  املدارس  يف  التعليم  سن  يف 
واكتظاظ  املعلِّمني،  وتدريب  التعليمية  للمواد  الضرورية  املوارد  إىل 
الغرف الصفية، وتدين مؤهالت املعلمني. ومن العوامل األخرى التي قد 
ُتسهم يف األداء املتدين نسبيًا للطالب هو املعدل املتدين جدًا للطالب 
املعيدين، حيث يبلغ املعدل العاملي إلعادة مستوى معني 4% بينما 

يبلغ املعدل نفسه يف األردن 1% فقط، األمر الذي قد يعني احتمالية 
استحقاق  دون  التالية  املرحلة  إىل  املتدين  األداء  ذوي  الطالب  ترفيع 

بالتايل يكون أداؤهم ضعيفًا يف املستويات األعلى. 

النسبة  تأثري  مدى  حتليل  والتعليم  الرتبية  بوزارة  يجدر  التوصيات: 
املتدين  األكادميي  االجناز  على   %1 والبالغة  الصفوف  إلعادة  املتدنية 
املعرفية  بخلفياتهم  ُتعني  التي  الدولية  االختبارات  يف  للطلبة 
ومهاراتهم، وحتديد ما إذا كان تغيريها بحيث ُيعيد الطلبة ذوي األداء 
نتائج  التعليمية وحتسني  النتائج  إيجابية  املتدين الصفوف سيزيد من 

الطلبة يف االختبارات املعيارية. 

ُيعّد  ال  ذاته  بحد  اإلعادة  معدل  انخفاض  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  ولكن 
ولكن  التعليم،  يف  التميز  درجة  إىل  الوصول  دون  يحول  سلبيًا  عاماًل 
الراسبني  الطالب  ترفيع  هو  النسبة  انخفاض  وراء  السبب  كان  إذا 
من مستوى آلخر دون تقدمي املساعدات االستدراكية الالزمة لهم 
هو  بل  الطالب  فشل  ليس  هنا  الفشل  بأن  عندها  القول  فيمكننا 

فشل املدرسة.

استغالل املرافق املدرسية 
ُتعنى هذه اجلزئية بكفاءة استخدام املرافق املدرسية سواء أحتدثنا 
من   %60 ُصّنفت  استغاللها.  يف  التقصري  أو  االكتظاظ  حاالت  عن 
والبالغ عددها 3.400 مدرسة يف عام 2010- املدارس يف اململكة 

 %25 وتضم  دون(  فما  طالب   300( صغرية  مدارس  أنها  على   2011
املدارس  كفاءة  عدم  فيها  الواحد  طالب  تكلفة  وُتظهر  الطلبة.  من 
أضعاف  ثالثة  إىل  الضعف  بني  ما  فيها  التكلفة  ترتاوح  حيث  الصغرية، 

تكلفة الطالب يف املدارس الكبرية. 

أنها مدارس  وقد ُصّنف ما يقارب 70% من املدارس احلكومية على 
وزارة  به  قامت  مستقل  لتحليل  وفقًا  دون(  فما  طالب   400( صغرية 
الرتبية والتعليم لبيانات العام الدراسي 2010-2011. كما أشار التصنيف إىل 
أن هذه املدارس تضم 36% من الطالب وُتوّظف 48% من املعلِّمني، 
األمر الذي ُيشري مرة أخرى إىل عدم كفاءة املدارس الصغرية كما هو 

مبني يف اجلدول 5-4. 

وزارة  يف  املدرسية  املرافق  حول  شامل  تقرير  أحدث  تضّمن 
الرتبية والتعليم الصادر يف شهر كانون األول لعام 2008 تقييمًا 
املدارس  بسعة  املتعلقة  املستقبلية  واالحتياجات  للوضع 
املدارس  لبناء  خمططًا  التقرير  وّفر  وقد  واستخدامها. 
الثاين  وتوسعتها وجتديدها، كما ساهم يف مساعدة املشروع 
املدارس  ببناء  املعني  معريف  اقتصادي  نحو  التعليم  لتطوير 
خالل عام 2013 يف مسريته. كما أشار التقرير، الذي اكُتمل خالل 
العام الدراسي 2009/2008، إىل التحاق 1.1 مليون طالب من طلبة 
 3400 بـ   12 الصف  إىل  األطفال  رياض  من  احلكومية  املدارس 
مبقدار   2019 لعام  املقدرة  االلتحاق  نسبة  وارتفاع  مدرسة، 
25.000 طالب سنويًا. ووّثق التقرير بيانات حول االكتظاظ والسعة 
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الزائدة ومسائل تتعلق بالسالمة ومشاكل الصيانة يف املرافق 
أشرنا  كما  املدارس  لبناء  خمططًا  تقدميه  إىل  إضافة  احلالية، 
ُتؤدي  رئيسية  مشكلة  املؤجلة  الصيانة  أعمال  وُتشكل  سابقًا. 
إىل تدهور األوضاع، وجتدر اإلشارة إىل أن تصويبها مكلف أكرث من 

تكلفة الصيانة الوقائية.

وكبري  الطالب  من  جدًا  قليل  عدد  الصغرية:  املدارس   :5-4 اجلدول 
جدًا من املعلمني 

نسبة املعلمنينسبة الطالبنسبة املدارسعدد املدارساحلجم )عدد الطالب(

19.8 %29.0 %9.7 %332كبري )800+

31.7 %35.5 %20.8 %711متوسط )800-400(

26.7 %23.3 %27.0 %923صغري )400-201(

1 %661صغري )200-101( 9.3% 8.5% 12.7

9.1 %3.9 %23.2 %795صغري )100-1(

وتبّين من حتليل هذه املشاكل فرص كبرية لتحسني كفاءة استخدام 
املرافق املدرسية احلالية واملستقبلية والتي تتضمن ما يلي: 

الرتبية والتعليم كما يجب،   مل ُتستغل حوايل 60% من مدارس وزارة 
مع وجود 173.000 معقد زائد، يف حني أن 10% من الطلبة أي 101.000 

يدرسون يف مدارس مكتظة. 

 تقع معظم املدارس ذات السعة الزائدة ضمن قطر كيلومرت واحد 
من أحد املدارس املكتظة.

املنطقة  يف   2008-2003 الفرتة  خالل  املدارس  من  العديد  ُبنيت   
نفسها التي تتواجد فيها املدارس ذات السعة الزائدة.

 ازداد عدد املدارس التي حتتوي على أقل من 100 طالب خالل الفرتة 
.2008-2003

الصيانة  أعمال  إلدارة  حديثًا  نظامًا  والتعليم  الرتبية  وزارة  متتلك  مل 
يتضمن برجميات تقنية، ويعمل على تطبيق معايري موضوعية، وُيعنى 
لغايات حتديد املشاكل ومنع  الظروف  لتقييم  روتيني  بتحليل  بالقيام 

اإلخفاقات يف أعمال ومشاريع البناء قبل حتّولها إىل مسائل حرجة.

)أ(  وهي  زوايا  أربع  من  املشاكل  مع  التعامل  ينبغي  التوصيات: 
املساحات  استخدام  حتسني  و)ب(  الصغرية  املدارس  عدد  تقليل 
يف املدارس احلالية و)ج( توفري مزيد من وسائل املواصالت إليصال 
األطفال إىل مدارسهم و)د( حتسني أعمال الصيانة. وفيما يلي نقاش 

موجز حول كل من هذه النقاط. 

اإلجمالية  التكلفة  لتخفيض  الصغرية  املدارس  عدد  تقليل  ينبغي 
للتعليم، ومن الضروري وضع معايري موضوعية وكفؤة لتحديد مواقع 

إنشاء املدارس، والتقليل من التأثري السياسي غري املوضوعي على 
اتخاذ القرارات املتعلقة بتحديد مواقع إنشاء املدارس.

حيث  املتوفرة،  املساحات  من  االستفادة  فرص  حتسني  ينبغي  كما 
ُتقّدر الوفورات الناجتة عن االستفادة بنسبة 25% من املقاعد الزائدة 
البالغ عددها 173.000 يف املدارس يف عام 2008 بـ 30 مليون دينار 
أردين يف التكاليف الرأسمالية إلنشاء املدارس باإلضافة إىل اقتصادات 

وفورات احلجم الكبري يف التكاليف التشغيلية.

األمر  الطالب  تنقل  لتسهيل  للنقل  نظام  إنشاء  باحلكومة  يجدر  كما 
غري  تلك  إىل  املكتظة  املدارس  من  الطالب  انتقال  على  يساعد  الذي 

املستغلة كما يجب.

تقنية،  برجميات  يتضمن  الصيانة  إلدارة  حديث  نظام  تطبيق  وينبغي 
ومن شأن إجراء مسح ألعمال الصيانة للمباين غري اآلمنة واالحتياجات 
املكلفة  اإلصالحات  تكلفة  من  التقليل  شاملة  صيانة  تستلزم  التي 

وتكاليف االستبدال مع مرور الوقت.

االلتحاق برياض األطفال والتعليم األساسي 
ُتبّين العديد من البحوث التعليمية أهمية التعليم املبكر لألطفال كنوع 
املستقبلية  التعليمية  املنافع  زيادة  شأنه  من  الذي  االستثمار  من 
وخصوصًا لألطفال ذوي الدخل املتدين واألقل حظًا، وُتشري اسرتاتيجية 
التعليم الوطنية إىل أهمية التعليم يف رياض األطفال كجزء من اجلهود 

اإلصالحية على تنوعها.

رياض  يف  التعليم  خدمات  بتقدمي  الغالب  يف  اخلاص  القطاع  ُيعنى   
املدارس  يف  األطفال  برياض  االلتحاق  نسبة  بلغت  وقد  األطفال، 
هذه  وانخفضت   ،%95  2004-2003 الدراسي  العام  يف  اخلاصة 
النسبة إىل 90% يف العام الدراسي2007-2008 مع زيادة تأكيد وزارة 
اإلشارة  وجتدر  لألطفال.  املبكر  التعليم  أهمية  على  والتعليم  الرتبية 
النظامي يف رياض األطفال احلكومية هو خمس  االلتحاق  إىل أن سن 

سنوات. 

استعصاء  املشاكل  أكرث  االلتحاق  معدالت  تدين  مشكلة  زالت  وما 
إجمايل  تراجع  حيث  األساسي.  والتعليم  األطفال  رياض  مرحلتي  يف 
ثابت منذ عام 1985 إىل  التعليم األساسي مبقدار  االلتحاق يف  معدل 
عام 2008، ويقع حاليًا دون معدالت االلتحاق يف دول الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا ودول الدخل املتوسط املتدين. وُتعترب هذه املشكلة 
حساسة بشكل خاص لطالب احلضانة يف سن الرابعة وطالب رياض 
مرحلة  يف  االلتحاق  نسبة  تبلغ  حيث  اخلامسة،  سن  يف  ألطفال 
لنسبة  النسبة  هذه  جتاوز  وبالرغم   .%36 املدرسة  قبل  ما  التعليم 
دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي ُيعّد أداؤها سيئًا إال أنها تقل 
عن املعدل يف دول الدخل املتوسط املتدين، وتبلغ نصف معدل دول 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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توجهات اإلنفاق العام

 وبلغ إجمايل االلتحاق يف رياض االطفال 47% يف عام 2000 وارتفعت 
إىل 51% يف عام 2008 على أثر االستثمارات الرئيسية يف القطاع سواء 
أكانت يف وزارة الرتبية والتعليم أو من خالل برنامج تطوير التعليم نحو 
االقتصاد املعريف األول أو املنظمات الشريكة األخرى البالغ عددها 15 
منظمة. وأثار هذا التعاون الناجح الذي اعترب منوذجًا لتحقيق اإلصالح 
االلتحاق  مبعدالت  املرتبطة  املشاكل  باستمرارية  تتعلق  مسائل 
املتدنية، وسبب عدم التحاق نصف عدد األطفال البالغة أعمارهم 5 

سنوات يف رياض األطفال احلكومية أو اخلاصة. 

األطفال  لرياض  الصفية  الغرف  من  املزيد  تخصيص  التوصيات: 
والتعليم األساسي لزيادة االلتحاق بهذه املراحل، وستعمل املبادرات 
احلالية إلنشاء غرف صفية إضافية وجتهيزها وتوسيع املرافق احلالية 
على توفري السعة املطلوبة لزيادة االلتحاق برياض األطفال والتعليم 

األساسي.

يجدر بوزارة الرتبية والتعليم واملدارس احمللية إيجاد نظام مواصالت 
على  حلثهم  وبالعكس  املدرسة  إىل  منازلهم  من  الطالب  لنقل 
يف  الطالب  بعض  يعيش  صالحهم.  ُيحقق  مبا  باملدارس  االلتحاق 
إليها مشيًا  أماكن بعيدة جدًا عن مدارسهم ويضطرون إىل الذهاب 
على  خوفًا  األمور  ألولياء  قلق  مصدر  ُيشّكل  الذي  األمر  األقدام،  على 
زيادة  للمواصالت  نظام  توفري  شأن  ومن  هذا  أطفالهم.  سالمة 

معدالت االلتحاق.

 ومن املمكن االستفادة من أحد التوصيات الواردة يف الفصل الثالث 
االجتماعية«  املساعدات  خالل  من  الفقر  وطأة  »تخفيف  بـ  املتعلق 
التحويالت  لهذه  ميكن  حيث  املشروطة،  النقدية  التحويالت  وهي 
املشروطة دعم فكرة إرسال األسر ألطفالها لرياض األطفال مقابل 
حاليًا  أسرة   74.000 وتتلّقى  هذا  املالية.  املعونة  على  احلصول 
جعل  املمكن  ومن  الوطنية،  املعونة  صندوق  من  املالية  املعونات 
هذه الدفعات مشروطة بحيث يتوجب على األسر إرسال أطفالها يف 
التعليم إىل رياض األطفال واملدارس األساسية مقابل احلصول  سن 
املتطلبات  أحد  كان  املبدأ  هذا  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  املعونة.  على 
املوضوعة سابقًا إال أن عملية مراقبة أو تطبيق االلتزام مل تكن فعالة، 
كما أن نتائج االلتحاق مل تكن معروفة. وقد ُطّبقت منهجية التحويالت 
تركيا  بينها  من  الدول  من  العديد  يف  بنجاح  املشروطة  النقدية 
فعال  برنامج  تصميم  جناح  مدى  لدراسة  الفرص  أتاحت  كما  واليمن، 

للتحويالت النقدية املشروطة.

التعليم والتدريب املهني
من  اململكة  يف  العمل  بسوق  املرتبطة  املسائل  تعقيد  مدى  يظهر 
خالل تفوق عدد العمالة الوافدة التي ُتقّدر بـ 250.000 عاماًل وافدًا ممن 
يف  العمل  عن  العاطلني  عدد  على  األردن  يف  عمل  تصاريح  يحملون 
القانونية  غري  األجنبية  العمالة  عدد  عن  ناهيك   ،%13 بنسبة  اململكة 
الكبري. وُتعّد مشكلة البطالة مشكلة مستعصية خاصة لفئة الشباب، 
حيث يبلغ معدل البطالة بني الباحثني عن عمل يف الفئة العمرية 19-15 

36% بينما تبلغ هذه النسبة 28% بني فئة الشباب العمرية 24-20. 

والتدريب  التعليم  توفري  عن  مسؤولة  املؤسسات  من  عدد  هناك 
ُتوّفر  املعرفة.  اقتصاد  نحو  األردن  النتقال  الضروري  والتقني  املهني 
مؤسسة  ُتوّفر  كما  الثانوي،  املهني  التعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة 
التدريب املهني وكليات اجملتمع اخلاصة واحلكومية التي تتبع لوزارة 
تداخل  أدى  وقد  والتقني.  املهني  والتعليم  التدريب  العايل  التعليم 
هذا  إدارة  حول  حتديات  طرح  إىل  املؤسسات  هذه  ببني  الصالحيات 

الفرع من قطاع التعليم واإلشراف عليه. 

ولقد ُأّسس جملس التشغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني يف 
التحديات، حيث تشمل مسؤولياته على  عام 2008 للتغلب على هذه 
وصندوق  البلقاء  وجامعة  املهني  التدريب  مؤسسة  على  اإلشراف 
تدريب  ومراكز  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  جملس 
الرتبية  وزارة  يف  املهني  الثانوي  التعليم  وبرنامج  اخلاص  القطاع 
اجمللس  أسس  وقد  العمل.  لوزارة  التابعة  العمل  ومديرية  والعليم 
هذه  رفع  على  األدلة  أن  إال  اجلودة،  وضمان  االعتماد  مركز  أيضًا 

املبادرة جلودة أو أداء التعليم والتدريب املهني قليلة. 

األردنيني  غري  إقبال  يف  ُتسهم  عوامل  عدة  هناك  أن  احلكومة  وترى 
على الوظائف املهنية والتقنية مقارنة باألردنيني يف اململكة، ويتمّثل 
املهنية  التدريب  برامج  يف  امللموس  النقص  يف  العوامل  هذه  أول 
والتقنية، وعدم توافق الربامج احلالية مع متطلبات سوق العمل. وأما 
ثاين هذه العوامل فهي النظرة الدونية إىل الوظائف املهنية والتقنية. 
على  األكادميي  التعليم  ُيفضلون  األردن  يف  املواطنني  أن  ويبدو 
نسبة  تراجعت  وقد  له.  الضرورية  التدريب  برامج  توّفرت  وإن  املهني 
الثانوي  بالتعليم  االلتحاق  إجمايل  إىل  املهني  الثانوي  بالتعليم  االلتحاق 
الطلب على املهارات  تزايد  بالرغم من  نتيجة لذلك مع مرور السنني 

املهنية والتقنية.

الرتبية  لوزارة  التابع  الثانوي  املهني  بالتعليم  امللتحقون  الطلبة  وأما 
والتعليم فهم ذوو األداء املتدين يف الفرع األكادميي، وتتشكل غالبية 
من  العمل  لوزارة  التابعة  املهني  التدريب  مبراكز  امللتحقني  الطلبة 
خريجي املرحلة الثانوية ذوي األداء املتدين أو املتسربني من املرحلة 

الثانوية.

الدبلوم  درجة  احلاضر  الوقت  يف  اجملتمع  كليات  توفري  من  وبالرغم 
يف تخصصات عدة من اللغات إىل إدارة األعمال إال أنها مل تتفوق على 
واالستجابة  والتقنية  السابقة يف صقل املعرفة املهنية  احملاوالت 

للمهارات الضرورية القتصاد حديث.

على  دور  له  يكن  مل  إن  كبريًا  اخلاص  القطاع  دور  يكن  مل  ولألسف 
يف  أو  املهني  والتدريب  التعليم  حاكمية  يف  التعبري  صح  إن  اإلطالق 
وُيعترب  الشهادات.  ملنح  خمواًل  كذلك  يكن  ومل  مهنية،  معايري  وضع 
من  واملايل  السياسي  الدعم  من  مزيد  كسب  لفرصة  ضياع  هذا 

املصادر اخلاصة.
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التوصيات: هناك عدد من الفرص لتحسني التعليم والتدريب املهني، 
والتعليم  التشغيل  مبادرة  لفعالية  جديد  تقييم  بإجراء  نوصي  حيث 
عملية  قيادة  يف   2008 عام  يف  الصادرة  والتقني  املهني  والتدريب 
تطوير بنية التعليم التقني واملهني يف اململكة. ونوصي كذلك بزيادة 
ترخيص  خالل  من  والتقني  املهني  للتعليم  اخلاص  القطاع  توفري 
املثال،  سبيل  على  للخريجني  الشهادات  ملنح  اخلاصة  املراكز 
وإشراك القطاع اخلاص يف الوقت نفسه يف وضع املعايري املهنية 

وآليات الفحص.

يف  الالمركزية  لنهج  احلكومة  تطبيق  ضرورة  على  أخرى  مرة  ونؤكد 
والتعليم  الرتبية  لوزارة  االستقاللية  من  املزيد  منح  خالل  من  التعيني 
املوظفني  وتعيني  اختيار  يف  والتقني  املهني  التدريب  ومراكز 

املناسبني.

التعليم  حول  والتوجيه  الوعي  من  مزيد  لنشر  حاجة  هناك  أن  كما 
وحتسني  القطاع  هذا  يف  االلتحاق  معدالت  لزيادة  املهني  والتدريب 
منافع  توثيق  باملسؤولني  ويجدر  املهني.  والتدريب  التعليم  صورة 
إملام  لضمان  كبرية  توعية  حمالت  وإجراء  املهني  والتدريب  التعليم 

ووعي العامة بهذا النوع من التعليم والتدريب.

كليات اجملتمع
أهداف  أحد  العمل  وسوق  العايل  التعليم  نتائج  بني  الربط  كان  لقد 
السياسات املهمة طوال الوقت، حيث أشارت األجندة الوطنية إىل أن 
حتسني احلاكمية والتمويل يف كليات اجملتمع أحد أهم أولويات قطاع 

التعليم.

ُتعترب كليات اجملتمع مهمة للتنّوع االقتصادي ومنوه، ولكنها تعاين من 
مسألة إعادة هيكلة الربامج األكادميية التقليدية لُتساهم يف إنتاجية 
هذا  يف  السياسات  أولوية  وتتمّثل  أكرب.  إيجابية  بصورة  العمل  سوق 
اجملال يف إيجاد جمموعة من املهارات األكرث مالئمة لسوق العمل، 
وحتقيق فوائد اقتصادية، وإيجاد فرص عمل من خالل كليات اجملتمع. 
وُتعترب كليات اجملتمع احلكومية األربع عشرة جزءًا من جامعة البلقاء 

التطبيقية يف الوقت احلاضر.

التي  املشاكل  من  كبرية  جمموعة  إىل  السابقة  التقارير  أشارت  لقد 
تواجه كليات اجملتمع ومنها:

 تغيري اإلدارة بشكل متكرر.

 غياب أهداف السياسة الواضحة.

 االفتقار إىل االلتزام بإيجاد البنية التحتية املؤسسية الالزمة.

 ضعف الروابط مع اجملتمع التوظيفي.

 امتالك الهيئة التدريسية للخلفية األكادميية وافتقارهم إىل اخلربة العملية.

 األعداد الكبرية من الطالب اجملّسرين لربامج أكادميية تقليدية يف 
اجلامعات.

 األعداد الكبرية واملتزايدة من املوظفني اإلداريني الذين ال حاجة لهم.

منفصلة  دائرة  إنشاء  إجراءات  على  مؤخرًا  الوزراء  جملس  وافق  لقد 
كليات  وتشغيل  إلدارة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  ضمن 
اجملتمع ملعاجلة هذه املشكالت. ومن املتوقع تنفيذ هذه اإلجراءات 
ممارسات  من  ستجعل  حيث  سنوات،  لثالث  تصل  انتقالية  فرتة  يف 
اململكة يف هذا اجملال متوافقة مع ممارسات احلاكمية يف كليات 
اجملتمع املتبعة يف الدول االقتصادية املتقدمة. ومن املتوقع أيضًا 
العمل  ببيئة  اخلرجني  لتعريف  الضرورية  املؤسسية  الثقافة  تعزيز 
مؤسسية  عالقات  على  تعتمد  التي  الضرورية  والقدرات  واملهارات 

مستمرة ووثيقة مع أرباب العمل.

البشري  املال  رأس  بتطوير  حصري  بشكل  اجلديدة  الدائرة  سُتكلَّف 
ومواكبة  املهنية،  واملساعدة  والتقنية  املتوسطة  املستويات  على 
النتائج، مبعنى  التغّير االقتصادي، كما ستكون مسائلة عن  احتياجات 
التي  للكفاءات  اجملتمع  كليات  خريجي  امتالك  عن  مسؤولة  أنها 
املعرفة  فيها  مبا  تخصصاتهم  جمال  يف  العمل  أصحاب  يحتاجها 
األكادميية والكفاءات املهنية والتشغيلية واملهارات التي ُتساعدهم 
التنظيمية  والكفاءات  لتوظيفهم  العمل  أرباب  اهتمام  جذب  على 

واإلدارية السّباقة.

التعليم  نتائج إنشاء دائرة مستقلة ضمن وزارة  التوصيات: لن تكون 
التقني  للتعليم  حصري  بشكل  وخمصصة  العلمي  والبحث  العايل 
األداء  مؤشرات  مراقبة  ينبغي  كما  سنوات.  عدة  مرور  بعد  إال  واضحة 
الرئيسية للتأكد من حتقيق النتائج املتوقعة والتي ينبغي أن تشتمل 

على ما يلي:

مبجال  يرتبط  عماًل  يجدون  الذين  اجملتمع  كليات  خريجي  نسبة   
دراستهم التقنية خالل سنة واحدة من تخرجهم.

كليات  خريجي  عن  رضاهم  عن  يعربون  الذين  العمل  أصحاب  نسبة   
اجملتمع.

 نسبة خريجي كليات اجملتمع الذي يعتقدون بفعالية وجناح التعليم 
التقني الذي التحقوا به.

فرص حتقيق اإليرادات للتعليم احلكومي
ناجحة  استثمارية  برامج  احلاضر  الوقت  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  لدى 
ألغراض  املساحات  تأجري  من  سنويًا  أردين  دينار   325.000 من  أكرث  ُتدّر 
جتارية ومكاتب يف العاصمة عمان والعقبة وإربد. وُتعترب هذه املبادرات 
غري  األصول  لتحويل  احملتملة  بالفرص  مقارنة  نسبيًا  صغرية  الناجحة 

املستغلة والفائض منها إىل مبادرات تعود باملنفعة على التعليم.
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توجهات اإلنفاق العام

واملرافق  واملباين  املدارس  من  كبري  عدد  مسؤولية  الوزارة  تتحمل 
إىل أن نسبة غري  الثابتة. وجتدر اإلشارة  واألراضي وغريها من األصول 
والعقارات  كاملباين  بالكامل  مستغلة  غري  األصول  هذه  من  معروفة 
حال  يف  شأنها،  من  التي  الرأسمالية  األصول  من  وغريها  واألراضي 
استغاللها، أن تعود بإيرادات إضافية للحكومة سواء عن طريق البيع أو 
التأجري أو طرق أخرى. وميكن االستفادة من هذه العوائد باملقابل يف 
تقدمي فوائد تعليمية مباشرة أو استثمارها يف زيادة القدرات لتحقيق 
تعليمية  منافع  على  واحلصول  املستقبل  يف  اإليرادات  من  مزيد 

مباشرة.

استغالل  هي  اإليرادات  لتحقيق  املتاحة  الفرص  على  األمثلة  ومن 
بناء جممعات جتارية،  أو  بالبيع  الفائض من األراضي املدرسية سواء 
وبيع  املهني  التعليم  مرافق  يف  التجاري  اإلنتاج  قدرات  وحتسني 
املنتجات واالستفادة من ريعها يف حتسني التعليم املهني، وإنشاء 
اخلاص،  للقطاع  منتجاتها  تبيع  التعليم  الرتبية  لوزارة  تابعة  مطبعة 
إىل  املدارس  يف  الرياضية  والنوادي  االجتماع  وغرف  املالعب  وتأجري 
ألغراض  األراضي  من  الفائض  وتأجري  اخلاص،  القطاع  من  جمموعات 

زراعية، وتأجري اخمليمات الكشفية للمجموعات السياحية.

شاملة  مبادرة  إعداد  من  كبري  بشكل  االستفادة  ميكن  التوصيات: 
إلدارة إيرادات التعليم. فمن الضروري يف البداية تعديل قانون التعليم 
اإليرادات  جميع  إليداع  خاص  صندوق  لتوفري   1994 لسنة   3 رقم 
الرتبية  وزارة  باسم  املوحد  اخلزينة  حلساب  تابع  فرعي  حساب  يف 
مسؤولة  تكون  استثمار  جلنة  تشكيل  إىل  باإلضافة  هذا  والتعليم. 
السياسات  واقرتاح  التعليم  لقطاع  اإليرادات  حتقيق  فرص  زيادة  عن 
واإلجراءات التي من شأنها تلبية احتياجات تعليمية معينة، حيث يتوجب 
من  كجزء  وإدراجها  هذه  اخلاصة  للنفقات  املقرتحات  جميع  حتديد 

قانون املوازنة العامة السنوية.

اإليرادات  لتحقيق  حوافز  نظام  إعداد  املبادرة  هذه  تتضمن  أن  ويجب 
جميع  ُتشرك  وسياسات  حاكمية  هيكل  خالل  من  جناحها  لضمان 
التخاذ  التعليم  حلاكمية  الثالث  املستويات  جميع  يف  القرار  صّناع 
املستويات  يف  منها  واالنتفاع  اإليرادات  لتحقيق  الضرورية  اإلجراءات 

الثالثة التالية:

 املستوى الوطني من خالل وزارة الرتبية والتعليم. 

 مستوى املديرية امليدانية للمبادرات ضمن كل مديرية. 

 مستوى املدرسة الواحدة. 

لهذه  تشريعية  أنظمة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تضع  أن  وينبغي  هذا 
الغايات.

متويل التعليم العايل
يلتحق 5% من السكان يف التعليم العايل، وهي نسبة مرتفعة مقارنة 
بنسبة الواليات املتحدة. وقد منت معدالت االلتحاق مبعدل 7% سنويَاً 
بحيث  كبرية  العايل  بالتعليم  االلتحاق  فرص  أن  ويبدو   .2001 عام  منذ 
السن  ويف  باجلامعات  امللتحقني  الطالب  أعداد  مواكبة  تستطيع 
النظامي لاللتحاق بالتعليم العايل والذين تبلغ نسبتهم 40%، باإلضافة 
التعليم  مبؤسسات  امللتحقني  الثانوية  خريجي  لنسبة  استيعابها  إىل 
العايل والتي تفوق 75%. ويعود الفضل يف ذلك بشكل كبري إىل زيادة 

عدد مؤسسات القطاع اخلاص.

واإلشراف  العايل  التعليم  حاكمية  تعزيز  يف  كبري  تقّدم  حتّقق  لقد 
التعليم  جملس  هيكلة   2009 عام  منذ  احلكومة  أعادت  فقد  عليه. 
العايل لزيادة عضوية املمثلني فيه، كما ُعّززت استقاللية اجلامعات 
العايل  التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  وأصبحت  كبري  بشكل 
املؤسسات  يف  اجلودة  ضمان  آليات  تطبيق  يف  كليًا  مستقلة 
خلق  يف  صعوبة  ُيواجه  ذاته  بحد  النظام  أن  إال  واخلاصة  احلكومية 
توازن بني الطلب على زيادة عدد فرص التعليم العايل والطلب على 

حتسني نوعية التعليم. 

وأربع  جامعات  لعشر  العام  القطاع  ُيقّدمه  الذي  املايل  الدعم  ُيوازي 
احلكومي  الدعم  تراجع  مع  العاملية  التوجهات  جمتمع  كلية  عشرة 
من  كنسبة  العايل  التعليم  نفقات  وانخفضت  العامة.  للمؤسسات 
عام  يف   %1.3 إىل   1991 عام  يف   %2.5 من  اململكة  موازنة  إجمايل 
الوقت  يف  اخلاصة،  اجلامعات  يف  االلتحاق  معدل  جتاوز  وقد   .2011
نفسه، معدالت االلتحاق يف املؤسسات احلكومية مما جعل األردن 
القطاع اخلاص فيها مبالغ كبرية جدًا لتمويل  ُينفق  التي  الدول  أحد 

التعليم العايل.

لدعم  املقدم  املباشر  الدعم  تقليل  نحو  احلكومية  املوازنة  تتجه 
مؤسسات التعليم العايل يف اململكة، وتتجه السياسات العامة جلعل 
احلكومة  ستعمل  كما  العايل،  للتعليم  الكلية  التكلفة  ُتغطي  الرسوم 
حظًا  األقل  للطالب  املالية  املساعدات  زيادة  على  نفسه  الوقت  يف 
واملعوزين، حيث ُتخّطط احلكومة لتقدمي قرابة 28.000 منحة وقرض 

يف عام 2011.
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وتعمل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على إنشاء بنك ملساعدة 
الطالب  مساعدة  صندوق  يف  اإلقراض  حمل  ليحل  األردنيني  الطلبة 
املؤهلني.  الطلبة  من   %25 حلوايل  املالية  املساعدات  ُيقّدم  الذي 
ليجذب   ،2012 عام  يف  يبدأ  أن  له  اخملطط  الربنامج،  هذا  ُصّمم  ولقد 
ولتتمكن  املقرتضني،  للطلبة  معقولة  مبالغ  لُتقرض  اخلاصة  البنوك 
احلكومة من ضمان هذه القروض بشكل مستدام وميكن السيطرة 
عليه. ولكن ُيعّد مستوى الدين احلايل الذي ُيقارب بشكل كبري النسبة 
الرسمية احملددة لنسبة الدين إىل الناجت احمللية اإلجمايل وهي %60 
قدرة  حمدودية  يعني  مما  الربنامج،  لتنفيذ  الرئيسية  املعيقات  أحد 

احلكومة على دعم أو ضمان ديون الطلبة.

التوصيات: يجدر بوزارة الرتبية والتعليم ووزارة املالية البحث عن فرص 
التابعة  التنموي  االئتمان  كسلطة  الدولية،  املانحة  اجلهات  ملشاركة 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو وكاالت أخرى، والبنوك اخلاصة يف 
يف  باحلكومة،  يجدر  كما  العايل.  التعليم  طلبة  قروض  ضمان  أو  دعم 
الوقت نفسه، وضع وزارة التعليم العايل موضع املساءلة عن مراقبة 
الطالب  إىل  املؤسسات  من  العايل  التعليم  دعم  هيكلة  إعادة  عملية 
العايل  التعليم  نفقات  إجمايل  ونسبة  املقدمة  املبالغ  ع  تتبُّ خالل  من 

اخملصصة ملنح وقروض الطلبة.
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نظرة عامةيتمّتع األردنيون بنظام صحي حديث نسبيًا وتتوّفر اخلدمات 
حتت  املؤسسات  من  عددًا  الصحة  قطاع  يضم  للجميع1.  الصحية 
أكرب  وثاين  الصحية  للخدمات  مزود  أكرب  الصحة  وزارة  وُتعترب  مظلته، 
املؤسسات  وأما  واألفراد.  األسر  فئة  بعد  القطاع  لتمويل  مصدر 
الرئيسية األخرى املعنية بنظام الرعاية الصحية العامة فهي اخلدمات 
الطبية امللكية واملستشفيات اجلامعية واملؤسسة العامة للغذاء 
من   %57 حوايل  الصحة  وزارة  مع  املؤسسات  هذه  وُتشكل  والدواء. 
وفئة  اخلاص  التأمني  وُيشكل  الصحية.  الرعاية  على  اإلنفاق  إجمايل 
األسر واألفراد، اللذان شّكال 38% من اإلنفاق يف عام 2008، مصدرًا 
يف  التمويل  مصادر  توزيع    1-5 الشكل  وُيوّضح  للتمويل.  آخر  رئيسيًا 

قطاع الصحة. 

توقعات منطقية
ُأجري  لألردن؟  توّقعها  ُيمكن  التي  املعقولة  الصحية  النتائج  هي  ما 
باستخدام  أخرى  دول  مع  األردن  يف  الصحة  قطاع  ملقارنة  حتليل 
حتليل  واسُتخدم  الدويل،  للبنك  العاملية  التنمية  مؤشرات  بيانات 
االنحدار  حتليل  وقّدم  البيانات.  لهذه  املتوقعة  بالقيم  للتنبؤ  االنحدار 
التي  بالتوقعات  تقديرات  الدول  من  كبري  عدد  بيانات  يستخدم  الذي 
ُتبّين أداء األردن الفعلي مقارنة باألداء املتوقع املنطقي باستخدام 
جاءت  فقد  الصحي  اإلنفاق  على  الطلب  وبنمذجة  االنحدار.  منوذج 
الصحة  لقطاع  النهائية  والنتائج  املقدمة  الصحية  اخلدمات  نتائج 

إيجابية بعد مقارنة نتائج األردن مبا هو متوقع يف العادة.

يفوق اإلنفاق الصحي احلكومي كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل يف 
األردن القيم املتوقعة وفقًا لتقديرات منوذج االنحدار على املستوى 
اإلنفاق  يبلغ  أن  املثال،  سبيل  على  النموذج،  ُيقّدر  حيث  العاملي، 
الصحي احلكومي يف األردن حوايل 4.9% من الناجت احمللي اإلجمايل يف 
ضوء متوسط دخل الفرد وحجم احلكومة، بينما يبلغ اإلنفاق الصحي 

الفعلي كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل %5.4. 

بالتوقعات  األردن مقارنًة  أداء  االنحدار  لنموذج  األخرى  النتائج  وُتوّضح 
سبيل  على  املستشفى،  وأسّرة  العاملة  الصحية  الكفاءات  كتوفري 

املثال، حيث يتنبأ النموذج مبا يلي:

بينما  أردين   1000 لكل  وقابلة  وممرضة  ممرض   3.2 و  طبيب   1.5 توّفر 
تبلغ القيم الفعلية 2.6 طبيب و3.2 ممرض وممرضة. 

الفعلي  العدد  يبلغ  بينما  أردين   1000 لكل  سرير   2.5 توّفر  املتوقع  من 
1.8 سرير. 

ال يعني عدد األسرة املتوفرة عدم ارتقاء اخلدمات الطبية يف األردن 
االستشارية  الطبية  الرعاية  إىل  احلاجة  أن  يعني  قد  بل  التوقعات  إىل 
اإلنفاق  مستويات  ذات  بالدول  مقارنة  اململكة  يف  أقل  املتخصصة 

املشابهة. 

الشكل 5-1: مصادر متويل خدمات الرعاية الصحية يف عام 2008 

ومن املقاييس األخرى لنوعية نظام الرعاية الصحية يف اململكة هي 
والرعاية  اخلامسة،  سن  دون  لألطفال  املتوفرة  اخلدمات  مستويات 
الوزن  دون  للمواليد  املقدمة  الصحية  والرعاية  للحوامل،  الصحية 
الطبيعي، ووفيات األطفال، ومتوسط العمر املتوقع. وُتشري املقارنة 

بني التوقعات واخلدمات الفعلية املقدمة إىل ما يلي: 

النموذج %69  يتوقع  الصحية:  الرعاية  يتلقون  الذين   نسبة األطفال 
بينما تبلغ النسبة الفعلية %75.

الفصل اخلامس

حتسني نوعية احلياة من خالل اخلدمات الصحية 

 1        تتوفر املالحظات التفصيلية حول الطرق واملصادر املستخدمة إلعداد معظم اجلداول واألشكال يف هذا الفصل يف ورقة عمل توجهات اإلنفاق العام لقطاع الصحة للسيد فيكتور 
         زافرا، 2011، مشروع اإلصالح املايل الثاين املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
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 23-12 بني  األطفال  تطعيم  قيمة  تبلغ  أن  النموذج  يتوقع  التطعيم: 
والسعال  )اخلانوق  الثالثي  تي  بي  دي  مبطعوم  املطعمني  شهرًا 
الديكي والكزاز( 88% بينما تبلغ النسبة الفعلية يف األردن 97%، وتبلغ 
النسبة املتوقعة للتطعيم ضد احلصبة 87% مقارنًة بالنسبة الفعلية 

البالغة %95. 

رعاية احلوامل: يتوقع النموذج 87.7% بينما تبلغ النسبة الفعلية يف 
األردن %99. 

املواليد دون الوزن الطبيعي: يبلغ املعدل املتوقع 8.7% بينما تبلغ 
النسبة الفعلية %12.6. 

وفيات األطفال: يتوقع النموذج 54.4 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي 
بينما تبلغ القيمة الفعلية 19.9 حالة فقط. 

متوسط العمر املتوقع: يتوقع النموذج 67 سنة للرجال بينما تبلغ 
القيمة الفعلية 70 سنة. 

اجلدول 5-1: مؤشرات صحية خمتارة

وُيوّضح النموذج باستخدام متغريات نوعية بأن جودة اخلدمات الصحية 
يف األردن تتجاوز القيمة املتوقعة لكل متغري تقريبًا متت دراسته. 

مؤشرات احلالة الصحية
لقد حقق األردن تقدمًا كبريًا على مر السنوات يف عدد من املؤشرات 
الصحية املهمة، ويتماشى هذا مع توقعات النموذج امُلوّضح أعاله. 
العمر  متوسط  يف   1980 عام  منذ  ملحوظة  حتسينات  حتققت  لقد 
بنسبة  وزاد  للذكور  بقليل   %10 من  أقل  بنسبة  زاد  حيث  املتوقع، 
جتاوزت 10% بقليل لإلناث، باإلضافة إىل تقليل معدل وفيات األطفال 
ُتقارب  كما  حاليًا،  شامل  فهو  األطفال  تطعيم  أما   .%200 بنسبة 
نسبة احلصول على املياه الصاحلة للشرب 100% كما هو موّضح يف 

اجلدول 1-5. 

198019851990199520052009املؤشر

.2.22.73.54.35.56 عدد السكان )مليون( 0

 متوسط العمر املتوقع عند الوالدة

67.471.068.070.072.474.4   اإلناث

65.567.064.06   الذكور 6. 070.671.6

706037282223 وفيات األطفال لكل 1000 مولود حي

4040.319.1-4060-60غري متوفرغري متوفر وفيات األمهات لكل 100.000 مولود حي

 معدالت تطعيم األطفال )نسبة األطفال 0 – 24 شهر(*

103%100%92%87%65%غري متوفر   احلصبة

103%95%100%98%89%غري متوفر   مطعوم دي بي تي الثالثي )اخلانوق والسعال الديكي والكزاز(

103%95%99%98%غري متوفرغري متوفر   شلل األطفال

103%95%غري متوفرغري متوفرغري متوفرغري متوفر   التهاب الكبد الفريوسي ب

97%غري متوفرغري متوفرغري متوفرغري متوفرغري متوفر نسبة األسر التي حتصل على مياه صاحلة للشرب

7.87.05.54.63.73.8 معدل اخلصوبة )املواليد احلية لكل أنثى(

* تزيد النسبة على 100% بسبب أطفال الالجئني. 
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الربامج وسياسات اإلنفاق
1. تقوم وزارة الصحة بأنشطتها من خالل ستة برامج أال وهي: 

2. برنامج الرعاية الصحية األولية/ اخلدمات واملراكز الصحية

 3. برنامج الرعاية الصحية الثانوية/ املستشفيات

 4. برنامج األمصال واملطاعيم واألدوية واملستهلكات الطبية

5.  برنامج تنمية القوى البشرية

الصحي التأمني  وصندوق  الصحي  التأمني  مظلة  توسيع  برنامج    .6 
  املدين

 برنامج اإلدارة واخلدمات املساندة 
وفيما يلي عرض للربامج اخلمسة األوىل كما هي معروضة يف قانون 

املوازنة السنوية. 

برنامج الرعاية الصحية الثانوية/ املستشفيات
الرعاية  خدمات  وُتقّدم  الصحة.  وزارة  يف  األكرب  الربنامج  هذا  ُيعّد 
الصحية يف املستشفيات من خالل شبكة مؤلفة من 31 مستشفى 
ضمت4.358  سريرًا يف عام 2011. وُتقّدر وزارة الصحة بأن كل مواطن 
يبعد 30 دقيقة باملركبة كحد أقصى عن إحدى املستشفيات التابعة 

لها. 

اجلدول 5-2:  اجتاهات إنفاق وزارة الصحة 

مليون دينار أردين

200520062007200820092010
موازنة 

2011

القيم التأشريية

20122013

.43.444.563.456الرعاية الصحية األولية / املراكز الصحية 357.974.580.181.282.3

117.4150.3167.9146.5171.8153.0152.6164.2164.1الرعاية الصحية الثانوية / املستشفيات

.60---األمصال واملطاعيم واألدوية واملستهلكات الطبية 69 1 . 060. 560. 075.793.2

2.52.42.53.13.44.14.24.34.7 تنمية القوى البشرية

91.5143.0125.595.595.59--- مظلة التأمني الصحي 6. 5

.6اإلدارة واخلدمات املساندة 913.63.320.527.328.63 6. 03 6. 635.5

170.2210.8237.2378.5494.444جمموع وزارة الصحة 6. 2428.4457.547 6. 3

2.02.02.02.32.82.32.01.81.7النسبة من الناجت احمللي اإلجمايل

 10 من  فنيًا  ودعمًا  توجيهات  والثالثون  اإلحدى  املستشفيات  تتلقى   
وحدات رئيسية يف الوزارة وتشمل: 

والتمريضية  الطبية  واالختصاصات  والطوارئ،  اخلارجية  العيادات   
واختصاص األسنان. 

 الصيدلة السريرية، واخملتربات السريرية، وخدمات األشعة.

 بنك الدم، واجلودة، واإلشراف واملتابعة. 

إجمايل  من   %35 حوايل  املستشفيات  أنشطة  متويل  مستوى  شّكل 
نفقات وزارة الصحة يف عام 2011 )انظر اجلدول 5-2(، ويعمل يف هذا 
الربنامج15.620  موظف أو حوايل 54% من جمموع الوظائف يف وزارة 

الصحة. 

 20 خالل  األردن  يف  املستشفيات  أسّرة  عدد  إجمايل  تضاعف  ولقد 
ضمن  عام  بشكل  اإلشغال  معدل  بقي  ولكن  و2009،   1990 بني  عامًا 

املعدل نفسه للفرتة ذاتها كما هو ُموّضح يف اجلدول 3-5. 
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اجلدول 5-3: معدل فرتة اإلقامة ومعدالت اإلشغال وعدد أسّرة املستشفيات

198019851990199520052009

 مستشفيات وزارة الصحة

3.93.13.53.23.2غري متوفر معدل فرتة اإلقامة

69%71%66%65%69%غري متوفر معدل اإلشغال

ة 1،4551،9092،2332،9424،6334،633 عدد األسرَّ

 وزارة الدفاع

.6غري متوفر معدل فرتة اإلقامة 05.04.54.24.0

80%78%74%65%67%غري متوفر معدل اإلشغال

ة 1،3181،5071،7311،9172.131 عدد األسرَّ

 مستشفيات القطاع اخلاص

2.83.12.52.42.2غري متوفر معدل فرتة اإلقامة

51%48%48%43%39%غري متوفر معدل اإلشغال

ة 8151،5351،5062،3063،3063،526 عدد األسرَّ

 املستشفيات اجلامعية

5.04.54.74.0غري متوفرغري متوفر معدل فرتة اإلقامة

65%74%72%65%غري متوفرغري متوفر معدل اإلشغال

ة 4815074619241،113غري متوفر عدد األسرَّ

ااجملموع

4.13.53.53.53.5غري متوفر معدل فرتة اإلقامة

5 %غري متوفر معدل اإلشغال 9.6% 5 9.9   % 61.6% 64.1% 61.7

ة 3،8145،2435،7237،4409،61810.863 عدد األسرَّ

مستغل.  غري  عددها  ثلث  أن  إال   %90 بنسبة  ة  األسرَّ عدد  ارتفع  وقد 
ُيوّضح اجلدول 5-3 بأن معدل فرتة اإلقامة يف مستشفيات الوزارة 
أعلى بكثري منه يف مستشفيات القطاع اخلاص، ولكن مل ُيوّثق إىل اآلن 
مدى ارتباط هذا األمر بنوعية حاالت اإلدخال كوجود حاالت معقدة أكرث 

يف مستشفيات الوزارة على سبيل املثال. 

ة يف مستشفيات  كما ُيوّضح اجلدول 5-3 بأن معدل إشغال األسرَّ
وزارة الصحة قد بلغ قرابة 69% يف عام 2009  بالرغم من تنوع هذه 
املعدالت بصورة كبرية بني مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها 31 
مستشفى، حيث ترتاوح ما بني 10% يف مستشفى الرويشد إىل %94 

يف مستشفى األمرية رحمة. هذا ويبلغ معدل اإلشغال يف اخلدمات 
الطبية امللكية 80%. وجتدر اإلشارة إىل أن أكفأ معدالت اإلشغال يف 

املستشفيات ترتاوح بني 80-85% يف الغالب.

الفارغ تبلغ ثلثي تكلفة  ُقّدر دوليًا بأن تكلفة سرير املستشفى  وقد 
كان  وإذا  الثابتة.  واملوظفني  اإلدامة  لتكاليف  نظرًا  املشغول  السرير 
من  كبرية  وفورات  حتقيق  املمكن  فمن  األردن  حالة  يف  صحيحًا  هذا 
املستشفيات  سعة   4-5 اجلدول  يعرض  ة.  األسرَّ عدد  تقليل  خالل 

من األسّرة حسب احملافظة والقطاع لعام 2009.
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اجلدول 5-4: عدد أسّرة املستشفيات حسب احملافظة والقطاع يف عام 2009 

اخلدمات الطبية وزارة الصحةاحملافظة
امللكية

مستشفى اجلامعة 
األردنية

مستشفى امللك 
عبد اهلل املؤسس

مستشفيات القطاع 
اخلاص

ة لكل 10.000  اجملموع عدد األسرَّ
نسمة*

2،9146،10026-1،4411،226519 العاصمة

4943261،88318-782281 إربد

28496111--450227 الزرقاء

2486----248 البلقاء

402308---190 املفرق

9845520--207150 الكرك

151508---135 جرش

3017212---142 مأدبا

1058----105 عجلون

8020716--127- العقبة

20318----203 معان

12014---120-الطفيلة

-3،9032،1315194943،78710،834اجملموع

 نسبة أسرة 
املستشفى

%  3 6. 0%  1 9. 7%  4. 8%  4. 6%3 5%1 0 01 8

من  بعضًا  تخفيض  أو  إلغاء  مسألة  يف  للنظر  متاحة  فرص  هناك 
أكرب  بشكل  واالعتماد  املناطق،  بعض  يف  الصحة  وزارة  مستشفيات 
معدالت  تبلغ  التي  اجلامعية،  واملستشفيات  اخلاص  القطاع  على 
خاصة  بصورة  هذا  وينطبق  التوايل،  على   %66 و   %64 فيها  اإلشغال 
على الرعاية الصحية املعقدة واملتخصصة يف عمان وإربد والزرقاء. 

يوجد يف حمافظة إربد، على سبيل املثال، 17 مستشفى وحوايل1.900  
بسعة  املتعلقة  القضايا  على  أمثلة  بعض  يلي  وفيما  سرير، 

املستشفيات يف إربد:

هل  احتياجاتها؟  خلدمة  مستشفى   17 إىل  فعاًل  بحاجة  املنطقة  هل 
إجمايل  ظل  يف  إربد  يف  مستشفيات  ثماين  إىل  الصحة  وزارة  حتتاج 
يف  األخرى  احلكومية  واملستشفيات  للمنطقة  احملتملة  السعة 

املنطقة؟ 

ضوء  يف  مربرة  املنفردة  عشرة  السبع  املستشفيات  تكاليف  هل 
املوارد الوطنية احملدودة وأولويات النظام الصحي؟

نظام  على  واالعتماد  الصحة  وزارة  مستشفيات  دمج  فرص  هي  ما 
النقل احمللي للوصول إىل املستشفيات يف ضوء حجم املنطقة؟ 

ما هي فرص التعاقد مع جهات أخرى لتقدمي الرعاية الصحية وتشارك 
تقنيات التكنولوجيا مقابل دفع بدل لذلك أو تبادل التقنيات واخلربات؟ 

يف  إثارتها  ميكن  التي  األخرى  القضايا  من  عدد  هناك  أن  يف  شك  وال 
السرير،  إشغال  ومعدل  املستشفى،  حجم  ككفاءة  السياق  هذا 
قضايا  إثارة  وميكن  هذا  إربد،  مستشفيات  يف  اإلقامة  فرتة  ومعدل 
مشابهة حول البنية التحتية للمستشفيات يف عمان ومناطق أخرى. 

فرصة  سيوفر  الزرقاء  يف  اجلديد  املستشفى  بناء  إكمال  أن  يبدو 
صحية  لرعاية  اخلاص  القطاع  إدارة  توفري  مدى  لتحديد  فريدة 
يف  النظر  الصحة  لوزارة  ميكن  حيث  مالئمة،  وبأسعار  وكفؤة  فعالة 
وتقدمي  إلدارتها  اخلاص  القطاع  مع  التعاقد  أو  املستشفى  بيع 
بأن  املفرتض  ومن  االعتبار.  بعني  الهدف  ذلك  أخذة  الصحية  الرعاية 
االعتبار.  بعني  الكفاءة  مبدأ  أخذ  مع  ّصمم  وقد  حديث  املستشفى 
ومعدالت  املعاجلة  ونتائج  التكاليف  مقارنة  للوزارة  بذلك  وسيتسنى 
الزرقاء  مستشفى  مع  أخرى  أداء  ومقاييس  واإلقامة  اإلشغال 
احلكومي ومستشفى األمري فيصل باإلضافة إىل بعض مستشفياتها 
األخرى. هذا ومن املؤكد بأن للمصالح السياسية واالجتماعية احمللية 

دور يف اتخاذ هذه القرارات. 
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الرعاية الصحية األولية / اخلدمات واملراكز الصحية
اخلدمات  لتقدمي  الصحة  لوزارة  الرئيسية  األداة  الربنامج  هذا  ُيعّد 
من  العديد  هناك  املستشفى.  خارج  والعيادات  املراكز  يف  الطبية 
الوحدات يف الوزارة التي ُتوّفر اإلرشادات والدعم الفني ألكرث من 1.400  
وتضم  احلاجة،  حسب  الطوارئ  حلاالت  االستجابة  إىل  باإلضافة  مركزًا 

هذه الوحدات ما يلي: 

األمراض املعدية )مبا  انتشار  األمراض كمنع  السيطرة على  أنشطة 
فيها العدوى داخل املستشفيات( 

 األمراض غري السارية والصحة املهنية 

 صحة األمومة والطفولة والصحة املدرسية 

 الصحة البيئية والتثقيف والرتبية الصحية

 األمراض الصدرية وصحة املهاجرين

الصحية  واملراكز  اخلدمات  األولية/  الصحية  الرعاية  برامج  وتضم 
الرعاية الصحية  أنواع خمتلفة من املراكز وهي: مراكز  لثالث  أنشطة 
الصحية  الرعاية  ومراكز  األولية،  الصحية  الرعاية  ومراكز  الشاملة، 
الفرعية، كما يضم هذا الربنامج عددًا كبريًا من مراكز األسنان ومراكز 
الرعاية الصحية  األمومة والطفولة. وُيوّضح اجلدول 5-5 عدد مراكز 

األولية حسب النوع واملوقع يف عام 2009. 

اجلدول 5-5: الرعاية الصحية األولية/ اخلدمات واملراكز الصحية حسب النوع واملوقع لعام 2009 

املراكز الصحية املوقع
املراكز الصحية املراكز الصحية األوليةالشاملة

الفرعية
مراكز األمومة 

اجملموععيادات األسنانوالطفولة

937124133132 عمان

431213123110 عمان الشرقية

21217141156 مأدبا

72963527104 الزرقاء

62316292296 البلقاء

195121037 دير عال

848727- الشونة اجلنوبية

640154235138 إربد

958628- غور األردن الشمايل

112013935 الرمثا

2111131239 الكورة

165181251- بني كنانة

41410222171 عجلون

2179181662 جرش

626222921104 املفرق

31315141257 البادية الشمالية

633293830136 الكرك

1333313 غور األردن اجلنوبي

4108161452 الطفيلة

31821191576 معان

371281040 العقبة

703782364313491،464 اجملموع 
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مراكز  ُتقّدم  حيث  اخملتلفة،  املراكز  تقدمها  التي  اخلدمات  تتنوع 
من  واسعة  جمموعة  املثال،  سبيل  على  الشاملة،  الصحية  الرعاية 
النسائية والتوليد، والباطنية،  اخلدمات بشكل عام تشمل كحد أدنى 
يف  املريض  بقاء  تتطلب  ال  التي  البسيطة  واجلراحة  واألطفال، 
املستشفى. وتتواجد مراكز األسنان أو األمومة والطفولة عمومًا يف 

أماكن تواجد مراكز الرعاية الصحية الشاملة.

تتطلب  ال  التي  الصحية  اخلدمات  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  ُتّقدم 
بقاء املريض يف املركز على يد أطباء عامني وأطباء األسرة يف بعض 
تتواجد مراكز األسنان و/أو مراكز األمومة والطفولة يف  األحيان، وقد 

أماكن تواجد هذه املراكز. 

بعض  يف  عليها  ُيطلق  التي  الفرعية،  الصحية  الرعاية  مراكز  وُتقّدم 
األحيان املراكز القروية، اخلدمات من خالل أطباء متنقلني يف العادة 

مركز  من  أكرث  مسؤولية  العادة  يف  ويتولون  الصحة،  لوزارة  يتبعون 
فرعي واحد وُيقدمون اخلدمات الصحية خالل ساعات حمددة يف كل 

مركز. 

لتحسني  الصحة  لوزارة  الرئيسية  األداة  جمتمعة  املراكز  هذه  وُتعترب 
خالل  من  السلوكية  والتغريات  املدرسية  والصحة  األسرة  تنظيم 
يف  األول«  »الصف  أنها  كما  املرضى،  عن  املتوفرة  املعلومات 
السارية،  غري  باألمراض  سجالت  وإعداد  السارية  األمراض  مكافحة 

وتعمل كآليات فحص الكتشاف األمراض يف وقت مبكر. 

الصحية  واخلدمات  املراكز  األولية/  الصحية  الرعاية  برنامج  وُيشّكل 
 6-5 اجلدول  وُيوّضح  الصحة.  وزارة  موظفي  من   %38 حوايل 
ويبلغ  هذا  الصحية،  املهن  توظيف  فئات  حسب  موظف  توزيع10.201  

إجمايل عدد األطباء أكرث من 1.100  طبيب. 

اجلدول 5-6: مستويات وفئات التوظيف يف مراكز الرعاية الصحية

املوقع
عدد 

املراكز
األطباء

أطباء 
األسنان

الصيادلة 
والقابالت

املمرضات 
والقابالت

الفنيون
املراقبون 

واحملاسبون
اجملموعأخرى

582478313720885844581،360عمان

561183869973753352820عمان الشرقية

34451638962013227489مأدبا

429631681063851214646الزرقاء

457147721743975266789البلقاء

1515912509845163دير عال

42120-1214812284الشونة اجلنوبية

611204786250311542631،012إربد

14154146653230180غور األردن الشمايل

1328121757182337205الرمثا

1424111648122276223الكورة

212014237133028210بني كنانة

283019281392750159480عجلون

28292330109192352313جرش

546228462013523204653املفرق

312613181002519113345البادية الشمالية

686432533124718380974الكرك

772519353886غور األردن اجلنوبي

222916311502628126428االطفيلة

42572126101313067375معان

2234162466244143333العقبة

5387453،3201،0201      6841.1514908252،448 اجملموع
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ارتفع  قد  الصحية  املراكز  عدد  إجمايل  بأن   7-5 اجلدول  من  ُيالحظ 
وقد   ،1995 عام  منذ  تقريبًا   %35 إىل  وصلت  بنسبة  كبرية  بصورة 
ال  ولكن  أيضًا.  األسنان  ومراكز  الشاملة  الصحية  املراكز  عدد  تقريبًا 
توزع املراكز، حيث غالبًا  النمو وأماكن  أن هناك نسقية بني هذا  يبدو 
أحد  و/أو  البعض  بعضها  من  كيلومرتات  عدة  ضمن  املراكز  تقع  ما 

املستشفيات. 

الشكل 5-2: التوزيع اجلغرايف جلميع أنواع مراكز الرعاية الصحية

يتوفر يف إحدى املناطق، على سبيل املثال، ثالثة مراكز فرعية ومركز 
بعضها  من  كيلومرتات   10 ضمن  ومستشفى  شامل  صحي  رعاية 
البعض. كما ُيوجد يف منطقة أخرى مركز رعاية صحي أويل وآخر شامل 
ضمن أربعة كيلومرتات من بعضهما البعض، وقد كان املركز الصحي 

الشامل مكتظًا ومشغواًل بينما مل يكن املركز الصحي األويل كذلك. 

فتكديس  عادي،  غري  أمرًا  واملراكز  املستشفيات  بني  القرب  ُيعترب  ال 
املراكز اخملتلفة بعضها فوق بعض كما هو ظاهر على اخلارطة يف 
املراكز  عدد  بخصوص  إليها  أشرنا  التي  النقطة  ُيوّضح   2.5 الشكل 

ومواقعها. 

بعض  ومن  بعضها  من  الصحية  املراكز  من  العديد  تقارب  يؤدي 
الضروري  ومن  األطباء،  ومنها  قّيمة  موارد  هدر  إىل  املستشفيات 
يف  بكفاءة  الصحية  اخلدمات  لتقدمي  الضرورية  االحتياجات  مراجعة 
ضوء حمدودية املوارد. كانت إحدى الشكاوى التي أطلعنا عليها بعض 
موظفي وزارة الصحة هي جتّنب املرضى للذهاب إىل املراكز الصحية 

وتوجههم مباشرة إىل املستشفيات عوضًا عن ذلك. 

على  النقطة  هذه  إىل  املعنية  واجلهات  الدراسة  قّراء  ينظر  أن  نتمنى 
أنها رسالة نحاول إيصالها للمعنيني لتحسني األوضاع، فمن الضروري 
إلغاء  األمر  تطّلب  وإن  املرضى  طلبات  مع  يتجاوب  أن  الصحي  للنظام 
بعض املراكز الصحية األولية واملراكز الصحية الفرعية التي ال ُتستخدم 
واملستشفيات  الشاملة  الصحية  املراكز  على  واالعتماد  كبري  بشكل 
يف  املوظفني  تعيني  بإعادة  املتعلقة  القضايا  ومعاجلة  أكرب  بشكل 
مواقع أخرى والفائض يف عدد املوظفني الذي ينتج عن هذه التغيريات.

دراسات  إجراء  على  بناًء  املراكز،  عدد  وتخفيض  ترشيد  شأن  من 
حتليلية لقرب املسافة واالستخدام والتكاليف، توفري مزيد من املوارد 
لتحسني إدارة شؤون املرضى، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر 
األدوية  وصرف  املرضى  معلومات  إلدارة  احلاسوب  أجهزة  توفري 
املراكز  بني  املتنقلني  لألطباء  السفر  عالوات  ودفع  املرافق  وصيانة 
رئيسية  قضايا  جميعها  القضايا  هذه  أن  ويبدو  الفرعية.  الصحية 
للمراكز وموظفيها واملستشفيات أيضًا. وأما فيما يتعلق بالدراسات 
استبدال  يف  التفكري  من  فالُبّد  املسافة  قرب  حول  الالزمة  التحليلية 
املراكز الثابتة بخدمات النقل التي ُتعترب بدياًل أرخص بكثري من استئجار 

عدة مراكز وصيانتها.  

اجلدول 5-7:  اجتاهات إنشاء مراكز الرعاية الصحية لألعوام 1980 – 2009 

198019851990199520052009

15365770غري متوفرغري متوفرمراكز الرعاية الصحية الشاملة

88188306319368378مراكز الرعاية الصحية األولية

283227237265238236مراكز الرعاية الصحية الفرعية

62101232287385431مراكز األمومة والطفولة

4358114166274349مراكز األسنان

4765749041،0731،3221،464اجملموع

ُيوّضح اجلدوالن 5-8 و 5-9 الوقت التقريبي الذي يقضيه الطبيب مع 
املرضى وعدد املرضى الذين ُيعاينون يوميًا يف مراكز صحية شاملة 
عمان،  العاصمة  يف  عشوائي  بشكل  خمتارة  أولية  صحية  ومراكز 

وافرتضنا ألغراض هذا التحليل 251 يوم عمل يف عام 2009 و8 ساعات 
عمل يوميًا يف املركز.
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اجلدول 5-8: بيانات املرضى والعاملني يف املراكز الصحية األولية

اسم املركز
زيارة الطبيب وطبيب 

األسنان
عدد األطباء وأطباء 

األسنان

متوسط عدد 
املرضى لكل 

طبيب

املرضى
الدقائق اخملصصة 

لكل مريض ساعةيوم

76.499515.300617.67.9مركز النزهة الصحي

15.17262.529101.347.6مركز شفا بدران الصحي

47.29167.882313.915.3مركز طرببور الصحي )طارق(

48.18768.031324.015.0مركز أبو علندا الصحي

79.88489.986405.012.1مركز القويسمة الصحي

38.74766مركز أم نوارة الصحي .4 58263.218.7

305.780378.264334.114.6اجملموع

وُيوّضح اجلدول 5-9 اختالفات كبرية يف متوسط زيارات املرضى لكل طبيب والوقت اخملصص للمرضى يف أربعة مراكز صحية شاملة خمتارة 
عشوائيًا يف العاصمة عمان كما يلي:

اجلدول 5-9: بيانات املرضى والعاملني يف مراكز الرعاية الصحية الشاملة 

اسم املركز
زيارة الطبيب وطبيب 

األسنان
عدد األطباء وأطباء 

األسنان

متوسط عدد 
املرضى لكل 

طبيب

املرضى
الدقائق اخملصصة 

لكل مريض ساعةيوم

166.615354.760192.42مركز عمان الشمايل الصحي 5. 3

126.000177.412303.71مركز األمرية بسمة الصحي 6. 3

62.576154.172172.12مركز اللويبدة الشرقي الصحي 8. 9

.139.0031112.637506.39مركز الهاشمي الشمايل الصحي 5

494.194786،336253.21اجملموع 9. 0

يتباين عدد املرضى الذين ُيعاينهم األطباء وأطباء األسنان بني مركز 
األمرية بسمة ومركز اللويبدة الشرقي بنسبة تتجاوز %75 

مع  الطبيب  يقضيه  الذي  الوقت  يتباين  األوىل،  النقطة  على  وبناء 
املرضى بني املراكز ، حيث يبلغ الوقت اخملصص للمرضى يف مركز 
مركز  يف  للمرضى  اخملصص  الوقت  أضعاف  ثالثة  الشرقي  اللويبدة 

األمرية بسمة يف عمان. 

ولدى املراكز الصحية األولية املشار إليها يف اجلدول 5-8 عبء كبري 
نسبيًا من املرضى كما يلي:

 مل يتجاوز متوسط الوقت الكلي اخملصص للمرضى 15 دقيقة، حيث 
تراوح من 8 دقائق إىل 48 دقيقة. 

 تباين متوسط عدد زيارات املرضى للطبيب بصورة كبرية من حوايل 
أكرث من 15.000  يف مركز  إىل  الصحي  بدران  2.500  يف مركز شفا 

النزهة الصحي بنسبة بلغت %500. 

 يرتاوح متوسط زيارات املرضى يف هذه املراكز الصحية األولية ما 
بني 10 إىل 61 زيارة يوميًا. 

األمصال واملطاعيم واألدوية واملستهلكات الطبية
شراء  عمليات  الصحة  وزارة  يف  واللوازم  املشرتيات  مديرية  ُتدير 
من  الضرورية  الطبية  واملستهلكات  واألدوية  واملطاعيم  األمصال 
الشراء  دائرة  بها  ُتعنى  التي  سنويًا  العطاءات  استدراج  عملية  خالل 
املوحد بناًء على طلب من وزارة الصحة، وُتخّزن املديرية هذه اللوازم 
يف عدة مواقع خمتلفة من اململكة، وُتوّزعها على املرافق الصحية 

يف احملافظات حسب احتياجاتها. 

ُيعترب هذا الربنامج جزءًا مهمًا من جهود وزارة الصحة لتقدمي رعاية 
صحية ذات جودة عالية، ومن املتوقع أن ُيصبح هذا الربنامج أكرب من 
عام  يف  الصحية   واملراكز  اخلدمات  األولية/  الصحية  الرعاية  برنامج 

2013 وفقًا للمستويات التأشريية. 
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احتياجات  احتساب  املاضي  يف  املشرتيات  مديرية  اعتادت 
واعتادت  السابقة،  التوزيع  أمناط  على  بناًء  واملراكز  املستشفيات 
واقع  من  املتوقعة  غري  لالحتياجات  بـ«احتياطي«  االحتفاظ  املديرية 
احلايل  الوقت  يف  ُينظر  ولكن  الشراء.  دورة  فرتة  لطول  ونظرًا  خربتها 
د املستشفيات واملراكز  يف مقرتح من شأنه تغيري النظام، بحيث ُتحدِّ
مبوجبه سنويًا احتياجاتها اخلاصة، وتطلب املديرية من دائرة الشراء 
امُلقّدرة. وُتشري مديرية  االحتياجات  املوحد استدراج عطاءات بهذه 
وتواريخ  التوزيع  ع  لتتبُّ حموسبًا  شاماًل  نظامًا  لديها  بأن  املشرتيات 
انتهاء الصالحية وغريها من املعلومات لُيمّكنها من إدارة االستخدام 
بتقدير  مقارنة  واقعية  أكرث  بصورة  وتوقعه  الصحة  لوزارة  الكلي 

احتياجات كل مستشفى على حده. 

ُتشرتى األدوية حمليًا يف بعض األحيان باإلضافة إىل استدراج العطاءات 
سنويًا إذا كانت التقديرات األصلية غري كافية نظرًا لزيادة غري متوقعة 

يف عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل أدوية معينة. 

وتذكر وثائق العطاءات التي ُتعّدها دائرة الشراء املوحد لوزارة الصحة 
األسماء الكيميائية لألدوية فقط يف الوضع الطبيعي، وال ميكن شراء 
األدوية إال إذا كانت مسجلة لدى املؤسسة العامة للغذاء والدواء. إال 
حالة  يف  التجارية  بأسمائها  األدوية  توفري  األدوية  ملزودي  ميكن  أنه 
الثالسيميا  وأدوية  السرطان  كأدوية  لها  عامة  معاِدالت  وجود  عدم 
والسكري واألنسولني أو يف حال كان سعر األدوية بأسمائها التجارية 

أقل من األدوية الكيميائية املعاِدلة. 

اجلدول 5-10:  اجتاهات اإلنفاق على األدوية وحصصها لألعوام 1998 – 2008 

19982000200120072008املؤشر

158.91إجمايل النفقات )مليون دينار أردين( 60 . 2184.6344.94 9 6. 5

3-نصيب الفرد من النفقات )دينار أردين( 1.835.660 . 384.9

3.1 %3.2 %3.0 %2.7 %3.2 %النفقات الدوائية كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل 

35.9 %34.0 %30.9 %29.1 %35.0 %األدوية كنسبة من إجمايل النفقات الصحية

1 %5.7 %--   القطاع العام 1.3 % 13.8

22.1 %22.7 %25.2 % --   القطاع اخلاص

توزيع األدوية كنسبة من إجمايل النفقات الدوائية

1 % 24 %   القطاع العام 9.8% 18.5% 33.4 % 38.4

%    القطاع اخلاص  7 6. 0% 80.2% 81.5% 6 6.7% 61.6

كحصة  الطبية  الوصفات  أدوية  على  نسبيًا  كبرية  مبالغ  األردن  ُينفق 
من إجمايل اإلنفاق الصحي كما يظهر يف اجلدول 5-10، وُيعترب اإلنفاق 
على األدوية يف كال القطاعني العام واخلاص مرتفعًا. وتشري احلسابات 
]لعام  الدوائية  » النفقات  بأن   2008 لعام  األردن  يف  الوطنية  الصحية 
2008[ مرتفعة جدًا وقد بلغت 496.4 مليون دينار أردين وهو ما يعادل 

ثلث إجمايل النفقات الصحية و3.08% من الناجت احمللي اإلجمايل.« 

كما منت النفقات الدوائية يف عام واحد فقط من 2007 إىل 2008 بنسبة 
إجمايل  من   %62 اخلاص  القطاع  يف  الدوائية  النفقات  وُتمّثل   .%44
القطاع  يف  الصحية  النفقات  إجمايل  أن  من  بالرغم  الدوائية  النفقات 
اخلاص ال يتجاوز 38% من إجمايل اإلنفاق على الرعاية الصحية. وبالرغم 
من أن إجمايل إنفاق القطاع الصحي احلكومي أعلى من اإلنفاق الصحي 
يف القطاع اخلاص بكثري إال أن نسبة إنفاقه على األدوية  كانت أقل من 

القطاع اخلاص بنسبة 50% يف عام 2007. 

وتضاعفت حصة اإلنفاق الصحي العام على األدوية من 18.5% يف عام 2001 
إىل 38.4% يف عام 2008. وتشري احلسابات الصحية الوطنية لعام 2008 إىل 
أردين على األدوية يف عام 2008  55.1 مليون دينار  أنفقت  أن وزارة الصحة 
الربنامج 94  أن ينفق هذا  ُيعادل 15.5% من موازنتها، ومن املتوقع  أو ما 

مليون دينار أردين يف عام 2013 أو 20% من إجمايل نفقات وزارة الصحة.

واملطاعيم  األدوية  وقيم  كميات  احلاضر  الوقت  يف  الربنامج  يُحّدد  ال   
يجدر  ولكن  إجمالية،  بصورة  بل  منفصل  بشكل  النسبية  واألمصال 
بشكل  األمور  من  وغريها  وقيمها  وكمياتها  األدوية  ماهية  حتديد  به 
منفصل وليس إجمايل إذا ما تعلق األمر بإتالفها نظرًا النتهاء صالحيتها 
على سبيل املثال. وإذا أشار نظام البيانات املستخدم يف الربنامج إىل 
أن مدة صالحية بعض األدوية قد قاربت على االنتهاء فيجدر بالربنامج 
السنة  خالل  استخدامها  ميكنه  ال  التي  األدوية  بيع  مسألة  يف  النظر 
اخلطوة  هذه  ستعمل  حيث  كبري،  بخصم  اخلاص  القطاع  إىل  القادمة 
اإلنفاق  إجمايل  وتقليل  اخلاص  القطاع  يف  أرخص  أدوية  توفري  على 
على األدوية وتوفري املزيد من اإليرادات للحكومة إذا ما افرتضنا طلب 

القطاع اخلاص لهذه األدوية وإقباله عليها. 

الصحية  الرعاية  برنامج  يف  السريرية  الصيدلة  مديرية  وتعمل 
األدوية  كتاب  إعداد  على  احلايل  الوقت  يف  املستشفيات  الثانوية/ 
املستند إىل األدلة، الذي ينتهي وضعه بشكله النهائي يف آخر العام، 
ليضم أكرث األدوية املوصوفة شيوعًا. وسيعمل هذا الكتاب، إذا ترجم 
إىل ممارسات فعلية لوصف األدوية يف وزارة الصحة، على توفري املال 
وإذا  فعالة.  صحية  رعاية  وتقدمي  األدوية  وصف  ممارسات  وحتسني 
أمكن حتليل بيانات الربنامج إلظهار توزيع األدوية التي يسعى الكتاب 
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الصيدلة  ملديرية  حقيقية  فائدة  ذا  عندها  فسيكون  استبدالها  إىل 
ممارسات  ملراقبة  أخرى  آلية  وجود  عدم  حالة  يف  وخاصًة  السريرية 

وصف األدوية يف املستشفيات واملراكز. 

تنمية القوى البشرية
موظفي  بتدريب  رئيسي  بشكل  البشرية  القوى  تنمية  برنامج  ُيعنى 
يف  املطلوبني  الصحية  املهن  أخصائي  واستقطاب  الصحة  وزارة 

املستشفيات واملراكز واالحتفاظ بهم. 

اجلدول 5-11: عدد موظفي الصحة املهنيني وأماكن توزعهم

وزارة الصحةالفئة
اخلدمات الطبية 

امللكية

اجلامعات الرسمية

القطاع 
اخلاص

وكالة الغوث 
)األنروا(

اجملموع 
الكلي

مستشفى 
امللك عبداهلل 

املؤسس

مستشفى 
اجلامعة األردنية

3،9651،2233754208،4839814،564األطباء

663،389304،383-653245أطباء األسنان

35646034297،52828،409الصيادلة

3،0362،3354684596،3884012،726رئيسات املمرضات

3،476--112-1،5811،783ممرضون مشاركون

3،00030198872،2611875،934ممرضون مساعدون

593321،985-1،20314017قابالت قانونيات

13،7946،4879921،17328،64238951،477اجملموع

من  التأكد  ولكن  للربنامج،  املهمة  املسؤوليات  أحد  التدريب  ُيعترب 
األخرى  الصحية  املهن  وموظفي  املقيمني  وخاصًة  األطباء  توفر 
كاملمرضني أمر مهم وحرج أيضًا، حيث ُيعترب هذا األمر قضية رئيسية 
يف  البشرية  القوى  تنمية  مبديرية  اجلدير  ومن  الصحة.  وزارة  تواجه 
وزارة الصحة إدراك األدوار املهمة لكل من وزارة تطوير القطاع العام 
وديوان اخلدمة املدنية يف هذا اجملال، ومن الواجب عليها حتديد )1( 
طبيعة ومدى املشاكل واالحتياجات املتوقعة خالل العقد القادم و)2( 

اخليارات املتوفرة ملعاجلة احتياجاتها. 

واالحتفاظ  التوظيف  لزيادة  والعقوبات  للحوافز  نظام  إعداد  وُيعترب 
املدى  على  الصحة  وزارة  احتياجات  من  رئيسيًا  مكونًا  باملوظفني 

الطويل. 

وزارة  ُتوّظف  حيث  الصحة،  موظفي  توزع  نسب   11-5 اجلدول  ُيوّضح 
الصحة 28% من األطباء و 16% من أطباء األسنان و 24% من املمرضني 
تفصياًل  أكرث  معلومات  إضافة  املفيد  ومن  الصيادلة،  من  فقط  و%4 
واألطباء  )اإلداريني  األطباء  من   اخملتلفة  األنواع  توظيف  أماكن  حول 
أو  املستشفى  أو  الوزارة  يف  سواء  وغريها(  واملتخصصني  العاّمني 

املركز إىل الكتاب اإلحصائي السنوي الذي تنشره وزارة الصحة. 

ويتمّثل التحدي الرئيسي لوزارة الصحة يف توظيف األطباء املمارسني 

مقارنة باألطباء اإلداريني واالحتفاظ بهم. وقد أفاد مسؤولون يف وزارة 
وبعض  الرواتب  مستويات  انخفاض  هو  الرئيسي  التحدي  بأن  الصحة 
املمارسات املتعلقة بالتعويضات كطريقة التعامل مع العالوات التي 
قد تصل إىل 500% من الراتب األساسي للموظف اىل جانب حجب هذه 
العالوات يف بعض األحيان عند التدريب يف اخلارج على سبيل املثال. 

العربية  اململكة  تضم  كبرية  طبية  شبكة  من  جزءًا  األردن  ُيعترب 
وزارة  على  يتعني  ولذلك  أخرى،  جماورة  خليجية  ودول  السعودية 
الصحة االرتقاء مبنافستها مع القطاع اخلاص يف اململكة باإلضافة 

إىل املناطق األخرى اجملاورة. 

اجلدد  للخريجني  اإلقامة  فرتة  يف  تدريب  فرص  الصحة  وزارة  ُتقّدم 
التسرب  أن  إىل  رسمية  غري  تقديرات  وأشارت  بني،  املدرَّ واملقيمني 
خالل  التسرب  توثيق  جدًا  املهم  ومن  مرتفع،  السنوي  الوظيفي 

السنوات القليلة املاضية. 

وظائفهم  األطباء  بعض  ترك  أسباب  عن  أخرية  دراسة  كشفت  وقد 
وظائفهم  تركوا  قد  بأنهم  منهم   %52 أفاد  حيث  الصحة،  وزارة  يف 
ورغبتهم  أفضل،  فرص  على  وحصولهم  رواتبهم،  انخفاض  بسبب 
سبب  أن  إىل  أشاروا  فقد  منهم   %10 وأما  اخلاص،  عملهم  إنشاء  يف 
تركهم وظائفهم يف وزارة الصحة هو تعيينهم يف مناطق نائية وفقًا 
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الوظيفي  التسرب  أفادت به وزارة الصحة. ومن الضروري تصنيف  ملا 
لألطباء حسب مدة اخلدمة يف وزرة الصحة والفئة الوظيفية مقارنة 
اجلامعية  املستشفيات  إىل  أو  أخرى  وزارات  إىل  واالنتقال  بالتقاعد 
هذه  إىل  مستندة  حلول  اقرتاح  الصحة  بوزارة  يجدر  ثم  ومن  وغريها، 

البيانات ملعاجلة هذه التحديات. 

هذا وطلبت وزارة الصحة من ديوان اخلدمة املدنية تزويدها بـ 1.050 
من  يتمكن  مل  الديوان  أن  إال  املثال،  سبيل  على  عام 2009  يف  طبيب 
إجازة أكرث من 944 طبيب. كما تخّلى قرابة 800 طبيب عن وظائفهم 
صافيًا  انخفاضًا  العام  ذلك  شهد  حيث  نفسه،  العام  يف  الوزارة  يف 
هذه  صايف  تأثري  مدى  وصف  الصحة  بوزارة  ويجدر  األطباء.  عدد  يف 
ما  إذا  السنوات  مر  على  الصحية  اخلدمات  تقدمي  على  التخفيضات 

افرتضنا توفر مثل هذه البيانات. 

يلتزم األطباء الذين يتلقون تدريب إقامة يف مستشفيات وزارة الصحة 
بالعمل لدى الوزارة مدة سنتني عن كل سنة من التدريب. ولكن جتدر 
 2000 تبلغ  حيث  نسبيًا،  قليلة  االلتزام«  فك  »غرامات  أن  إىل  اإلشارة 
»الغرامات«  دينار أردين عن كل سنة التزام غري ُموّفى به. وتعترب هذه 
يف  وخاصًة  الصحة  وزارة  مرافق  ُتوّفره  الذي  اإلقامة  لتدريب  بخسة 
ظل اإليرادات اجليدة التي ُيحققها األخصائيون الذين انتقلوا إىل القطاع 

اخلاص ودول اخلليج ممن مل ُيوفوا بالتزاماتهم. 

توسيع مظلة التأمني الصحي وصندوق التأمني 
الصحي املدين

التأمني الصحي والتغطية الصحية يف األردن من خالل  م خدمات  ُتقدَّ
معرض  يف  نركز  وسوف  واخلاصة،  احلكومية  اجلهات  من  العديد 

حديثنا هذا عن التغطية الصحية التي ُتقّدمها وزارة الصحة.

ُيعّد كل من برنامج التأمني الصحي املدين التابع لوزارة الصحة وبرنامج 
للتغطية  برناجمني  أكرب  الدفاع  لوزارة  التابع  الطبية امللكية  اخلدمات 
الصحية يف األردن، وقّدم الربناجمان معًا يف عام 2009 تغطية لـ 3.6 
برنامج  خدم  حيث  وأسرهم،  وعسكري  مياومة  وعامل  فرد  مليون 
التأمني الصحي املدين 1.9 مليون فرد وخدم برنامج اخلدمات الطبية 

امللكية 1.6 مليون فرد، وميّثل ذلك قرابة 62% من عدد السكان. 

هناك العديد من اجلهات املسؤولة عن دفع تكاليف اخلدمات الطبية، 
منها  بكل  اخلاصة  احلصة  جانب  إىل  اجلهات  لهذه  عرض  يلي  وفيما 

والتي ُيقّدرها صندوق التأمني الصحي املدين:

 صندوق التأمني الصحي املدين )%41(

 جهات أخرى للتأمني الصحي احلكومي كاجلامعات )%1.3( 

 التأمني الصحي اخلاص )%6(

 اخلدمات الطبية امللكية )%27(

  وكالة الغوث والهالل األحمر )%8.5(

 القيمة املتبقية من جميع اجلهات األخرى

يتلقى صندوق التأمني الصحي املدين دعمًا من الديوان امللكي كبدل 
لقاء اخلدمات الصحية التي ُتقّدمها املرافق احلكومية للمستفيدين 
من الديوان امللكي، هذا وُيقّدر صندوق التأمني الصحي وجود 5% من 

ازدواجية التغطية بني هذه اجلهات. 

استحقاق  مدى  حتديد  عن  املسؤولة  اجلهة  امللكي  الديوان  وُيعّد 
هؤالء  يندرج  حيث  »جمانية«،  صحية  خدمات  على  للحصول  األفراد 
األفراد يف جمموعتني، األوىل: املؤّمنون وهم الذي ُيعانون من أمراض 
معينة ُيحّددها مكتب رئيس الوزارة، والثانية: فئة األشد فقرًا. وُتدرج 
التكاليف املقدرة للخدمات الصحية املقدمة لهؤالء األفراد يف موازنة 
صندوق التأمني الصحي املدين يف قانون موازنات الوحدات احلكومية، 
بعد  املالية  وزارة  تقوم  املقدرة  التكاليف  يف  نقص  ظهور  حال  ويف 
لتكاليف  الصحي  التأمني  وصندوق  الصحة  وزارة  من  جلنة  تدقيق 
العالج الفعلية بتغطية الفرق بني القيمة األولية املقدرة يف املوازنة 

والتكاليف الفعلية.

خاللهما  من  ُتدير  برناجمني  تقّدم،  ما  على  بناء  الصحة،  وزارة  ولدى 
صندوق  برنامج  وهما  العامة،  الصحية  اخلدمات  وتأمني  تغطية 
التأمني الصحي املدين الذي أشرنا إليه سابقًا وبرنامج توسيع مظلة 
ويتلقى   .1985 عام  يف  منفصاًل  برناجمًا  أصبح  الذي  الصحي  التأمني 
هذا الربنامج حتويالت لتوسيع نطاق تغطيته وتأدية الدفعات لصندوق 
من  للمنتفعني  ُيقدمها  التي  الصحية  الرعاية  لقاء  الصحي  التأمني 

الديوان امللكي.

كما يجمع الربنامج الدفعات من الديوان امللكي لقاء تكاليف اخلدمات 
الصحية املقدمة للفقراء واألفراد املؤهلني يف املرافق التابعة وغري 

التابعة لوزارة الصحة. 

التأمني  برنامج  ُيعد  املدين:  الصحي  التأمني  برنامج  وأقساط  تغطية 
الصحي املدين أكرب برنامج لتغطية اخلدمات الصحية ومتويلها، وُيعّد 
االشرتاك يف الربنامج إلزاميًا للموظفني احلكوميني وعمال املياومة. 
واألسنان  والطبية  الصحية  الرعاية  خدمات  جميع  التغطية  وتشمل 
الفحوصات  إىل  باإلضافة  املستشفيات  وداخل  اخلارجية  العيادات  يف 
االشرتاكات  »شراء  أن  كما  التجميلية.  العمليات  باستثناء  الطبية 
لربنامج  الشاملة  الصحية  التغطية  خلدمات  الطوعية«  أو  االختيارية 
أو األفراد، حيث اشرتك حوايل  التأمني الصحي املدين متوفر للشركات 
24.000  شخص يف عام 2010 يف برنامج التأمني الصحي املدين طوعيًا 

عن طريق شراء اخلدمات التي ُيقّدمها الربنامج.
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الصحية  التغطية  ُيصّنف املوظفون احلكوميون على ثالث درجات يف 
لربنامج التأمني الصحي املدين أال وهي:

عام  يف  منتفع  حوايل100.000   األوىل  الدرجة  ضمت  األوىل:  الدرجة 
واملوظفني  والوزراء  الربملان  أعضاء  الدرجة  هذه  وتشمل   ،2010
الرعاية  خدمات  على  احلصول  بإمكانهم  الذين  الكبار  احلكوميني 
أو  اخلاصة  املراكز  أو  املستشفيات  يف  األسنان  ومعاجلة  الصحية 
امللكية.  الطبية  اخلدمات  أو  اجلامعية  املستشفيات  أو  احلكومية  
وعليهم يف حال اختيارهم تلقي العالج يف املستشفيات اجلامعية أو 
مستشفيات القطاع اخلاص دفع 20% من قيمة األسعار التي حددها 
 %80 الربنامج  يدفع  حيث  مستشفى،  لكل  الصحي  التأمني  برنامج 
بدل التكاليف الطبية لهذه املستشفيات. وجتدر اإلشارة يف معرض 
مع  املدين  الصحي  التأمني  صندوق  تفاوض  إىل  األسعار  عن  احلديث 
البدل  الطبية امللكية حول مبالغ  املستشفيات اجلامعية واخلدمات 

التي يدفعها. 

الدرجتني الثانية والثالثة: ضمت هاتني الدرجتني حوايل450.000  منتفع 
يف عام 2010، وُيعّد األفراد املنتفعون مؤهلني للحصول على الرعاية 
يف  لألسنان  الصحية  الرعاية  خدمات  إىل  باإلضافة  الشاملة  الصحية 
املرافق التابعة لوزارة الصحة جمانًا. وُيغطي برنامج التأمني الصحي 
لهؤالء  اخلاصة  املستشفيات  يف  الطارئة  للحاالت  الصحية  الرعاية 
األوىل،  الدرجة  من  للموظفني  نفسها  األسس  على  بناء  املنتفعني 
  %100 الدرجتني دفع ما قيمته  أنه يجب على املنتفعني من هاتني  إال 
الطبية  للحاالت  للمستشفى يف حال قصدوا املستشفيات اخلاصة 

واألسنان غري الطارئة.

الثانية والثالثة  الدرجة األوىل والدرجتني  الوحيدة بني  الفروقات  وتكمن 
من  املنتفعون  يتأهل  حيث  املستشفى،  يف  الغرف  جتهيزات  يف 
الدرجة األوىل للحصول على غرفة خاصة بسرير واحد وأما املنتفعون 
من الدرجة الثانية فيحصلون على غرفة بسريرين ويحصل املنتفعون 

من الدرجة الثالثة على غرفة تتكون من ثالثة أسرة فما فوق.

كما تتنوع األقساط حسب الربنامج واخلدمات الطبية املقدمة، وفيما 
يلي أقساط اخلدمات الصحية لربنامج التأمني الصحي املدين:  

 50 دينار شهريًا ألعضاء الربملان والوزراء وأسرهم

للموظفني  شهريًا  دينارًا   30 بسقف  التعويضات  جمموع  من   %3  
احلكوميني وأسرهم

التي  الطارئة  للحاالت  تبلغ 1.5 دينار  يدفع املوظف احلكومي كشفية 
غري  للحاالت  دنانري  وثالثة  املستشفى  إىل  ُيدخل  أن  إىل  فيها  يحتاج  ال 

الطارئة.

وتستند األقساط السنوية لألفراد املشرتكني اختياريًا عن طريق شراء 
اخلدمات التي ُيقّدمها الربنامج على الفئة العمرية كما يلي:

 0-6 سنوات: 100 دينار

 6-18 سنة: 50 دينار 

 18- 45 سنة: 75 دينار

 45- 60 سنة: 150 دينار

 فوق 60 سنة: ما بني 78 إىل 72 دينار )وفقًا العتبارات متنوعة(

كما ُيساهم الديوان امللكي يف اشرتاكات التأمني املدفوعة لربنامج 
التأمني الصحي املدين ملن تبلغ أعمارهم أكرث من 60 سنة واحلوامل. 

امللكي:  الديوان  مظلة  حتت  الصحية  الرعاية  على  احلصول  أهلية 
الرعاية الصحية لفئات  الديوان امللكي، كما ُذكر سابقًا، تقدمي  يدعم 

املنتفعني التالية:

سقوفًا  أسرهم  دخل  يتجاوز  ال  الذين  املنخفض  الدخل  ذوو  األفراد   
حمددة

 األفراد الذين ُيعانون من أمراض معينة حّددها مكتب رئيس الوزراء 
والتي تتشكل بشكل رئيسي مما يلي:

 األمراض السرطانية وأعراضها اجلانبية 

 األمراض العقلية

 القصور الكلوي

 أمراض الدم املزمنة

 لدغات األفاعي والعقارب

 اإلدمان على الكحول وسوء استخدام األدوية

 اإليدز

النائية  واملناطق  املتدين  الدخل  ذات  املناطق  يف  املقيمون   
كمنطقة البادية

وزارة  حددتها  كما  الوطنية  املعونة  صندوق  من  املنتفعة  الفئات   
التنمية االجتماعية

التأمني ممن  األفراد غري املشمولني بشكل رسمي يف  ويجب على  
التابعة  املستشفيات  يف  الصحية  الرعاية  على  للحصول  يسعون 
ألنواع  مدعومة  بأسعار  للوزارة  عالجهم  تكاليف  دفع  الصحة  لوزارة 
على  للحصول  يسعوا  أن  أو  الصحية،  الرعاية  خدمات  من  حمددة 
لهم  تقدم  حتى  امللكي  الديوان  ُيقّدمها  التي  الصحية  التغطية 
إىل  اإلشارة  وجتدر  باجملان.  الطارئة  غري  للحاالت  الصحية  اخلدمات 
أنه ال ُيحرم أحد من احلصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة يف 

مرافق وزارة الصحة يف حالة احلاجة إليها. 
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لربنامج  دينار  مليون   105 مبلغ   2010 عام  يف  امللكي  الديوان  قّدم 
التأمني الصحي ليدفع تكاليف عالج املنتفعني )انظر اجلدول 12-5(. 
لُيصبحوا  التالية  اخلطوات  اتخاذ  املرضى  على  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
مؤهلني للحصول على التغطية الصحية التي ُيقّدمها الديوان امللكي: 

1. طلب تصريح من الديوان امللكي.

2. احلصول على كتاب من الطبيب ُيوّضح أن طبيعة املرض املصاب 
وُيقّدم  الوزراء.  رئيس  التي حّددها  األمراض  يقع ضمن  به املريض 
كل من الكتاب والتصريح إىل وزارة الصحة إلدراج املريض يف قائمة 

املؤهلني ثم يحصل املريض على بطاقة تعريف.

3. الذهاب ألحد مرافق وزارة الصحة للحصول على اخلدمات الصحية.

بناء على  اثنا عشر شهرًا  إىل  التعريف من ستة  تدوم صالحية بطاقة 
نظام التشخيص والعالج. 

املقدمة  الصحية  للخدمات  املدين  الصحي  التأمني  برنامج  نفقات 
للمرضى: جتاوز املبلغ الذي دفعه برنامج التأمني الصحي املدين يف 
عام 2010 للمستشفيات واملراكز احلكومية واملستشفيات اخلاصة ما 
من  ُخّصص  حيث   ،)12-5 اجلدول  )انظر  دينار  مليون   123.8 جمموعه 
هذا املبلغ 55 مليون دينار لعالج املوظفني احلكوميني واألفراد الذين 
عالج  تكاليف  بدل  املدين  الصحي  التأمني  برنامج  وقّدم  يعولونهم. 
اهلل  عبد  امللك  ومستشفى  امللكية  الطبية  للخدمات  األفراد  هؤالء 

األردنية  اجلامعة  ومستشفى  للسرطان  احلسني  ومركز  املؤسس 
واملستشفيات  حمزة  األمري  ومستشفى  للسكري  الوطني  واملركز 
نفسها  للجهات  دينار  مليون   69 حوايل  دفع  كما  اخلاصة،  واملراكز 
باستثناء اجلهات اخلاصة لقاء اخلدمات الطبية التي تلقاها املنتفعون 

من الديوان امللكي يف عام 2010.

وُيقّدم برنامج التأمني الصحي املدين »حوافز« ملوظفي وزارة الصحة 
املوظفون  أكان  سواء  الوظيفي  واملركز  اخلدمة  سنوات  على  بناء 
إداريون أو أطباء مزاولني للمهنة يف الوزارة واملستشفيات واملراكز. 
اإليرادات  من   %90 نقاط  نظام  على  واملبنية  ُتوّزع  التي  القيمة  وتبلغ 
التي يحصل عليها الربنامج من الديوان امللكي لقاء الرعاية الصحية 
الصحة وذلك بعد  لوزارة  التابعة  ُيقدمها ملنتفعيه يف املرافق  التي 
اقتطاع تكلفة األدوية لهذه الفئة املنتفعة، وُصرف حوايل 27 مليون 

دينار لهذه الغاية يف عام 2010، حيث وّزعت هذه القيمة كما يلي:

 60% لألطباء وأطباء األسنان والصيادلة

 20% للممرضني

 10% لفئات وظيفية أخرى

هذا ووّزع يف اجململ 27 مليون دينار على2.870  موظف وموظفة 
مبعدل1.107  دينار للفرد.

اجلدول 5-12:  اجتاهات إيرادات ونفقات التأمني الصحي املدين

الفئة
مليون دينار أردين

200520062007200820092010

اإليرادات

24.124.627.034.634.043.4املوظفون احلكوميون واملشاركون طواعية

1.30.33.081.782.678.4مساهمة الديوان امللكي لكبار السن واحلوامل

7.07.510.512.818.416.0دفعات املرضى وقيم املساهمة يف تكاليف األدوية

14.317.123.927.43البدل الذي يدفعه الديوان امللكي 1.526.1

0.20.31.32.93.41.4إيرادات أخرى

46.949.565.7156.5169.9165.3إجمايل اإليرادات

النفقات

23.823.128.835.549.754.8عالج املشرتكني يف املرافق غري التابعة لوزارة الصحة

0.70.50.70.70.70.7االشرتاكات

8.26.77.820.34.95.7األدوية واملستهلكات الطبية واملعدات

0.60.60.90.70.50.4عالج املوظفني خارج اململكة

1احلوافز واملكافآت املدفوعة ملوظفي وزارة الصحة 1 .718.52 1.223.927.027.0

60.471.169.0---عالج غري املؤمنني يف املرافق غري التابعة لوزارة الصحة

0.60.83.84.85.65.6نفقات تشغيلية أخرى

45.650.263.2146.31إجمايل النفقات 5 9.51 63.2
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مواجهة التحديات
المركزية دورة املوازنة وإدارة الربامج

تبّين  وقد  مرتفعة.  مبركزية  اليومية  وإدارتها  املوازنة  إعداد  يّتصف 
الرعاية  وهما  الصحية  للخدمات  الرئيسيني  الربناجمني  مراجعة  من 
اخلدمات  األولية/  الصحية  والرعاية  املستشفيات  الثانوية/  الصحية 
واملراكز الصحية بأن الالمركزية مفيدة لنوعية إعداد املوازنة واإلدارة 
من   %55 فقط  الربناجمان  هذان  وُيمثل  هذا  خملصصاتها.  اليومية 

موازنة وزارة الصحة لعام 2011 باستثناء التأمني الصحي املدين.

تنتظر  زالت  ما  قضية  ولكنها  جديدًا  أمرًا  الالمركزية  مسألة  ُتعترب  ال 
وزارة  مكونات  جميع  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  الوقت،  بعض  منذ  التطبيق 

الصحة من مرافق وبرامج رئيسية بحاجة إىل تطبيق الالمركزية. 

أشار تقرير احلسابات الصحية الوطنية لعام 2007 إىل ما يلي: »بالرغم 
الربامج  بني  ومتفرق  جمزأٌ  بأكمله  الصحي  القطاع  متويل  أن  من 
القطاعني  كال  يف  كبري  حد  إىل  ومضبوط  مركزي  ولكنه  واملديريات، 
العام واخلاص، مما ال يرتك جمااًل كبريًا للمرونة واملناورة على مستوى 

املرفق الصحي«. 

الصحة  وزارة  مبستشفيات  اخلاصة  املشاهدات  هذه  وتنطبق  هذا 
يف الوقت احلاضر على مراكز وزارة الصحة واملرافق الرئيسية األخرى 

التابعة لها بالدرجة نفسها. 

بدرجة  مركزيًا  مواردها  وإدارة  املوازنة  إلعداد  احلايل  النظام  زال  ما 
كبرية، وبالتايل ال يتمتع مدراء املستشفيات واملراكز وبعض الوحدات 
كبرية،  رقابية  صالحيات  أو  مبسؤوليات  األخرى  الرئيسية  التشغيلية 
إلغاء احلافز لدى املدراء إلدارة وحداتهم بفعالية  إىل  ُيؤدي  الذي  األمر 
وكفاءة إىل حد كبري، مما يحرم النظام من وفورات حمتملة من شأنها 

زيادة مستويات اخلدمة املقدمة. 

وتعزيز  موازنتها  دورة  هيكلة  إعادة  الصحة  بوزارة  يجدر  التوصيات: 
إدارة مستشفياتها ومراكزها ومديرياتها الرئيسية األخرى عند إعداد 
إعداد  مأسسة  وخاصة  عملياتها  إصالح  خالل  من  املوازنة  مشروع 

املوازنة وتربيرها بحيث تسمح املوازنة للمدراء بـ: 

النموذج  باستخدام  املوازنة  طلبات  يف  اخلاصة  احتياجاتهم  عرض   
العمودي »األسفل- األعلى« يف مرحلة إعداد املوازنة.

بها  يسمح  التي  احلدود  ضمن  مبرونة  اخملصصة  املوازنات  إدارة   
القانون. 

مركزية  األردن  يف  الصحة  وزارة  مستشفيات  حاكمية   »ُتعترب 
يف  الوزارة  يف  العليا  التنفيذية  اإلدارة  ُتعترب  حيث  كبرية،  بصورة 
باإلدارة  املتعلقة  املهمة  القضايا  جميع  عن  املسؤولة  عّمان 
إدارة  باإلمكان  أن  وُيعتقد  والشراء.  واملوازنة  املوظفني  وشؤون 
إذا  املقدمة  الرعاية  نوعية  وحتسني  أكرب  بفعالية  املستشفيات 

منحت استقاللية أكرب.«

اإلقليمي  املرصد  عن  الصادر   2006 لعام  الصحي  النظام  ملف 
للنظم الصحية ملنظمة الصحة العاملية. 

سنوية  توصيات  وتقدمي  سنوية  مبراجعات  القيام  أيضًا  ينبغي  كما 
التي يتقّدم بها مدراء املستشفيات واملراكز  حول طلبات املوازنات 
من خالل مديريات الصحة يف احملافظات ومدراء الربامج يف الوزارة 
تنفيذ  على  اإلشراف  إىل  باإلضافة  عنها،  املسؤول  الربامج  حسب  كاًل 
احملافظات  يف  الصحة  مديريات  خالل  من  مستمر  بشكل  الربامج 
عن  يتجزأ  ال  كجزء  العام  مدار  على  الوزارة  يف  الربامج  ومديريات 

اخلطوات السابقة املذكورة أعاله. 

والكفاءة  والفعالية  املساءلة  لتحسني  للمعلومات  أفضل  استخدام 
اإلدارية

أنظمة  يف  ضعف«  »نقاط  إىل   2011 لعام  العامة  املوازنة  قانون  ُيشري 
ووضع  القرارات  صنع  يف  استخدامها  وقلة  الصحية  املعلومات 
الرئيسية«  والتحديات  »القضايا  بـ  املتعلقة  اجلزئية  يف  السياسات 

التي ُتواجهها وزارة الصحة. 

ببعض  الصحة  وزارة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  مديرية  حتتفظ 
املعلومات اإلدارية عن املراكز واملستشفيات منفردة والبالغ عددها 
أكرث من 1400 مركز بأنواعها اخملتلفة و31 مستشفى، وتشتمل هذه 
املعلومات على التوظيف حسب الفئة وزيارات املرضى وغريها. هذا 
وقد تتوفر معلومات حول النفقات السنوية لكل مستشفى ومركز على 
حده يف مكان ما يف وزارة الصحة، ولكن ال يبدو أن هذه املعلومات 
أو  املقدمة  باخلدمات  املتعلقة  باملعلومات  ومرتبطة  حمفوظة 
اإلنتاجية يف نظام مديرية تكنولوجيا املعلومات يف الوزارة، كما أنه ال 

يبدو من السهل احلصول عليها بسرعة. 

الناجت  من   %2 أنفقت  التي  الصحة،  وزارة  تكون  أن  الضروري  ومن 
إظهار  على  قادرة  املثال،  سبيل  على   2011 عام  يف  اإلجمايل  احمللي 
يف  املتوقع  التقشف  ظل  يف  التشغيلية  عملياتها  وكفاءة  فعالية 
التمويل، حيث يجدر بها القيام بذلك عن طريق حتليل البيانات والربامج 
التي ُتديرها. وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزء األكرب من موازنة وزارة الصحة 
خمصص لربامج تقدمي اخلدمات الصحية يف املستشفيات واملراكز. 
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ُيعترب غياب املعلومات اإلدارية التي تربط تكاليف تشغيل املستشفيات 
واخلدمات  بالتوظيف  املتعلقة  املعلومات  مع  منفردة  واملراكز 
النسبية  التكاليف  ربط  إىل  يهدف  جهد  أي  أمام  كبريًا  عائقًا  املقدمة 
باإلنتاجية يف مرافق وزارة الصحة، حيث ينبغي إعداد هذه املعلومات 

واستخدامها كجزء من عمليات املراجعة املستمرة. 

املوازنة  لتربير  كأساس  املعلومات  هذه  استخدام  ينبغي  كما 
بالشفافية  املوازنة  حول  القرار  اتخاذ  عمليات  تتمتع  ولن  السنوية. 
واملستشفيات  املراكز  مستوى  وعلى  للربامج  الكلي  املستوى  على 
منفردة يف حال عدم توّفر هذه املعلومات. هذا وقد أشري إىل أهمية 
الرعاية  مراكز  استغالل  بكيفية  التكاليف  بربط  املتعلقة  املعلومات 
الصحية األولية يف السابق يف عام 2001 وفقًا لشركة آبت أسوشيتس 

)آبت أسوشيتس، 2001(. 

تكنولوجيا  مديرية  بيانات  قاعدة  توسيع  باملعنيني  يجدر  التوصيات: 
املعلومات على الفور لتضم بيانات حول إنفاق املستشفيات واملراكز 
عمليات  وإصالح  الالمركزية  تطبيق  إىل  باإلضافة  منفردة  وإنتاجيتها 
إعداد املوازنة ومراجعتها وإدارتها. ويجدر باإلدارة العليا لوزارة الصحة 
ملدراء  اإلداري  األداء  تقييم   )1( لـ  املتكاملة  البيانات  هذه  استخدام 
املستشفيات واملراكز و)2( تعزيز إعداد املوازنة وتربيرها أثناء عملية 
دائرة  إىل  املقدم  املوازنة  طلب  من  كجزء  السنوية  املوازنة  إعداد 
الصحة  مديريات  تتحّمل  أن  الضروري  من  يكون  وقد  العامة.  املوازنة 
الصحية  املراكز  موازنات  وتنفيذ  إعداد  مسؤولية  احملافظات  يف 

الفرعية نظرًا لطبيعة وحجم هذه املراكز. 

الرئيسية  للوحدات  اإلدارية  للمعلومات  بيانات  نظام  إعداد  ينبغي  كما 
األخرى يف وزارة الصحة وربطه مبؤشرات األداء التي ينبغي على وزارة 
الصحة وضعها يف طلب املوازنة املقدم لدائرة املوازنة العامة كجزء 

من دورة املوازنة. 

استغالل السعة االستيعابية للمستشفيات بشكل أفضل
للنمو  نظرًا  املوارد  بقلة  اململكة  يف  العامة  املالية  مستقبل  ُيوحي 
السكاين وارتفاع الطلب على السلع واخلدمات املمولة حكوميًا. وأشارت 
احلسابات الصحية الوطنية لعام 2007 بأن االجتاهات احلالية يف متويل 
احلسابات  كانت  وإن  مستدامة«،  »غري  العامة  الصحية  اخلدمات 
الصحية الوطنية متشائمة يف توقعاتها فال بد من مراجعة دورية لبنية 

املستشفيات التحتية من حيث االحتياجات والتكاليف والفعالية. 

بني  اإلقامة  فرتة  ومعدل  األسّرة  إشغال  يف  الفروقات  وتستدعي 
يف  املوازنة  موارد  انحسار  احتمالية  إىل  باإلضافة  املستشفيات 
الفروقات  هذه  من  لالستفادة  فرص  عن  البحث  القادمة  السنوات 

لزيادة كفاءة وفعالية اخلدمات الصحية التي ُتقّدمها وزارة الصحة. 

هناك فرق كبري بني معدالت اإلشغال وفرتة اإلقامة بني مستشفيات 
يف  الفرق  يبلغ  حيث  اخلاص،  القطاع  ومستشفيات  الصحة  وزارة 

وهذه  التوايل،  على   %45 و   %17 اإلقامة  وفرتة  اإلشغال  معدالت 
إجراء  فهو  هنا  املفقود  العنصر  وأما  باجلديدة.  ليست  املعلومات 
وخطة  األسرة،  من  الصحة  وزارة  احتياجات  إلجمايل  شاملة  دراسة 

ة املتوفرة بكفاءة أكرب.  حتتوي على طرق بديلة الستخدام األسرَّ

معدالت  بني  الفروقات  أسباب  أحد  املرضى  حاالت  مزيج  يكون  قد 
اإلشغال وفرتة اإلقامة على الرغم من تعاقد وزارة الصحة مع جهات 
أخرى ملعاجلة بعض من احلاالت املعقدة، كما تدعو احلاجة لتسليط 
الضوء على املرافق العامة املكِلفة كاملستشفيات لتحديد اجملاالت 
ضوء   يف  تكاليفها  يف  وفورات  وحتقيق  كفاءتها  حتسني  ميكن  التي 
على  ويتعني  القادمة.  السنوات  يف  املتوقع  واملوارد  األموال  شح 
وزارة الصحة التأكد من فعالية استخدام األموال املتاحة لديها أيًا كان 
مقدارها وإن مل تكن التوقعات حول شح األموال يف السنوات القادمة 

صحيحة.

وقد استخدمت وزارة الصحة مبدأ التعاقد مع املستشفيات العامة 
استئجار  اتفاقيات  أبرمت  كما  بفعالية،  املرضى  لرعاية  واخلاصة 
ة مع املستشفيات اخلاصة كمستشفى املواساة ومستشفى  األسرَّ
طويلة  إجراءات  لوضع  التجربة  هذه  استخدام  املمكن  ومن  احلياة، 
واالستفادة  الصحة  وزارة  ملستشفيات  التحتية  البنية  لتنظيم  األجل 

من مساهمات املرافق احلكومية األخرى والقطاع اخلاص. 

التوصيات: يجدر بوزارة الصحة إعداد خطة خمسية شاملة وتوصيات 
متكاملة لربنامج الرعاية الصحية الثانوية/ املستشفيات لتحدد اآلثار 
والتبعات على املوازنة، حيث ينبغي أن ُتحّدد اخلطة أي املستشفيات، 
إن وجدت، التي ينبغي )1( التعاقد مع القطاع اخلاص إلدارتها أو بيعها 
)2( دجمها مع مستشفيات أخرى من مستشفيات وزارة الصحة و/أو 
الرعاية.  لُتقّدم مستويات متعددة ومناسبة من  )3( إعادة تنظيمها 

وينبغي أن تتناول اخلطة ما يلي: 

الزائدة  السعة  من  الصحة  وزارة  مرافق  الستفادة  طريقة  أفضل   
يف عدد األسّرة يف املستشفيات اخلاصة وخاصة يف عمان وإربد 
والزرقاء من خالل إغالق املستشفيات ودجمها و/أو زيادة التعاقد 

أو اخلصخصة. 

امللكية  الطبية  للخدمات  لها  واخملطط  احلالية  السعة   
لغايات  اخلاصة  واملستشفيات  اجلامعية  واملستشفيات 
عدد  تقليل  وفرص  املتخصصة  واملعاجلة  تعقيدًا  األكرث  العمليات 
املستشفيات التابعة لوزارة الصحة كما يف عمان وإربد على ضوء 

ة فيها.   سعة  املستشفيات املذكورة وتوفر األسرَّ

دائرة  إىل  ُتقّدمه  الذي  الوزارة  موازنة  طلب  يف  اخلطة  إدراج  وينبغي 
املوازنة العامة، كما ال ينبغي املوافقة على بناء مستشفيات جديدة 
إىل  اإلشارة  جتدر  العالقة.  ذات  واحللول  القضايا  يف  النظر  حني  إىل 
احتواء ورقة عمل توجهات اإلنفاق العام لقطاع الصحة منوذجًا ميكن 

استخدامه للبدء بهذا النوع من التحليل. 
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النظر يف عدد مراكز الرعاية الصحية ومواقعها
يجدر بوزارة الصحة البحث عن فرص لدمج وتنظيم العمليات التشغيلية 
يف املراكز لتحقيق الفعالية والكفاءة يف ضوء عدد املراكز املنفردة 
 700 جتاوز  الذي  املتخصصة  املراكز  وعدد  مركزًا   650 جتاوز  الذي 
مركزًا، كما يجدر بوزارة الصحة دراسة تكاليف وأداء كل مركز على حده 
كجزء من أعمال التحليل التي تقوم بها مبا يف ذلك الزيارات لكل مركز 

حسب النوع وتكاليف الزيارة وغريها.

التوصيات: يجدر بوزارة الصحة إعداد خطة خمسية ودراسات حتليلية 
للمراكز بحيث تضع طرقًا بديلًة لدمج املراكز، وعليها أن ُتدرجها يف 
طلب موازنتها أيضًا، وينبغي أن تتضمن هذه اخلطة النقاط التالية لكل 

مركز باإلضافة إىل أي قضايا أخرى ذات عالقة: 

 حتليل عبء العمل املتعلق باملرضى حسب نوع املركز كعدد زيارات 
املرضى لكل طبيب وطبيب األسنان وممرض الخ. 

 عدد املراكز حسب النوع. 

 تكاليف الزيارة للمريض الواحد.

مراكز  من  كيلومرت(  و20  و10   5 )بقطر  بالكيلومرتات  املركز  قرب   
ومستشفيات عامة وخاصة حمددة أخرى. 

وموقع  لعدد  كبديل  متنقلة  عيادات  أو  النقل  خدمات  توفري  جدوى   
الصحة  وزارة  ومراكز  مستشفيات  استغالل  بهدف  احلالية  املراكز 

بصورة أمثل. 

السنوي  اإلحصائي  الكتاب  يف  املعلومات  هذه  تضمني  وينبغي  هذا 
بناء مراكز جديدة إىل حني  لوزارة الصحة، كما ال ينبغي املوافقة على 

النظر يف القضايا واحللول ذات العالقة.

يف  املراكز  بعض  ودمج  إغالق  عن  الناجتة  الوفورات  توثيق  وينبغي 
التوصيات  تنفيذ  أن  حيث  الوفورات،  هذه  قيم  حتديد  بعد  اخلطة2 

سيحتاج إىل تكاليف معينة. 

إنشاء مستشفيات أكرث مالئمة للمرضى
ُتعّد اخلدمات الفندقية يف مستشفيات وزارة الصحة دون مستواها 
اجلامعية  واملستشفيات  امللكية  الطبية  اخلدمات  مرافق  يف 
والرتفيه  الراحة  وسائل  تتوفر  ال  حيث  اخلاص،  القطاع  ومستشفيات 
فيها باستثناء توّفر آالت القهوة أحيانًا يف بعض مرافق وزارة الصحة. 
أبو نصري الصحي الشامل  وإذا كان كل من مستشفى البشري ومركز 
األويل منوذجًا ملرافق وزارة الصحة األخرى  ومركز شفا بدران الصحي 
أكرث  الصحة  وزارة  مرافق  جلعل  الكافية  الفرص  من  العديد  فهناك 

مالئمة للمرضى وإدرار مزيد من الدخل للمستشفيات واملراكز. 

جلعل  تدابري  العامل  حول  واملراكز  املستشفيات  من  عدد  تبّنت  وقد 
اخلدمات  تقدميها  إىل  باإلضافة  ومالئمة  راحة  أكرث  الصحية  املرافق 
الصحية، حيث تتوّفر حمالت هدايا تبيع الزهور واأللعاب ومواد للقراءة 
للمرضى وأسرهم يف عدد من  املستشفيات باإلضافة إىل آالت البيع 
كما  اخلفيفة،  واألطعمة  املشروبات  تبيع  التي  االنتظار  قاعات  يف 
التي  املستشفى  كافترييا  إىل  الذهاب  وعائالتهم  املرضى  يستطيع 

تخدم موظفي املستشفى أيضًا. 

وتتوجه كثري من املستشفيات حول العامل بشكل متزايد جلعل غرف 
وقوائم  وهواتف  التلفاز  بأجهزة  مزودة  الفنادق،  كغرف  املستشفى 
طعام وغريها من سبل الراحة مقابل بعض الرسوم، والتي من شأنها 
جعل فرتة اإلقامة يف املستشفى وأوقات االنتظار أكرث احتمااًل وراحًة. 

من  جتعل  التي  التدابري  يف  النظر  الصحة  بوزارة  يجدر  التوصيات: 
مرافقها أكرث مالئمة للمرضى ومنها: 

 االرتقاء مبستوى غرف خمتارة يف املستشفيات جلعلها أكرث جاذبية 
لكبار موظفي احلكومة ولتكون منافسة للمستشفيات األخرى غري 
التابعة لوزارة الصحة، حيث ُتعترب هذه النقطة ضرورية إذا ما أرادت 
مستشفيات وزارة الصحة أن تدخل املنافسة على ضوء اإلصالحات 

يف صندوق التأمني الصحي املدين كما هو موصى أدناه.

ومواد  الورود  لبيع  الكبرية  املستشفيات  يف  هدايا  حمالت  فتح   
القراءة والدمى وغريها. 

الطعام اخلاصة وغريها  التلفاز وقوائم  اختيارية مثل   عرض خدمات 
يف غرف املستشفى مقابل دفع البدل.

 متكني املرضى وعائالتهم من استخدام الكافترييا يف املستشفيات 
الكبرية التي تتوّفر فيها  الكافترييا.

االنتظار  قاعات  يف  اخلفيفة  واألطعمة  املشروبات  بيع  آالت  تركيب   
واملناطق احليوية يف املستشفيات واملراكز الصحية الشاملة. 

يف  الصحة  وزارة  بها  تقوم  التي  املراجعة  نتائج  وضع  ينبغي  كما 
اخلطط اخلمسية املوصى بها أعاله. ويجدر بوزارة الصحة البحث عن 
تقدمي  من  بداًل  والرتفيه  الراحة  لوسائل  مزودين  مع  للتعاقد  فرص 
هذه اخلدمات مباشرة. وبالرغم من احتمالية احلاجة إىل إبرام العقود 
دخلها  يذهب  أن  ينبغي  أنه  إال  مركزيًا  العطاءات  استدراج  طريق  عن 
ضمان  يف  ذلك  سيساعد  حيث  املعنية،  واملراكز  املستشفيات  إىل 
إشراف إداري فعال على جودة اخلدمات كالتأكد من توفر كمية ونوعية 

جيدة وكافية من خمزون األطعمة واألشربة يف آالت البيع.

 2       يعرض اخلبري زافرا )2011( يف ورقته كيفية البدء بالتحليل الالزم إلجراء التقييم الضروري. وقد تبدو هذه املنهجية عبئًا كبريًا على املراكز البالغ عددها 684 مركزًا، إال أن التحليل لن يتجاوز 

       30 صفحة إىل حد بعيد لكل من املناطق الصحية البالغ عددها 21، ولن يكون جمع البيانات عبًا على املراكز أو يستهلك الكثري من الوقت بوجود حوايل 800 مراقب وحماسب يف اجململ 
       يف هذه املراكز.
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 إصالح احلوافز الستقطاب موظفي الصحة املهنيني 
واالحتفاظ بهم

ُيشري مسؤولو وزارة الصحة إىل أن استقطاب موظفي الصحة املهنيني 
امللحة،  البشرية  املوارد  قضايا  أكرب  من  بهم  واالحتفاظ  املؤهلني 
أشرنا  كما  املسألة  هذه  حل  يف  السابقة  املنهجيات  تنجح  مل  حيث 
االعتصامات  عليه  دّلت  وكما  البشرية  القوى  تنمية  برنامج  يف  سابقًا 
عن  البحث  الضروري  ومن  األخرية.  اآلونة  يف  األطباء  بها  قام  التي 
تدابري طويلة األجل وتطبيقها إذا أرادت وزارة الصحة استقطاب الكم 
والفئات الضرورية من املوظفني الصحيني املهنيني واالحتفاظ بهم. 
من  جمموعة  واعتمدت  القضية  هذه  الدول  من  العديد  واجهت  وقد 

املبادرات الناجحة للتعامل معها. 

املسألة،  بهذه  ُيعنى  تقرير  إعداد  الصحة  بوزارة  يجدر  التوصيات: 
العامة  املوازنة  لدائرة  ُتقّدمه  الذي  املوازنة  طلب  كجزء من  وإدراجه 
وتكاليفها  وفائدتها  بديلة  مبادرات  جدوى  يف  بدورها  تبحث  التي 
الصحة  باألطباء املزاولني وموظفي  واالحتفاظ  التوظيف  لدفع عجلة 
ُيوّضح  أن  وينبغي  الصحة.  وزارة  حتتاجهم  الذين  اآلخرين  املهنيني 
والنظر  باملوظفني،  واالحتفاظ  التعيني  يف  الصعوبة  مكامن  التقرير 
املبني  االستحقاق  أساس  على  التعيني  من  االنتقال  مسألة  يف 
أساس  على  التعيني  إىل  املوظف  تلّقاه  الذي  الرسمي  التدريب  على 
إيجاد  يصعب  التي  بالوظائف  احلوافز  يربط  الذي  السوق  احتياجات 
املتخصصة.  الصحية  كالرعاية  به  واالحتفاظ  لها  املناسب  املوظف 
املوازنة  قانون  يف  لتضمينها  توصيات  التقرير  ُيقّدم  أن  ينبغي  كما 

السنوية، ويتناول مدى استحسان النقاط التالية: 

من  وغريها  الكتب  ومصاريف  والرسوم  الرواتب  مَلْنح  برنامج  إيجاد   
وزارة  مرافق  يف  باخلدمة  االلتزام  مقابل  الطب  لطلبة  املنافع 

الصحة كأطباء مزاولني بعد التخرج. 

 التعاقد مع من ُيِتّم التزامه بتدريب اإلقامة ومنح مكافآت عند توقيع 
العقود ملن يرغب باالستمرار يف العمل لدى وزارة الصحة. 

 حتديد عقوبات رادعة ُتفرض يف حال عدم االلتزام يف كلتا احلالتني 
كدفع التكاليف املباشرة وتكاليف التدريب مضاعفة. 

موظفي  الستقطاب  تدابري  أيضًا  التقرير  توصيات  تتناول  أن  وينبغي 
لهذا  بأن  تبّين  حال  يف  بهم  واالحتفاظ  اآلخرين  املهنيني  الصحة 
وزارة  بإمكان  التي  الصحية  الرعاية  ونوعية  كمية  على  تأثري  النقص 
لوزارة  السنوي  اإلحصائي  الكتاب  ينبغي توسيع  الصحة تقدميها. كما 
فة يف وزارة  الصحة ليحتوي على معلومات عن املهن الصحية املوظَّ

الصحة، أي عمل تقسيم سنوي لألطباء كما يلي3:

والربنامج  التخصص  حتديد  مع  التعيني  جمال  حسب  االستخدام:   
والواجبات الوظيفية. 

اإلدارية  واملهن  واملستشفى  الصحي  واملركز  الوزارة  أي  املوقع:   
الخ.

الفئة  حتديد  مع  الصحة  وزارة  يف  اخلدمة  مدة  حسب  املغادرة:   
إىل  واالنتقال  التقاعد  بحاالت  املغادرة  حاالت  ومقارنة  الوظيفية 

وزارات أو مستشفيات جامعية أخرى الخ. 

تطبيق ممارسات أفضل لوصف األدوية
الطبية  واملستهلكات  واألدوية  واملطاعيم  األمصال  برنامج  ُيعترب 
الصحية.  اخلدمات  تقدمي  يف  ومهم  كبري  عنصر  وهو  شراء،  برنامج 
التي  واملراكز  للمستشفيات  كوكيل  رئيسي  بشكل  الربنامج  يعمل 
يف  األدوية  وصف  ممارسات  يف  مباشر  دور  أي  له  وليس  يخدمها، 
مشكلة  حل  يف  املساهمة  ميكنه  ولكن  واملراكز،  املستشفيات 
للمعلومات  توفريه  خالل  من  املوصوفة  األدوية  كميات  يف  اإلفراط 

الضرورية.

إفراطًا  هناك  أن  إىل   2008 لعام  الوطنية  الصحية  احلسابات  وأشارت 
وقد  واخلاص.  العام  القطاعني  كال  يف  املوصوفة  األدوية  كميات  يف 
حددت وزارة الصحة يف إحدى مؤشرات أدائها احلاجة إىل التقليل من 
وصف األدوية بأسمائها التجارية. وبإمكان برنامج األمصال واملطاعيم 
الرقيب على ممارسات  بدور  يقوم  أن  الطبية  واألدوية واملستهلكات 
وصف األدوية يف املستشفيات واملراكز بناًء على توزيعها. ويأتي هذا 
تغيري  إىل  الرامية  السريرية  الصيدلة  مديرية  جلهود  مكماًل  اجملهود 
ممارسات وصف األدوية عن طريق حتديد بدائل أرخص ولها الفعالية 
كبرية  وفورات  لتحقيق  فرصة  جمتمعة  اجلهود  هذه  وُتتيح  نفسها. 

بقدر جناحها يف تعديل ممارسات وصف األدوية. 

التوصيات: نوصي وزارة الصحة بتبني املنهجيتني التاليتني: 

تكاليف  حول  تقرير  إلعداد  السريرية  الصيدلة  مديرية  مع  العمل   
وقيمة األدوية املوصوفة األكرث شيوعًا حسب مستشفيات ومراكز 
وزارة  على  وعرضه  العام،  نهاية  يف  حده  على  كال  الصحة  وزارة 

الصحة واملواطنني ونشره على املوقع اإللكرتوين للوزارة. 

مدة  انتهاء  على  يبقى  مل  التي  األدوية  لبيع  فرص  عن  البحث   
بأنها  ُتقّدر وزارة الصحة  إال عام واحد بخصم كبري، والتي  صالحيتها 

ليست بحاجة إليها خالل ذلك العام.

 3         ُيوضح زافرا )2011( الكيفية التي قد ُتعرض فيها هذه البيانات. هذا وينبغي احلصول على معلومات مماثلة عن أطباء األسنان واملمرضني  والصيادلة وغريهم وعرضها يف الكتاب

            اإلحصائي السنوي. 
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حتسني عدالة وكفاءة برنامج التأمني الصحي املدين
وفئات  احلكومة،  موظفي  املدين  الصحي  التأمني  برنامج  ُيغطي 
الوزراء،  رئيس  مكتب  حددها  التي  باألمراض  املصابني  من  املؤهلني 
حيث  من  درجات  ثالث  إىل  احلكومة  موظفو  وُيصّنف  الفقراء.  وفئة 
الدرجات  هذه  بني  الفروقات  أهم  ويكمن  املستشفى،  يف  اإلقامة 
املرافق  يف  العالج  بتلقي  األوىل  الدرجة  ملوظفي  املتاح  اخليار  يف 
لربنامج  املرتتبة  التكاليف  من  جزءًا  دفع  مقابل  اخلاصة  أو  اجلامعية 

التأمني الصحي املدين. 

إجمايل  من   %3 والبالغة  نفسها  النسبة  املوظفني  جميع  يدفع 
أردين  دينار  أقصى30  كحد  الشهرية  األقساط  تبلغ  حيث  التعويضات، 
لتغطيتهم يف التأمني الصحي املدين. وُيثري هذا اجلانب مسألة العدالة 
بني املوظفني الذين يدفع جميعهم النسبة نفسها من تعويضاتهم 
على شكل أقساط ولكنهم ال يتمتعون بدرجة االستحقاق نفسها، كما 
اخلدمة  وتكاليف  احملصلة  األقساط  بني  مباشرة  عالقة  توجد  ال  أنه 
مرافق  أو  الصحة  وزارة  مرافق  يف  احلكوميني  للموظفني  املقدمة 

عامة أو خاصة أخرى. 

تدعم احلكومة الرعاية الصحية املقدمة ملوظفي احلكومة من خالل 
التمويل العام الذي ُتقّدمه وزارة الصحة، حيث ال يدفع برنامج التأمني 
ميكن  وال  الصحة،  وزارة  ملرافق  الرعاية  هذه  تكاليف  املدين  الصحي 
وبخالف  الضرورية.  البيانات  غياب  ظل  يف  الدعم  هذا  مقدار  حتديد 
عدد من أنظمة التأمني الصحي العام واخلاص فإن احلكومة ال ُتساهم  
التأمني  صندوق  إىل  تذهب  التي  املوظفني  أقساط  من  جزء  دفع  يف 
وزارة  ُتقّدمه  الذي  العام  التمويل  اعتبار  إمكانية  من  بالرغم  الصحي 

الصحة مساهمة »ضمنية«. 

التي  املدين  الصحي  التأمني  أقساط  تعكس  أن  الضروري  ومن 
تكاليف  بها احلكومة  التي ُتساهم  يدفعها موظفو احلكومة واحلصة 
الرعاية الصحية املقدمة يف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة التي 
واخلدمات  الصحة  وزارة  من  لكل  الصحي  التأمني  صندوق  يدفعها 
اجلامعية،  واملستشفيات  اخلاصة  واملستشفيات  امللكية  الطبية 
للمستشفيات  العامة  املوازنة  متويل  بتخفيض  ذلك  سيسمح  حيث 
واملراكز وبالتايل إيصال مرافق وزارة الصحة إىل وضع مايل منافس حيث 

يرتبط دخلها بتكاليف اخلدمات املقدمة يف النهاية. 

يدفع برنامج التأمني الصحي املدين حوافز ملوظفي وزارة الصحة بناًء 
الديوان امللكي لقاء العالج يف مرافق وزارة  الواردة من  على املبالغ 
واإلداريني  املزاولني  الصحة  وزارة  ملوظفي  احلوافز  وُتدفع  الصحة، 
والتسلسل  اخلدمة  فرتة  طول  على  يعتمد  نقاط  نظام  على  بناًء 
الوظيفي. وقد بلغت احلوافز 27 مليون دينار أردين يف عام 2009 كما 
على  بناء  ُتقّدم  ال  احلوافز  أن  إال   .2010 عام  يف  نفسه  املقدار  بلغت 
على  ُتوّزع  بل  تقدميها  نطاق  أو  املقدمة  الصحية  اخلدمات  نوعية 
املوظفني  فيهم  مبن  الصحة  وزارة  يف  املهنيني  املوظفني  جميع 

اإلداريني بحكم التدريب األكادميي الذي يتلّقونه. 

اخلدمات  لقاء  الصحة  لوزارة  البدل  الصحي  التأمني  برنامج  دفع  وإذا 
املقدمة ملنتفعيه فمن املمكن اعتبار أي من هذه احلوافز الضرورية 
يف هذه احلاالت جزءًا من هذا البدل. ويف حال وافقت احلكومة على 
إصالحات التعويضات التي تنظر فيها حاليًا فمن املمكن إيقاف احلوافز 
التي يدفعها برنامج التأمني الصحي املدين لدعم تعويضات موظفي 

وزارة الصحة كحل بديل.

التوصيات: ينبغي اتخاذ جمموعة من اخلطوات املتكاملة على املدى 
ومن  املدين،  الصحي  التأمني  برنامج  يف  بإصالحات  للقيام  املتوسط 
املقدمة  الصحية  الرعاية  تكاليف  تنعكس  أن  اخلطوات  هذه  جملة 
املؤمنون  املوظفون  يدفعها  التي  األقساط  على  للمنتفعني 
للرعاية  الضمني  احلكومي  الدعم  ينعكس  أن  ينبغي  كما  واآلخرون، 
الصحية املقدمة للموظفني بشكل صريح على احلصة التي ُتساهم 
بها احلكومة يف األقساط عوضًا عن الدعم املايل العام للمستشفيات. 

هذا ويجدر النظر يف النقاط التالية كجزء من عمليات اإلصالح: 

الصحية  الرعاية  تكاليف  بدفع  البدء  املدين  الصحي  بالتأمني  يجدر   
املقدمة للموظفني احلكوميني ملستشفيات ومراكز وزارة الصحة 
الصحي  التأمني  لربنامج  التأمني  مبالغ  امللكي  الديوان  يدفع  كما 
املدين عن فئات األفراد املؤهلني واألشد فقرًا ممن يتلقون الرعاية 

الصحية يف مرافق وزارة الصحة.

 يجدر بربنامج التأمني الصحي املدين توفري خيارات ملوظفي احلكومة 
يف  سواء  ُتناسبهم  التي  التغطية  خيارات  انتقاء  جميعًا  لهم  ُتتيح 
اخملتلفة  األنواع  واختيار  اجلامعية  املرافق  أو  اخلاصة  املرافق 
التي يرغبون باحلصول عليها مقابل دفع  الراحة  من الغرف وسبل 

أقساط أعلى. 

 يجدر باحلكومة املساهمة يف حصة من أقساط التأمني املدفوعة 
املقدمة  الصحية  الرعاية  عن  املدين  الصحي  التأمني  لربنامج 

للموظفني احلكوميني. 

بناء على طول فرتة اخلدمة وغريها من  »احلوافز« املقدمة  إلغاء   
وتقدميها  املدين،  الصحي  التأمني  برنامج  يدفعها  التي  األسس 
السنوية  الصحة  وزارة  موازنة  يف  املوظفني  لتعويضات  كتمويل 
خدمات  على  للحصول  املوظفون  احتاج  حال  يف  ذلك  عن  عوضًا 

الرعاية الصحية.

كما يجدر بوزارة الصحة إعداد تقرير يعرض حتلياًل لكل من هذه القضايا 
والبدائل وُيقّدم توصيات حول تنفيذها والفرتة الزمنية لكل منها. 

تعزيز اجلهود للحد من التدخني
من جملة اخلدمات املقدمة يف مراكز اخلدمات الصحية هي عيادات 
ولكن  صعبة  مشكلة  التدخني  عن  التوقف  ُيعترب  التدخني.  عن  اإلقالع 
مسعاها،  يف  العيادات  جناح  مدى  حول  للنتائج  أداء  مؤشر  شأن  من 
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كنسبة مراجعي عيادات اإلقالع عن التدخني الذين أكملوا النظام الذي 
وضعته لهم العيادة ومل يعودوا للتدخني بعد عام من إنهائهم النظام 
اخلاص بهم، أن يقيس مدى جناح العيادات، وقد يكون له دور مهم يف 

حتديد مدى فعالية املوارد املنفقة على هذا اجملهود. 

عن  اإلقالع  لعيادات  األخرى  األداء  مؤشرات  تشتمل  أن  املمكن  ومن 
بالرتدد على  بدؤوا  الذين  أي معدل  التدخني على معدل االستمرارية 
الذي  النظام  الطريق وأكملوا  إىل نهاية  الذين استمروا  العيادات وعدد 
العيادات  تكاليف  إجمايل  حتديد  ينبغي  كما  العيادات.  لهم  وضعته 
لهم  وضعته  الذي  النظام  أكملوا  الذين  األفراد  عدد  على  مقسمة 
من  عدد  على  املنهجية  هذه  تطبيق  املمكن  ومن  هذا  العيادة. 
ُصّممت  التي  تلك  وخصوصًا  األولوية  ذات  األخرى  الربنامج  أنشطة 

للتأثري يف السلوك للتقليل من حاالت املرض. 

يلقى كثري من األردنيني نحبهم يف أعمار مبكرة بسبب التدخني، ويجدر 
بوزارة الصحة البحث عن منهجيات ممكنة ملكافحة التدخني وخاصًة 
بني الرجال، بحيث ينبغي أن تعمل هذه املنهجيات على تثبيط عزمية 
عن  اإلقالع  على  املدخنني  وتشجيع  بالتدخني،  البدء  عن  الشباب 
التدخني، ومنع انتشار اخملاطر الصحية عن طريق التقليل من مشاكل 
التدخني السلبي. ومن اجلدير بالذكر بأنه ال بد من تسويق هذه األفكار 
األدلة  من  كبريًا  عددًا  هناك  فإن  اجلانب  هذا  إىل  وباإلضافة  اجتماعيًا. 

التقليل من حاالت  أثرًا مفيدًا جدًا على  حول العامل ُتفيد بأن للضرائب 
البنك  ويوصي  حتدث.  قد  التي  التهريب  عمليات  من  بالرغم  التدخني 

الدويل )1999( بفرض ضرائب ُتعادل ثلثي قيمة السجائر أو أكرث.  

معدالت  حتسني  يف  املهمة  القضايا  من  التدخني  موضوع  ُيعّد 
الوفيات وانتشار األمراض. وجتدر اإلشارة إىل أن احلكومة قد تبّنت عددًا 
احلاجة  تزال  ال  ولكن  التدخني  من  للتقليل  والسياسات  القوانني  من 

قائمة لعمل املزيد. 

على  واملطاعم  للفنادق  املمنوح  اإلعفاء  إلغاء  ينبغي  التوصيات: 
حظر التدخني يف مرافقها العامة، كما ينبغي تعزيز وتطبيق القواعد 
التي حتظر التدخني يف املباين العامة كوزارة الصحة ومراكز الشرطة 
التدخني  ظاهرة  زالت  ما  حيث  الصحية،  واملراكز  واملستشفيات 

مستمرة بشكل كبري يف هذه املرافق. 

ويجدر بوزارة املالية التفكري جديًا يف فرض ضرائب مرتفعة على التبغ 
على  املرتفعة  الضرائب  أن  إىل  الدولية  األدلة  أشارت  وقد  ومنتجاته، 
السجائر ومنتجات التبغ قد ُتؤدي إىل املزيد من عمليات التهريب وزيادة 
بكثري  أقل  تكاليفها  أن  إال  احمللية،  االمتيازات  أو  باالحتكارات  اإلضرار 
العامة  اإليرادات  للمجتمع من حيث  التي ميكن حتقيقها  من املنافع 

واالرتقاء بصحة املواطنني. 



68

الفصل السادس

النقل يف أردن معاصر ومنافس 

نظرة عامة
استخدام  يف  األردن  يف  التنمية  لتحقيق  السبل  أفضل  تتمثل 
حجم  صغر  بسبب  التجارة  على  يعتمد  اقتصادي  منو  منوذج 
حتقيق  وإمكانية  جهة،  من  اململكة  يف  نسبيًا  الداخلي  السوق 
املنافع عن طريق االندماج بشكل أكرب يف االقتصاد العاملي من 
جهة أخرى1. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املنهجية هي االسرتاتيجية 
املتبعة يف األجندة الوطنية. ومبا أن حتقيق هذا الهدف يتطلب 
بنية حتتية ومتطورة للنقل، فان التحدي احلايل يكمن يف السعي 
املوازنات  تفرضها  التي  القيود  ضمن  الهدف  هذا  حتقيق  نحو 

املالية الضئيلة. 

مقارنات دولية
تنموية  مستويات  ذات  أخرى  بدول  باملقارنة  جيدًا  األردن  أداء  ُيعترب 
البنية  نوعية  ُتعترب   .2-6 و   1-6 اجلدوالن  يوضحه  كما  مشابهة، 
التحتية للنقل اجلوي يف اململكة أعلى من املتوسط بالرغم من أنها 
املرتفع،  الدخل  ذات  االقتصادية  الدول  يف  املتوسط  دون  زالت  ما 
حيث ُتعّد سهولة الربط باألسواق اخلارجية ممتازة، كما يتبوأ األردن 
مركزًا جيدًا من حيث عدد الطائرات املغادرة لكل ألف شخص، وعدد 
الدوليني  للمسافرين  املتوفرة  واملقاعد  العاملة،  اجلوية  اخلطوط 
إذا ما قورن بنظرائه من الدول. وإن دّل هذا على شيء فيدل على 
لتوسيع  نسبيًا  قويًا  أساسًا  الدويل  اجلوي  للنقل  التحتية  البنية  توفري 

التجارة الدولية. 

نوعية  احتلت  حيث  نسبيًا،  جيدة  الربي  للنقل  التحتية  البنية  ُتعترب  كما 
من  تقريبًا   %25 بـ  أعلى  مرتبة  اململكة  يف  الربي  النقل  شبكة 
االقتصادي  املنتدى  تقارير  يف  حتليلها  مت  دولة   133 يف  املتوسط 

العاملي، وجاءت مرتبة األردن أعلى من املتوسط لهذه الدول.

ُيعّد عدد كيلومرتات الطرق املعبدة لكل مرت مربع من األرض منخفضًا 
مناطق  يف  السكان  جتّمع  إىل  ذلك  يف  السبب  ويعود  اململكة،  يف 
حمددة يف اململكة وخاصة يف العاصمة عمان. وُتعّد نوعية الطرق 

جيدة بالرغم من افتقارها إىل بعض األمور الضرورية. 

اجلدول 6-1: نوعية البنية التحتية

بيانات عام وسيلة النقل
2008 أو أحدث

املتوسط 
جلميع الدول

اجلوي  للنقل  التحتية  البنية  نوعية  مؤشر 
)1= ضعيف  7= ممتاز(

5.74.1

املسافرين  الركاب  لعدد  اململكة  مرتبة 
دوليًا لكل كيلومرت يف األسبوع )133 دولة، 
من  عدد  أكرب  ذات  الدولة  األوىل=  املرتبة 

الركاب(

63

اجلوية  اخلطوط  لعدد  اململكة  مرتبة 
أكرب  األوىل=  املرتبة  دولة،   133( العاملة 

عدد من اخلطوط اجلوية(

62

مع  التواصل  لسهولة  اململكة  مرتبة 
األعمال  إجراء  لغايات  اخلارج  يف  األسواق 
األوىل=  املرتبة  دولة،  اململكة)133  داخل 

أكرب عدد من العالقات(

30

نوعية شبكة النقل الربي )1= ال توفر الشبكة 
الوصول  ويسهل  كفؤة  نوعية  ذو  نقاًل 
إليه  7= توفر الشبكة نقاًل ذو نوعية كفؤة 

ويسهل الوصول إليه(

5.04.5

األردن )133  الربي يف  النقل  مرتبة شبكة 
دولة، 1= أفضل نوعية (

37

نوعية الطرق )1= غري متطورة 7= واسعة 
وكفؤة وفقًا للمعايري الدولية(

4.93.8

 =  1 دولة،   133( األردن  يف  الطرق  مرتبة 
أفضل نوعية(

38

مرتبة البنية التحتية للسكك احلديدية يف 
األردن )1= غري متطورة 7= واسعة وكفؤة 

وفقًا للمعايري الدولية(  
1.73.1

مرتبة البنية التحتية للسكك احلديدية يف 
األردن )133 بلد، 1 = أفضل نوعية(

91

نوعية البنية التحتية للميناء )1= ضعيف  7= 
ممتاز(

4.44.0

األردن  يف  للميناء  التحتية  البنية  مرتبة 
)133 بلد، 1 = أفضل نوعية(

46

للدكتور النقل  لقطاع  العام  اإلنفاق  توجهات  عمل  ورقة  يف  الفصل  هذا  يف  واألشكال  اجلداول  معظم  إلعداد  املستخدمة  واملصادر  الطرق  حول  التفصيلية  املالحظات  تتوفر        1 

          خوان بوتاري، 2011، مشروع اإلصالح املايل الثاين املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
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الوحيد  البحري  املنفذ  وهو  العقبة،  مليناء  التحتية  البنية  نوعية  ُتعترب 
يف  املشمولة  الدول  متوسط  من  الشيء  بعض  أعلى  اململكة،  يف 

للميناء  التحتية  البنية  لتحسني  طوياًلً  الطريق  زال  ما  ولكن  التحليل، 
مقارنًة باإلمارات العربية املتحدة والبحرين وسلطنة عمان. 

اجلدول 6-2: مؤشرات النقل الدولية

الدولة / الدول
املسافرون 

جويًا لكل 1000 
نسمة

عدد سيارات 
الركاب لكل 1000 

نسمة

مؤشر ارتباط الدول 
بشبكات املالحة 
البحرية العاملية

نوعية 
املوانئ 

احلمولة املنقولة 
عرب السكك 

احلديدية
كثافة الطريق

نسبة الطرق 
املرصوفة

دول الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا
98--42.284-76

الدول متوسطة 
الدخل 

10661-44.49889-

دول الدخل 
املرتفع يف 

منظمة التعاون 
االقتصادي 

والتنمية 

1.380460-513.3156883

دول الدخل 
املتوسط املتدين

80--3.52.879224-

دول الدخل 
املنخفض 

258.1-3.2---

-67--23-247لبنان

6424154251.4031022السعودية

-61171232.23621سوريا

383942346099100األردن

تفسري عناوين األعمدة:

»املسافرون جوًا«: عدد الركاب املسافرين بالنقل اجلوي. 

مدى جودة ربط الدول بشبكات املالحة العاملية. وكلما ارتفع املؤشر كان من األسهل احلصول على خدمات  يقيس  مؤشر  العاملية«:  البحرية  املالحة  بشبكات  الدول  ارتباط  »مؤشر 
الشحن البحري ذات السعة الكبرية. 

»نوعية املوانئ«: تقيس نوعية البنية التحتية للموانئ. ويرتاوح املؤشر ما بني 1 = غري متطورة البّتة إىل 7 = متطورة جدًا وكفؤة حسب املعايري الدولية. 

»احلمولة املنقولة عرب السكك احلديدية«: مقدار احلمولة املنقولة عرب السكك احلديدية )مليون طن/ كيلومرت(. 

»كثافة الطرق«: عدد كيلومرتات الطرق املعبدة لكل كيلومرت مربع من األرض. 

»نسبة الطرق املرصوفة«: النسبة املئوية للطرق املرصوفة.  

ُتعترب إنتاجية الروافع يف ميناء العقبة، حتى وقٍت قريب، دون املعايري 
ويف  عمان  سلطنة  يف  صاللة  يف  الروافع  عمل  ُيعترب  حيث  الدولية، 
العقبة.  يف  منه  كفاءة  أكرث  املثال،  سبيل  على  مصر،  يف  بورسعيد 
وُتعّد هذه النقطة مهمة ومن اجلدير آخذها بعني االعتبار إذا ما أراد 

األردن تعزيز موقعه كمركز جتاري يف املنطقة. 

املتوسط  دون  احلديدية  للسكك  التحتية  البنية  نوعية  ُتعترب  كما 
العاملي، حيث يأتي األردن دون املتوسط احلسابي لـ 133 دولة. ومبا 
ألول  احلديدية  السكك  شبكة  أنشأت  قد  الصناعية  الدول  معظم  أن 
جديدة  أراض  فتح  أو  املوجودة  القنوات  الستبدال  عامًا   150 قبل  مرة 
يكون  أال  الغريب  من  ليس  فإنه  باملركبات  النقل  ظهور  قبل  للتوطني 

القطاع قد شهدًا تطّورًا منذ ذلك الوقت.
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هيكلة قطاع النقل
تتكون البنية التحتية للنقل يف األردن مما يلي: 

 ثالثة مطارات دولية )مطار امللكة علياء الدويل ومطار عمان املدين 
إىل  باإلضافة  العقبة(  يف  حسني  امللك  ومطار  عمان  العاصمة  يف 

مطار حملي صغري يف معان. 

 ميناء بحري واحد يف العقبة على البحر األحمر. 

 شبكة طرق طولها 8.000 كم تضم طريقًا رئيسيًا بني عمان والعقبة 
)أكرث من 3.000 كم( وطرقًا فرعية )حوايل 2.000 كم( وطرقًا ريفية )أكرث 
الرئيسية للشحن  الوسيلة  من 2.000 كم(. وتعترب الطرق إىل حد بعيد 

ونقل الركاب. 

التي  العقبة  حديد  سكة  مؤسسة  احلديدية:  للسكك  مؤسستان   
العقبة،  ميناء  إىل  املناجم  من  األخرى  واملعادن  الفوسفات  تنقل 
القطار  خدمة  بتشغيل  ُتعنى  التي  األردين  احلجازي  اخلط  ومؤسسة 

أسبوعيًا من عمان إىل مدينة درعا السورية. 

تخدم البنية التحتية 6.2 مليون شخص، ويعيش حوايل 53% منهم يف 
عمان والزرقاء وحوايل 85% يف املناطق احلضرية. 

وترتاوح تقديرات مرونة حركة املواطنني يف األردن كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمايل2  للفرد بني 1.1 إىل 1.5، وهو مؤشر يدل على أن الزيادة 
يف  أكرب  زيادة  يصاحبها  اإلجمايل  احمللي  الناجت  من  الفرد  نصيب  يف 
نسب احلركة. ومع التأكيد على هذه النقطة نذكر بأن عدد السيارات 
من  بكثري  أسرع  بوترية   2008 إىل   1999 عام  من  ارتفع  قد  األردن  يف 
عمان،  العاصمة  يف  وخاصة  اإلجمايل  احمللي  الناجت  أو  السكان  منو 
ارتفاع معدل  إىل  ارتفع من 321.000 إىل 906.000 مركبة مما أدى  حيث 
زيادة املركبات لكل شخص من حوايل 6.8% إىل 15.5%، يف الوقت الذي 
سنة  الثالثني  مدى  على  السنوية  السكان  منو  معدالت  فيه  تراجعت 

املاضية من 4% إىل أكرث من 2% بقليل. 

ومن املتوقع، بناء على هذه االجتاهات، أن يزداد الطلب على خدمات 
 %8.5 إىل   %3.3 بني  ترتاوح  مبعدالت   2030 عام  حتى  الربي  النقل 
سنويًا، مما يدل على أن الوضع التنموي يف اململكة بحاجة إىل حتسني 
نفسه،  الوقت  يف  الوطنية،  النقل  اسرتاتيجية  وُتشري  السكان.  حركة 
إىل أن احلركة مقيدة وأن الفقراء غري قادرين على تلبية احتياجات النقل 
األساسية. وعلى احلكومة، بناء على ذلك، أن تتخذ قرارًا بشأن حتديد 
توازن بني مسألتي  وإيجاد  للنقل  التحتية  بنيتها  لتعزيز  السبل  أفضل 

الكفاءة والعدالة. 

الربامج وسياسات اإلنفاق
ُتقّدر حصة النقل من الناجت احمللي اإلجمايل بحوايل 10%، يف حني ُتقّدر 
النفقات العامة للقطاع بحوايل 2% من الناجت احمللي اإلجمايل، علمًا بأن 
هاتني النسبتني تقعان ضمن النطاق املتعارف عليه يف معظم دول 
العامل. وتؤّكد هذه النقطة على أن التحدي احلقيقي ال يكُمن بالضرورة 
يف زيادة موارد املوازنة اخملصصة للنقل على املدى الطويل بل يف 
زيادة كفاءة البنية التحتية للطرق ما دامت اململكة تسعى لتحسني 

نوعية خدمات النقل املقدمة. 

أردين لعام 2010،  النقل حوايل 356 مليون دينار  العام على  اإلنفاق  بلغ 
وُتخّصص املبالغ اخلاصة بأنشطة الطرق ضمن موازنة وزارة األشغال 
 ،2010 للعام  موازنتها  من   %37 حوايل  بلغت  والتي  واإلسكان  العامة 
املرتبة  العقبة  تطوير  شركة  يف  وامليناء  املطارات  مشاريع  واحتلت 
حصة  فيه  بلغت  الذي  الوقت  يف  النفقات.  من   %34 بحوايل  الثانية 
السياسات  لوضع  العام  النقل  مؤسسة  تعترب  التي  النقل،  وزارة 
العامة  املوازنة  من   %17 من  أقل  للنقل،  الرئيسية  واالسرتاتيجيات 

للقطاع. وفيما يلي شرح لربامج كل من هذه اجلهات. 

اجلدول 6-3: اإلنفاق احلكومي على النقل لعام 2010 

النسبة من اجملموعمليون دينار أردينالوزارات والوحدات 

132.637.3وزارة األشغال العامة واإلسكان

5وزارة النقل 9.616.7

12.83.6مؤسسة سكة حديد العقبة 

1.30.4مؤسسة اخلط احلجازي األردين

2.10.6هيئة تنظيم النقل الربي

1.20.3السلطة البحرية األردنية

17.95.0هيئة تنظيم الطريان املدين

121.134.0شركة تطوير العقبة

7.32.1شركة املطارات األردنية

355.9100.0اجملموع

النقل  اسرتاتيجيات  وضع  يف  ريادي  دور  النقل  لوزارة  النقل:  وزارة 
األخرى،  العامة  النقل  مؤسسات  بني  تنسيقي  دور  ولها  وسياساته، 
كما ُتشرف الوزارة على مراقبة تنفيذ اتفاقيات النقل الثنائية املربمة 
بني األردن ودول أخرى، وهي املسؤولة عن متثيل األردن يف الهيئات 
اإلقليمية والدولية املعنية بقضايا النقل ومتابعة نشاطاتها. كما تقوم 
للمعلومات  بنكًا  وأنشأت  كما  بالنقل،  املتعلقة  األبحاث  بإجراء  الوزارة 

حول القطاع أيضًا. 

ر الناجت احمللي اإلجمايل للفرد. ر احلركة بتغيُّ 2        مقياس يدل على تغيُّ
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النقل  لوزارة  الرأسمالية  العليا لالستثمارات  اإلنفاق  أولويات  وتشتمل 
سكة  لتطوير  اسرتاتيجية  وضع  يلي:  ما  على  بعده  وما   2010 عام  يف 
احلديد يف األردن، ودعم هيئة تنظيم النقل الربي )توفري الدعم لتنقل 
الطالب والتخطيط النشاء البنية التحتية للنقل(، وربط النقل العام بني 

عمان والزرقاء. 

اإلعانات   2010 عام  يف  الرأسمالية  املشاريع  نفقات  بنود  أهم  ومن 
وشراء  واستمالكات  جهة،  من  األخرى،  احلكومية  للوحدات  واملنح 
نفسها  النسبية  األهمية  نفس  منها  ولكل  أخرى،  جهة  من  األرضي، 

تقريبًا ، وُتشّكالن معًا حوايل 82% من النفقات الرأسمالية3. 

ومن املتوقع أن تبلغ نفقات تطوير نظام سكة احلديد حوايل 70% من 
اإلعانات واملنح يف عامي 2012 و 2013. 

توسيع  عن  مسؤولة  الوزارة  ُتعترب  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
والتصاميم  الدراسات  وإعداد  اخلطط  ووضع  الطرق،  شبكة  وصيانة 
والزراعية  القروية  والطرق  العامة  الطرق  شبكة  إلنشاء  الالزمة 
وحتليالت  اختبارات  الوزارة  ُتجري  كما  سالمتها.  وضمان  وصيانتها 
ودراسات  بحوثًا  وُتجري  اجلودة،  وضبط  البناء  وأعمال  ملواد  خمربية 
صياغة  عن  مسؤولة  الوزارة  أن  كما  الطرق،  حول  وعملية  نظرية 

األنظمة والتشريعات وحتديثها ووضع املواصفات. 

هذا وُتصَرف حوايل 73% من نفقات الطرق يف وزارة األشغال العامة 
وأما  الطرق  لصيانة  فقط   %17 وُيصرف  جديدة  طرق  لشق  واإلسكان 

الباقي فُيصرف على اإلدارة واخلدمات املساندة. 

وجتدر اإلشارة إىل تصنيف نفقات صيانة الطرق كنفقات رأسمالية يف 
يتم  حيث  مالئم،  وغري  للجدل  مثري  التصنيف  هذا  أن  إال  الوزارة  موازنة 
كما  الطرق  أصول  على  للمحافظة  اخملصصة  النفقات  مع  التعامل 
لو كانت إضافة لهذه األصول أو حتسني لها، األمر الذي قد ينجم عنه 
خماطر بتخفيض خمصصات الصيانة ، حيث أصبح التوجه نحو التقليل 
من املشاريع الرأسمالية يف اآلونة األخرية توجهًا كبريًا وجديًا مقارنة 

بتقليل النفقات اجلارية.

يف  وخاصة  كبريًا  خطأ  يكون  أن  التمويل  مستوى  من  للتقليل  وُيمكن 
التنموية،  األردن  اسرتاتيجية  يف  النقل  ميثله  الذي  املهم  الدور  ظل 
وميكن  األعلى.  اإلنتاجية  ذات  للمجاالت  املوارد  تخصيص  إىل  واحلاجة 
للموازنة  وفورات  ُتحّقق  أن  املناسب،  الوقت  يف  ُأجريت  إذا  للصيانة، 

مقارنًة بتكاليف إعادة البناء. 

املوارد  ضعف  تخصيص  مت  فقد  اجلارية،  للنشاطات  بالنسبة  أما 
املالية لإلدارة واخلدمات املساندة مقارنة بوضع خطط لشق الطرق 

وإجراء الدراسات وعمل التصاميم ذات العالقة. 

مدى  على  واإلسكان  العامة  األشغال  لوزارة  العام  اإلنفاق  تراجع  لقد 
السنوات الثالث املاضية. وكانت الرتاجعات بني عامي 2009 و 2011 أكرب 
هذا  سبب  أن  إال  جديدة،  طرق  بشق  مقارنة  الطرق  صيانة  لنفقات 
الفارق يعود جزئيًا إىل الزيادة يف توقعات عامي 2012 و2013. ولكن األمر 
املهم واملقلق هنا هو ما إذا كانت صيانة الطرق حتظى بتمويل كاف 

يف ظل أهداف األجندة الوطنية أم ال.

املوازنة  قانون  يف  مدرجة  غري  فهي  النقل  مؤسسات  بقية  وأما 
النقل  لقطاع  األخرى«  احلكومية  »الوحدات  وجتمع  السنوية.  العامة 
هيئة  باستثناء  النفقات  من  اخلاصة  احتياجاتها  لسد  كافية  إيرادات 
تنظيم النقل الربي وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، وفيما 

يلي وصف عام لربامج وصالحيات هذه اجلهات: 

هيئة تنظيم النقل الربي: تتمثل الوظائف الرئيسية لهيئة تنظيم النقل 
الربي باإلشراف على السياسات العامة للنقل الربي بهدف تلبية الطلب 
على خدمات النقل الربي بكفاءة، وتنظيم تعرفات النقل العام وأحوال 
من  كبري  مقدار  بتلقي  الهيئة  وبدأت  هذا  العام.  الربي  النقل  خدمات 
اإلعانات من وزارة النقل منذ عام 2010 )ومن املتوقع أن تستمر لغاية 
اجلامعات  لطلبة  النقل  رسوم  لتغطية  أعاله،  أشرنا  كما   ،)2013 عام 

والبنية التحتية للنقل. 

املوانئ  مؤسسة  من  كل  تتقاسم   : العقبة  املوانئ-  مؤسسة 
منطقة  وسلطة  العقبة  تطوير  وشركة  األردنية  البحرية  والسلطة 
امليناء  وإدارة  وتطوير  تنظيم  مسؤوليات  اخلاصة  االقتصادية  العقبة 

والعمليات البحرية.

تنظيم  عن  مسؤولة  الهيئة  ُتعترب  املدين:  الطريان  تنظيم  هيئة 
إدارة  عن  مسؤولة  األردنية  املطارات  شركة  ُتعترب  بينما  اجلوي  النقل 

املطارات. 

ُتدار شبكة السكك احلديدية األردنية من خالل جهتني هما: مؤسسة 
سكة حديد العقبة التي ُتعنى باإلشراف على سكة احلديد التي تربط 
مناجم الفوسفات مبيناء العقبة، ومؤسسة اخلط احلجازي األردين التي 
ُتعنى بإدارة سكة احلديد التي تنقل الركاب والسلع بني األردن وسوريا. 

األولويات
يف  واإلنفاق  العامة  الربامج  عن  احلديث  من  اجلزء  هذا  يف  ننتقل 
القضايا واإلجراءات اخملطط لها  النقل بصورة عامة إىل حتليل  قطاع 
بصورة معمقة يف ثالث جوانب ذات أولوية : )1( شبكة السكك احلديدية 
جوانب  و)3(  وضواحيها  عمان  يف  املرورية  احلركة  و)2(  الوطنية 
املقرتحة  الوطنية  االسرتاتيجية  على  التحليل  هذا  ويستند  الطرق، 
لألعوام  التنموي  التنفيذي  والربنامج  النقل  لوزارة   2011-2009 لألعوام 

2011-2013 لوزارة التخطيط. 
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شبكة السكك احلديدية الوطنية
للدول  الرتانزيت  بضائع  لنقل  كبوابة  اململكة  من  االستفادة  بهدف 
السكك  شبكة  دراسات  إعداد  من  احلكومة  انتهت  فقد  احمليطة، 
منطقة  مع  املتوسط  األبيض  البحر  دول  لربط  الوطنية  احلديدية 

اخلليج عن طريق األردن.

كيلومرتًا،   1.080 لها  اخملطط  احلديدية  السكك  شبكة  طول  سيبلغ 
ومن  السعودية،  العربية  واململكة  والعراق  بسوريا  األردن  وسرتبط 
منطقة  يف  التجارة  تسهيل  على  قوي  تأثري  لها  يكون  أن  املتوقع 
ُيوّضح  األخرى.  املتوسط  األبيض  البحر  حوض  ودول  تركيا  مع  اخلليج 
الشكل 6-1 خريطة أولية ملوقع خطوط السكك احلديدية املقرتحة. 
اخلام  النفط  من  املنقولة  الرئيسية  احلمولة  تتكون  أن  املتوقع  ومن 
واحلبوب،  احمللية  لألسواق  وحاويات  واألسمنت  والفوسفات  واملكرر 
القطاع  من  احملليني  املستفيدين  قائمة  تضم  أن  احملتمل  ومن 
وشركات  الفوسفات  مناجم  وشركة  البرتول  مصفاة  شركة  اخلاص 

اإلسمنت. 

يوميًا  قطارًا   36 سوريا  العقبة-  خط  يستخدم  أن  أيضًا  املتوقع  ومن 
يف االجتاه الواحد بحلول عام 2030، بحمولة معدلها 38 مليون طن 
سنويًا، أما اخلط الواصل إىل اململكة العربية السعودية فسيستخدم 
ستة قطارات يوميًا يف االجتاه الواحد بحلول عام 2030 بحمولة ستة 
الزرقاء- العراق سبعة قطارات  ماليني طن سنويًا، وسيستخدم خط 

يوميًا مبعدل سبعة ماليني طن سنويًا. 

الشكل 6-1: املناطق املشمولة يف مشروع شبكة السكك احلديدية 
الوطنية

بأن  املعلوم  فمن  اجملاورة،  الدول  يف  النقل  خطط  صعيد  وعلى 
باحلدود  دمشق  يربط  حديد  لسكة  خط  لبناء  كربى  أولوية  تويل  سوريا 

األردنية والذي اكتمل تصميمه النهائي. 

إحداها  خطوط  ثالثة  بناء  على  السعودية  العربية  اململكة  تعمل  كما 
األردنية   باحلدود  الرياض  تربط  التي  اجلنوب  الشمال-  حديد  سكة 
مبنطقة  للتنقيب  اجلالميد  منطقة  يربط  واآلخر  احلديثة  من  بالقرب 

اخلليج العربي.

ويف حني أنَّ سكة احلديد ستدعم جهود إعمار العراق3 إال أنه يبدو بأن 
العراق ال ُيعطي أولوية كربى لربط شبكة سكة احلديد اخلاصة به مع 
وبناء  احلالية  شبكته  لتطوير  أكرب  أولوية  العراق  يبدي  قد  حيث  األردن، 

شبكة سكك حديدية جديدة مع إيران. 

القطاع  مع  بالشراكة  املشروع  من  التشغيلي  اجلانب  وسُينّفذ  هذا 
اخلاص مبوجب اتفاقية البناء والتشغيل ونقل امللكية وفقًا لتوصيات 
 . الدراسة املعدة من مستشار املشروع املعني من قبل احلكومة 
املؤسسات  إحدى  خالل  من  ذلك،  على  بناء  التحتية،  البنية  وسُتمّول 

احلكومية التي ستمتلك البنية التحتية أيضًا.

أردين  يبلغ إجمايل تكلفة املشروع اخملطط لها حوايل 2.4 مليار دينار 
ألجزاء الشبكة الثالثة، حيث يربط اجلزء األول سوريا باململكة العربية 
السعودية من خالل الزرقاء على مسار طوله 255 كيلومرتًا وبتكلفة 
سنوات.  ثالث  األول  اجلزء  بناء  وسيستغرق  أردين،  دينار  مليون   738
الصناعية يف  الرئيسية  باملراكز  العقبة  الثاين فريبط ميناء  وأما اجلزء 
مساره  طول  ويبلغ  وإربد،  واملفرق  والزرقاء  عمان  فيها  مبا   ، األردن 
هذا  بناء  وسيستغرق  أردين،  دينار  مليار   1.39 بتكلفة  كيلومرتًا   399
بأن  بالذكر  اجلدير  ومن  سنوات.  أربع  اجلزء 
بالتزامن  سيتم  والثاين  األول  اجلزئني  بناء 
الثالث  اجلزء  وسريبط  البعض.  بعضهما  مع 
وُتقّدر  املفرق،  خالل  من  بالعراق  اململكة 
أردين،  دينار  مليون   273 بحوايل  تكلفته 

وسيستغرق إنشاؤه سنتني. 

الربع  البدء يف املشروع خالل  ومن املزمع 
تزداد  أن  املتوقع  ومن   ،2012 عام  من  األول 
مليون   229 من  تدريجيًا  املتوقعة  اإليرادات 
دينار أردين يف عام 2015 إىل 375 ملون دينار 

أردين يف عام 2020. 

احلكومة  تدفع  أن  الدراسات  وتتوقع 
األردنية ما جمموعه 300 مليون دينار أردين 
الفرتة  مع  تتزامن  سنوات  ثالث  مدى  على 
 65-60 معدله  ما  إىل  باإلضافة  االنشائية 

 3         ستخدم التحليل االقتصادي للمنافع والتكاليف عامل حتويل نسبته 50% الحتساب التكلفة االقتصادية الستخدام عمال غري مهرة، األمر الذي ال يبدو مربرًا أو جائزًا. وُتعترب الفرضية

              التي ُتفيد بأن األجور يف سوق العمل األردين ال تعكس إىل حد كبري تكلفة الفرصة االجتماعية البديلة للقوى العاملة فرضية قوية وتستحق مزيد من الدراسة املفّصلة. )يستند تربير 
             فرضية الـ50% على معدالت بطالة نسبتها 12% إىل 13% باإلضافة إىل األجور الدنيا واملنخفضة التي ال تتماشى مع متوسط القيمة املضافة لكل عامل(.

خطوط السكك احلديدية اإلقليمية الرئيسية
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مليون دينار أردين سنويًا على مدى السنوات العشر األوىل من الفرتة 
التشغيلية ملساعدة مؤسسة سكك احلديد األردنية )مالك وممول 
البنية التحتية( من خدمة ديونها، هذا وُيقّدر العائد املايل للمشروع 

بحوايل %11. 

املنافع  )حتليل  للمشروع  االقتصادية  الدراسات  نتائج  وُتشري 
والتكاليف(، والتي أعدها مستشار املشروع الذي عُينته احلكومة، إىل 
أن العوائد االقتصادية ستبلغ حوايل 16% بناًء على السيناريو األساسي 
أو  إلدراج  وفقًا   %10 عن  تنخفض  أو  ترتفع  حادة  تذبذب  معدالت  مع 
استثناء خطوط سكك حديدية اىل جانب فرضيات السيناريو األساسي. 
عن  )تختلف  اقتصادية  لفرضيات  وفقًا  األسعار  التحليل  شمل  وقد 
أسعار السوق( واآلثار اخلارجية )بخالف اآلثار املباشرة للمتغريات يف 
لقياس  احلساسية  اختبارات  استخدام  اىل  إضافة  املايل(،  النموذج 
التنويه اىل أن عدد  النتائج بتغّير الفرضيات. ومن الضروري  كيفية تغّير 
تثري  للمشروع  والتكاليف  للمنافع  االقتصادي  التحليل  جوانب  من 
توصلت  التي  االستنتاجات  مصداقية  مدى  حول  والتساؤالت  اخملاوف 

إليها الدراسات االقتصادية.

وُتعترب نتائج األداء االقتصادي، بناًء على اختبارات احلساسية، حساسة 
جدًا للتغري يف معامالت اخلصم االجتماعي، والتي متثل تكلفة الفرصة 
العوائد  أو  االقتصادي  األداء  حتليل  اعتمد  وقد  املال،  لرأس  البديلة 
الفرق  أن  إال   %7.6 نسبته  اجتماعي  خصم  معامل  على  االقتصادية 
أو  احلالة  باختالف  مقداره  يختلف  احلساسية  هذه  ستحدثه  الذي 
سبيل  على   %10 بنسبة  اخلصم  معامل  ارتفاع  يؤدي  حيث  الفرضية، 
 %40 إىل   %30 بحوايل  التكاليف(  إىل  )املنافع  مؤشر  انخفاض  إىل  املثال 
مقارنة بفرضيات ونتائج السيناريو األساسي. ويجدر التنويه هنا اىل أن 
االجتماعي  اخلصم  معامل  حتتسب  األلفية  لتحدي  األمريكية  الشركة 
أال  شريطة  دولة  ألي  االقتصادي  النمو  معدل  متوسط  مثلي  مبقدار 
يقل عن 10%، كما يعتمد البنك الدويل أيضًا على معامل خصم اجتماعي 

نسبته 10% بحد أدنى وكمعيار عام لهذا النوع من املشاريع.

خصم  ضرورة  والتكاليف  للمنافع  االقتصادي  التحليل  يفرتض  كما 
بنسبة  املتدنية  املهارات  أصحاب  أو  املهرة  غري  العمال  تكاليف 
50% وخصم 10% للعمال املهرة. ويستخدم هذا اخلصم الذي ُيعرف« 
بتكاليف الظل«  لدى أسواق العمل التي تعاين من اختالالت بصورة كبرية 
برنامج  فريق  أن  إال  الضعيفة،  الوطنية  االقتصادية  السياسات  بسبب 
العمل  لسوق  بالنسبة  االجراء  هذا  مع  يتفق  ال  الثاين  املايل  االصالح 
األردين وُيوصي بأال ُتخصم تكاليف العمال على اإلطالق، وستؤدي هذه 
قد  التي  للتكاليف  مربر  غري  تخفيض  إىل  بالضرورة  اخلاطئة  املعاجلة 

ينجم عنها املشروع جتاه اجملتمع4.

ارتفاع  لفرضية  نسبيًا  منخفضة  حساسية  أيضًا  التحليل  وُيظهر 
بداية  يف  توقعاتها  من  أعلى  )وهي   %10 بنسبة  الرأسمالية  التكاليف 
يزيد  ما  التكاليف  يف  التجاوزات  تبلغ  أن  الشائع  من  أنه  إال  املشروع(، 
االحتياجات  ذات  املشاريع  يف  وخاصة  كبري  مبقدار   %10 نسبة  عن 
األوىل  من  وكان  طويلة،  فرتة  على  متتد  والتي  الكبرية  الرأسمالية 
التكاليف  جتاوز  حدوث   يفرتض  اختبارًا  احلساسية  حتليل  يتضمن  أن 

الفعلية الرأسمالية بنسبة أكرب بكثري من التكاليف اخملطط لها. 

الوقت  يف  الوطنية  احلديدية  السكك  شبكة  مشروع  زال  وما  هذا 
من  يكون  ولن  عليا،  حكومية  مستويات  يف  املراجعة  قيد  احلاضر 

الغريب تأجيل تنفيذه نظرًا حلجم املشروع وأهميته. 

احلركة املرورية يف عمان وضواحيها
تتطلب أحوال النقل يف العاصمة عمان االهتمام كونها املركز التجاري 
االزدحام  مشكلة  وخاصة  اململكة،  يف  الرئيسي  األعمال  ومركز 
مليون   604 حوايل  تكلفتها  تبلغ  والتي  الوقت،  مع  تزداد  التي  املروري 

دينار أردين سنويًا. 

والزرقاء  عمان  يف  اململكة  سكان  من   %50 من  أكرث  يعيش 
وضواحيهما، وُيعّد معدل النمو السكاين يف اململكة مرتفع، كما ازداد 
ُتعترب  سنويًا.   %10 ليبلغ  باخلطر  ُينذر  معدل  إىل  ليصل  السيارات  عدد 
النمو  ُيضيف  أن  بد  وال  رئيسية،  وتنّقل  مرورية  حركة  منطقة  عمان 
إجراءات  أي  ُتطبق  مل  ما  املروري  االزدحام  على  ضغوطًا  االقتصادي 

للتخفيف منه.

التي  العام  النقل  حصة  يف  املشكلة  هذه  انعكاسات  إحدى  وتتمّثل 
تبلغ 14% فقط من خدمات النقل يف املنطقة والتي ُتقّدر عدد رحالتها 
نسبة  النخفاض  السبب  يعود  وقد  رحلة،  مليون   4.4 بحوايل  اليومية 
الستخدام  املسافرين  تفضيل  إىل  جزئي  بشكل  العام  النقل  خدمات 
مؤشر  هذا  أن  إال  جانب،  من  األخرى  اخلاصة  النقل  ووسائل  السيارات 

على قلة خدمات النقل العام املوثوق بها من جانب آخر. 

حصة  وتبلغ  النقل،  خدمات  من   %34 اخلاصة  املركبات  وُتشّكل 
إما سريًا  األخرى فهي  التنقالت  وأما  الصفراء %13،  التاكسي  سيارات 
على األقدام )حوايل 26%( أو الباصات اخلاصة )3%( والبقية باستخدام 

باصات املدارس والشاحنات الصغرية واخلفيفة. 

الركاب  إال  إليها  يلجأ  وال  منخفضة  العام  النقل  خدمات  نوعية  وُتعترب 
وقد  أخرى.  خيارات  أمامهم  ُتتاح  ال  ممن  الستخدامها  املضطرون 
للوصول  ألخرى  مركبة  من  كثريًا  التنقل  آلخر  مكان  من  السفر  يتطلب 
الركاب  أن  كما  الوقت،  من  الكثري  يستهلك  مما  املطلوبة  الوجهة  إىل 

 4      استخدم التحليل االقتصادي للمنافع والتكاليف عامل حتويل نسبته 50% الحتساب التكلفة االقتصادية الستخدام عمال غري مهرة، األمر الذي ال يبدو مربرًا أو جائزًا. وُتعترب الفرضية التي 

            ُتفيد بأن األجور يف سوق العمل األردين ال تعكس إىل حد كبري تكلفة الفرصة االجتماعية البديلة للقوى العاملة فرضية قوية وتستحق مزيد من الدراسة املفّصلة. )يستند تربير فرضية الـ%50 
         على معدالت بطالة نسبتها 12% إىل 13% باإلضافة إىل األجور الدنيا واملنخفضة التي ال تتماشى مع متوسط القيمة املضافة لكل عامل(. 
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حمكومون مبشغلي خدمات النقل العام الذين ال ُيراعون أوقات معينة 
وموثوق  آمنة  تنّقل  خدمات  ُيقدمون  وال  حمددة  ومسارات  طرقًا  أو 
لرتّدي  جزئية  كنتيجة  احلافالت  إشغال  معدالت  تنخفض  وبالتايل  بها،  
اخلدمات املقدمة، األمر الذي ُيعّزز من تفضيل الركاب لالعتماد على 

السيارات للتنقل. 

القطاع  مع  الشراكات  على  احمللية  السلطات  اعتماد  من  وبالرغم 
النقل  إال أن اسرتاتيجية  أدناه،  ُنوّضح  اخلاص ملعاجلة املشكلة، كما 
الوطنية ُتسلط الضوء بشكل عام على ضعف استجابة القطاع اخلاص 
جتاه عطاءات هيئة تنظيم النقل الربي لتشغيل احلافالت. وبالرغم من 
القطاع  عزوف  أسباب  حول  العامة  املعلومات  من  الكثري  توفر  عدم 
إشغال  انخفاض  يكون  أن  املمكن  فمن  العطاءات  هذه  عن  اخلاص 

احلافالت هو السبب يف عدم القدرة على تغطية التكلفة. 

انعكاسًا  احلافالت  خلدمة  الرديئة  النوعية  تكون  أن  احملتمل  ومن 
جلهود القطاع اخلاص لتشغليها بهوامش ربحية منخفضة جدًا، ومن 
باألجور  املتعلقة  األنظمة  حتديد  إىل  السبب  يعود  أن  أيضًا  احملتمل 
سقوفًا منخفضة لألسعار بشكل ُمتعّمد، إال أنه ال ميكن دراسة هذه 
توفر  لعدم  األقل،  على  احلاضر  الوقت  يف  مستفيض  بشكل  القضية 

معلومات موثوق بها عن تكاليف تشغيل احلافالت. 

الشكل 6-2: مشروع حافالت الرتدد السريع وخطوط السكك احلديدية

ملعاجلة  للنقل  طموحة  إصالح  اسرتاتيجية  الكربى  عمان  أمانة  تّتبع 
النقل والتي من املزمع تنفيذها خالل عام 2025، كما أجرت  حتديات 

إعداد  رئيسي  بشكل  تضمنت  شهرًا   22 مدى  على  دراسة  األمانة 
منوذج طلب للنقل يف منطقة معطاة. وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يسبق 
تدريجي  بشكل  القضايا  مع  تعاملت  شاملة  ومبادرات  خطة  وجود 

بالتزامن مع الوقت الذي ظهرت فيه. 

ملعاجلة  اسرتاتيجيتها  النموذج،  باستخدام  السلطات،  وحددت 
االزدحام املروري، حيث ُتبنى االسرتاتيجية على برامج معنية بخدمات 
نقل سريع متكاملة باستخدام السكك احلديدية واحلافالت، وتوسيع 
وخدمات  املغذية  الطرق  هيكلة  إعادة  مع  احلالية  احلافالت  شبكة 

النقل عليها. 

وترتكز االسرتاتيجية على قدرة السلطات على حتسني نوعية اخلدمة 
وأنظمة  جودة  مقاييس  واعتماد  اخلدمة  إدارة  عقود  إبرام  خالل  من 
حوافز تّتسم بالفعالية، وفيما يلي بعض من أهدافها الرئيسية: رفع 
وقت  متوسط  وتخفيض  النقل،  إجمايل  من   %40 إىل  العام  النقل  حصة 
عن  يقل  ال  ملا  العام  النقل  خدمات  وتقدمي  دقيقة،   30 بواقع  الرحلة 
60% من األسر مقارنة مع الوضع احلايل واملقدر بحوايل 40%، وأن تقع 
40% من الوظائف ضمن كيلومرتين من إحدى وسائل النقل الرئيسية. 
البطاقات  باستخدام  إلكرتونيًا  األجرة  دفع  إىل  أيضًا  اخلطط  تدعو  كما 
الذكية على نطاق أوسع، وإعادة تأهيل احملطات وامُلجّمعات، وبناء 

أو ترميم أماكن انتظار احلافالت وأثاث الشوارع. 

وأما الركيزتان الرئيسيتان لهذه االسرتاتيجية 
وخط  السريع  الرتدد  حافالت  نظام  فهما 
ربط  مشروع  الزرقاء/  عمان–  حديد  سكة 
النقل العام بني عمان والزرقاء حاليًا كما هو 

موضح أدناه. 

حافالت الرتدد السريع: ُقّيمت ثالثة مسارات 
والتي  حاليًا  املوجودة  املسارات  على  بناًء 
التي  تلك  وخاصًة  والزرقاء  عمان  تربط 
تتمكن  لكي  عمان  يف  احملطة  مع  ترتبط 
اجلهات املعنية من إجراء مقارنات مباشرة 
واملسارات  احلديد.  سكة  خط  مشروع  مع 
وطريق  احلجاز  حديد  سكة  خط  هي  الثالثة 
على  جانبي  أو  وسطي  وطريق  ماركا 
الرأسمالية  التكلفة  وتختلف  األوتوسرتاد. 
حسب  السريع  الرتدد  حافالت  ملشروع 
 55 بني  ترتاوح  حيث  احملددة،  املسارات 

مليون إىل 164 مليون دينار أردين. 

ومن اجلدير بالذكر بأنه ال داعي لالنتظار حتى 
للبدء  للمشروع  التحتية  البنية  من  االنتهاء 
املشروع،  خلطط  وفقًا  اخلدمات  بتقدمي 
مراحل  عدة  على  اخملتارة  املسارات  إحدى  بتنفيذ  البدء  ُيمكن  حيث 
ازدحامًا من ذلك املسار،  األكرث  األجزاء  الرتكيز بشكل خاص على  مع 
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ُنّفذ  إذا ما  الذي ميكن أن ُيحقق أكرب املنافع والفوائد  واختيار املسار 
يستغرق  أن  املتوقع  من  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر  ولكن  املبكر.  وقت  يف 

اإلنشاء ما بني سنتني إىل ثالث سنوات. 

وسيبلغ العائد االقتصادي للمشروع 11% كما ُيظهر التحليل االقتصادي 
اىل  يشري  والذي  احلكومة،  من  املعني  املستشار  قبل  من  املعد 
سيناريو أساسي للمشروع بصايف قيمة حالية تبلغ 23 مليون دينار 
خصم  معامل  باستخدام  عامًا   30 على  املشروع  فرتة  ومتتد  أردين، 

اجتماعي مقداره 5%10. 

النقل  مستخدمي  جميع  على  اإليجابي  األثر  إىل  نفسه  التحليل  وأشار 
تشغيل  وتكاليف  املستخدم  على  العائدة  املنافع  حيث  من  العام 
املركبات اخلاصة، حيث ينتفع مستخدمو النقل العام سنويًا من توفري 
16 مليون دينار أردين من تقليص وقت الرحلة نتيجة الستخدام حافالت 
الركاب املسافرين  الرتدد السريع، والتي تعود معظم منافعها على 
وتدّل  السريع.  الرتدد  حافالت  مسارات  من  القريبة  املناطق  وإىل  من 
هذه النتيجة، وفقًا للتحليل، على أن النقل العام سيعود بالنفع بشكل 
رئيسي على األشخاص الذين يرتاوح دخلهم الشهري بني 350 – 450 
مسارات  من  بالقرب  املقيمني  بأن  بالذكر  اجلدير  ومن  أردنيًا،  دينارًا 

حافالت الرتدد السريع يندرجون ضمن هذه الشريحة. 

 4 من  يستفيدون  اخلاصة  املركبات  مستخدمي  بأن  ُيذَكر  كما 
ماليني دينار سنويًا عند انتقالهم من استخدام املركبات اخلاصة إىل 
التقليل من االزدحام  إىل  استخدام حافالت الرتدد السريع، باإلضافة 
باملثل  الصفراء  التاكسي  سيارات  مستخدمو  ينتفع  كما  املروري، 
من صايف مليون دينار أردين سنويًا. ومن املتوقع أن تعمل حافالت 
يف  الطرقات  على  املرورية  احلوادث  تقليل  على  السريع  الرتدد 
من  للتقليل  نتيجة  سنويًا  أردين  دينار  ماليني   3 وتوفري  عمان  مدينة 

اخلسائر يف األرواح. 

وأما بالنسبة للمتضررين يف القطاع اخلاص من حافالت الرتدد السريع 
فقد يشهد مشغلو النقل العام احلاليني صايف خسارة مقدارها 29 
ُيعّوضها  التي  اإليرادات  يف  أردين  دينار  مليون   33( أردين  دينار  مليون 
ماليني   4 مبقدار  التشغيلية  التكاليف  يف  تخفيضات  جزئي  بشكل 
دينار أردين(، كما قد يشهد مشغلو سيارات التاكسي الصفراء صايف 
الركاب  حتّول  نتيجة  أردين  دينار  مليون   2.6 مقدارها  سنوية  خسارة 

الستخدام حافالت الرتدد السريع. 

مشغلي  بني  األسعار  منافسة  نتيجة  كانت  إذا  ما  واضحًا  وليس 
وحافالت  الصفراء  التاكسي  سيارات  فيهم  مبن  احلاليني  النقل 
الرتدد السريع قد ُأخذت بعني االعتبار يف التحليل أم ال. ومن اجلدير 
بالذكر بأن املعدل املفرتض يف التحليل كان معداًل ثابتًا لكل حمولة 
بواقع 0.20 دينار أردين خلدمات النقل العام احلالية باستثناء سيارات 

التاكسي الصفراء و 0.30 دينار أردين حلافالت الرتدد السريع. 

مشروع خط سكة حديد عمان – الزرقاء: ُيعترب املمر الربي بني عمان 
املدينة  ُتعترب  التي  عمان  مدينة  يربط  رئيسي  مرور  شريان  والزرقاء 
أكرب  ثالث  ُتعّد  التي  الزرقاء  حمافظة  مع  بالسكان  اكتظاظًا  األكرث 
بني  احلالية  املرورية  احلركة  وتتم  الصناعي،  اململكة  ومركز  مدينة 
عمان والزرقاء على طريق رئيسي مكتظ جدًا يف أوقات خمتلفة خالل 
ويف  واملتأخرة  الباكرة  الساعات  يف  التنقل  أثناء  وخاصًة  العمل  أيام 

منتصف اليوم. 

وُتشكل  يوميًا،  رحلة   400.000 من  بأكرث  احلالية  الركاب  رحالت  وُتقّدر 
الرحالت باحلافالت الكبرية والسرفيسات ذات املسارب احملددة أكرث 
بالسيارات  تقريبًا  الركاب  ثلث  ويتنّقل  هذا  الركاب،  حمولة  نصف  من 
الصفراء  التاكسي  سيارات  باستخدام  فيتنقّلون  البقية  وأما  اخلاصة 

واحلافالت الصغرية. 

وُتنذر التوقعات بتدهور سريع للحالة املرورية يف ظل الطرق املتوفرة 
حاليًا، ومن املتوقع أن يصل املعدل السنوي لنمو السكان يف األردن 
لألعوام 2010– 2043 إىل حوايل 0.6% و 1.8%، إال أنه من املتوقع أن تفوق 
يرتفع  أن  ُيتوقع  كما  القيم،  هذه  والزرقاء  عمان  يف  النمو  معدالت 
إىل  باملثل لتصل  والزرقاء  العام بني عمان  النقل  الطلب على خدمات 
معدالت سنوية تزيد على 2% لغالبية الفرتة مع منو كبري جدًا يف متلُّك 

السيارات. 

قامت وزارة النقل بدراسة امكانية انشاء سكة حديد عمان- الزرقاء 
التي تعمل بخط مزدوج قياسي ميتد لـ 24 كيلو مرتًا ملعاجلة مشكلة 
وتفرتض  والزرقاء.  عمان  بني  الواقع  املسار  يف  املروري  االزدحام 
اخلاص  القطاع  مع  الشراكة  خالل  من  املشروع  تنفيذ  الدراسة 
البناء والتشغيل ونقل امللكية، حيث يقوم ائتالف من  مبوجب اتفاقية 
القطاع اخلاص مبوجب االتفاقية بتصميم وبناء املشروع واملساهمة 
جزئيًا يف متويله وتشغيله وصيانته ملدة 25 سنة يستطيع االئتالف 
خاللها حتصيل اإليرادات التشغيلية لنفسه، ثم ُتعاد أصول املشروع 
وعملياته التشغيلية إىل احلكومة بعد انقضاء تلك املدة. وقد شهدت 
السنوات االثنا عشر املاضية عددًا من احملاوالت الستدراج العطاءات 

ولكن دون أن يتكلل أي منها بالنجاح. 

املشروع  حول  والتكاليف  للمنافع  اقتصادي  حتليل  أحدث  وتوّصل 
االنحراف  تبعات  عن  الناجمة  اخملاطرة  رغم  أنه  إىل   )2010 )بوتاري، 
سبيل  على  املقررة،  البناء  تكلفة  كتجاوز  الفرضيات،  عن  احملتمل 
حاجة  يغطي  ألنه  اقتصادية  بجدوى  يتسم  املشروع  أن  إال  املثال، 
تتجاوز  مضافة  قيمة  يحقق  أن  احملتمل  ومن  حقيقية،  اجتماعية 
الدخل  ذوي  على  كبرية  بصورة  تعود  فوائده  أن  كما  احتياجاته، 
على  بناء  للمشروع،  االقتصادي  العائد  معدالت  تراوحت  و  املنخفض. 

الفرضيات، بني 10% إىل %14.

من  الشيء  بعض  أقل  املعدل  يف   %12 االقتصادي  العائد  ُيعترب 

5          جتدر اإلشارة إىل معامل اخلصم املستخدم يف التحليل االقتصادي للمنافع والتكاليف ملشروع شبكة السكك احلديدية الوطنية أقل من معامل اخلصم املستخدم يف هذا املشروع.
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أخرى ملشروع خط سكة  ّقّدرت يف حتليالت دراسات  التي  املعدالت 
احلديد عمان- الزرقاء بالرغم من أن املعدل مقبول يف ظل املعايري 
االستثمار  تقديرات  لرفع  الكبري  األثر  ذلك  عكس  وقد  املوضوعة. 
يف  انتهت  التي  املشروع  دراسات  خالل  توقعها  مت  التي  الرأسمايل  

أوائل عام 2010. 

التلوث  تقليل  من  املتحققة  االيجابية  االجتماعية  املنافع  صايف  وأما 
وحوادث الطرق فهي حمدودة جدًا. ومن املقرتح أن ُتقارن السلطات 
)حافالت  أخرى  بدائل  مع  الزرقاء  عمان-  احلديد  سكة  خط  مشروع 
بشأنه  النهائي  القرار  اتخاذ  قبل  الطرق(  حتسني  أو  السريع  الرتدد 

نظرًا للمخاطر احملتملة التي ينطوي عليها املشروع. 

الطرق واحلركة املرورية على الطرقات
اثنان من التحديات الرئيسية التي تواجهها اململكة يف النقل  يتمّثل 
وحتسني  الطرق  لصيانة  كاف  مستوى  ضمان  يف  الطرقات  على 

السالمة على الطرقات. 

الشكل 6-3: حوادث الطرق وضحاياها

مالحظة: ُيمّثل احملور األمين احلوادث وأما احملور األيسر فُيمّثل الوفيات.

على  املركبات  ركوب  أو  القيادة  أصحبت  لقد  الطرق:  على  السالمة 
ُيوّضحه عدد حوادث الطرق  الطرق يف اململكة أكرث خطورة، وهو ما 
والضحايا الذي تزايد بشكل كبري بني عامي 2007 و2009 )انظر الشكل 
احلوادث  عدد  الزدياد  نظرًا  مقلقة  األرقام  هذه  ُتعّد  حيث   ،)3-6

والوفيات سنويًا مبعدالت مرتفعة جدًا. 

الطرق هي عامل مساهم يف هذه احلوادث  أحوال  أن  ومن املتوقع 
بالرغم من عدم إشارة املعلومات املتوفرة إىل أن عيوب الطريق هي 
العامة واإلسكان،  سبب يف هذه احلوادث. وقد أجرت وزارة األشغال 
بناء على ذلك، حتلياًل ألجزاء الطرق التي تعترب خطرة، كما قد وضعت 
توعوية  برامج  إعداد  إىل  الربنامج  يدعو  حيث  للسالمة،  وقائيًا  برناجمًا 

للسالمة على الطرق وتطبيق األنظمة بصرامة أكرب. 

صيانة الطرق: بالرغم من أن نوعية الطرق ليست سيئة إال أن معظم 
الطرق بحاجة إىل أعمال صيانة هائلة غري منجزة. وتتضمن املشاكل 
البارزة يف هذا السياق ما يلي: تدهور أحوال أسطح الرصف، وهندسة 
الطرق الرديئة، والردميات املرتفعة والشقوق يف املناطق املرتفعة 
أو املنحدرة، وعدم وجود طرق سريعة ذات معايري جيدة، والتقاطعات 
على   Uشكل على  احلادة  وااللتفافات  احلادة  واملنحنيات  اخلطرية، 

املسارات املزدوجة، واملطّبات اخلطرة. 

وقد يتمّثل أحد األسباب احملتملة لهذه املشاكل يف أعمال الصيانة 
لصيانة  اخملصص  احملدود  التمويل  عن  تنتج  قد  التي  املالئمة  غري 
الطرق، وقد يزداد الوضع سوءًا إذا ُتركت املشكلة دون حل، ومن ُأوىل 

األولويات ملعاجلة هذا الوضع هي تنفيذ برنامج إلصالح األرصفة. 

الروتينية والصيانة الدورية. تشمل  ُتصّنف الصيانة إىل فئتني: الصيانة 
احلواف  وإصالح  والشقوق  التصدعات  وسد  الرقع  الروتينية  الصيانة 
وطالء  الطريق  طحن  فتشمل  الدورية  الصيانة  وأما  العازل،  والطالء 

الطرق وبعض التحسينات الهيكلية يف بعض احلاالت. 

مراقبة  لربنامج  خططًا  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  وضعت  وقد 
سيتم تنفيذه بعد إصالح األرصفة، وهو موجه نحو تغيري أحوال الطرق 
الربنامج  يشمل  كما  األرصفة،  ملعاجلة  أفضل  بشكل  والتخطيط 

مسوحات جلميع الطرق وعينة فحص للطرق احملورية. 

كمركز  أهميته  لزيادة  اسرتاتيجيته  يف  قدمًا  األردن  يسري  وبينما 
لعدد  نظرًا  عام  بشكل  الطرقات  على  الضغط  يزداد  إقليمي  جتاري 
من األسباب من بينها: زيادة احلركة املرورية للشاحنات الكبرية، حيث 
رصف  اهرتاء  يف  بالكامل  احململة  الواحدة  الكبرية  الشاحنة  تتسبب 
الشارع بقدر ما تسببه آالف السيارات الصغرية. هذا وقد ُتخّفف شبكة 
السكك احلديدية من ضغط احلركة املرورية على بعض الطرقات إىل 
العامة واإلسكان بأن تخدم خمسة  ُتقّدر وزارة األشغال  حٍد ما والتي 
عشرة طريقًا على سبيل املثال، إال أنه من غري املتوقع أن يكون لذلك 
أثر كبري على معظم الطرق األخرى. ومع ارتفاع احلركة املرورية مبرور 
الوقت فمن املرّجح أن يقل التأثري األويل ملشروع خط سكة احلديد يف 

تخفيف احلركة املرورية على الطرقات. 

واملقصود مما ُذكر سابقًا هو أن تكلفة احملافظة على طرق جيدة 
أقل على املدى البعيد من تكلفة خيارات أخرى األمر الذي يتطلب صيانة 
حول  التحليالت  من  العديد  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  كما  مستمرة،  وقائية 

العامل تدعم هذه النظرية. 

ُيؤدي تأجيل الصيانة إىل ظهور تكاليف على املدى البعيد نتيجة لتقليص 
الغالب إىل فشل عمليات  دورة إعادة تأهيل الطرق، وهو ما يؤدي يف 
قد  الذي  األمر  بالكامل  الطرق  إنشاء  إلعادة  احلاجة  وبالتايل  الرصف 
دنانري  ستة  توفري  وميكن  هذا  الصيانة.  تكلفة  أضعاف  عشرة  ُيكّلف 
شق  بإعادة  مقارنة  الوقائية  الصيانة  اتبعت  ما  إذا  دنانري  عشرة  لكل 

الطريق. 
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مواجهة التحديات
يف  املساعدة  اإلصالح  لعمليات  ميكن  التي  اجلوانب  بعض  يلي  فيما 
يف  أشرنا  كما  جوهرية  ُتعترب  والتي  املوارد،  استخدام  كفاءة  رفع 
املايل  الواقع  ظل  يف  األردن  يحتاج  التقرير.  هذا  من  السابقة  األجزاء 
إىل تعزيز قطاع النقل ليس من خالل املشاريع املشرتكة مع القطاع 
اخلاص وحسب، والتي ُتعد طريقة ستساعد، يف حالة جناحها، على 
رفع إنتاجية البنية التحتية للنقل، بل من خالل مراقبة األداء وتخصيص 

موارد املوازنة بشكل أفضل. 

شبكة السكك احلديدية الوطنية
املقرتحة  الوطنية  احلديدية  السكك  شبكة  ُتوّسع  أن  احملتمل  من 
نطاق جتارة األردن يف املنطقة. ولكن جتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض 
املنافع  بتحليل  واملتعلقة  فيها  النظر  يجدر  التي  املقلقة  القضايا 
والتكاليف، ومتويل املشاريع من خالل االقرتاض، وقدرة احلكومة على 

إدارة املشاريع. 

حتليل املنافع والتكاليف
هناك بعض اخملاطر املتعلقة باالنخفاض غري املربر لتقديرات تكاليف 
، باإلضافة إىل تداعي جهود تنسيق  االنتاج  أو تكاليف مدخالت  العمال 

املشروع مع الشركاء اإلقليميني. 

ويتمّثل أحد اخملاطر الرئيسية األخرى يف أن يقل الطلب على استخدام 
السكة لنقل البضائع عن التوقعات، حيث من املمكن أن تنظر احلكومة 
يف هذه احلال يف اللجوء إىل اتفاقيات ضمان العوائد للمشغل للتقليل 
من هذه اخملاطرة )انظر املربع I (. ولكن من اجلدير بالذكر بأن هذا 
امتنع  إذا  أخرى  خماطر  ذاتها  بحد  تفرض  قد  االتفاقيات  من  النوع 
 %100 من  أقل  بنسبة  االلتزام  عن  للمشروع  الرئيسي  االمتياز  صاحب 

من احلركة املرورية املتوقعة. 

بحذر  احلديدية  السكك  شبكة  استخدام  بتعرفة  التنبؤ  ينبغي  كما 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  التعرفة  احتساب  يجب  أواًل،  لسببني:  شديد 
األجرة احلالية للنقل بالشاحنات مع النظر يف التغيريات التي قد تطرأ 
للنقل بالشاحنات بحيث ينعكس  عليها، حيث قد تتغري األجرة احلالية 
التي من  التدابري  اتخاذ  إذا قررت احلكومة  إيجابًا على املستقبل  ذلك 
شأنها التأثري على إنتاجية أو قدرات قطاع النقل بالشاحنات، سواًء أثر 
الطلب  أو على جانب  التحتية والطرق(  )البنية  العرض  ذلك على جانب 
بناء  باحلكومة،  ويجدر  والعمالء(.  واملستفيدين  الشاحنات  )عمل 
التحليل. وأما السبب  على ذلك، حتديد األساس املنطقي عند إجراء 
املتوقعة  احلديد  سكة  استخدام  أجرة  احتساب  ضرورة  فهو  الثاين 
بينها  من  العوامل  من  عدد  دراسة  ينبغي  كما  وإتقان.  بشمولية 
ومعدل  التضخم  ومعدل  دوليًا  عليها  املتعارف  واألمناط  املتغريات 

النمو االقتصادي والقضايا املتعلقة بالكفاءة وغريها. 

أو  مناسب  غري  اجتماعي  خصم  معامل  تطبيق  األخرى  اخملاطر  ومن 
على  حقيقيًا  تهديدًا  يشكل  قد  مما  الوقت  مرور  مع  تغّيره  احتمال 

استمرارية املشروع. 

تقدير  يف  والتكاليف  املنافع  حتليل  ُيغايل  أن  ينبغي  ال  النهاية  ويف 
أي املنافع  االقتصادية اخلارجية  االقتصادية وخاصًة املنافع  املنافع 

املتأتية من االقتصادات اإلقليمية. 

التوصيات: يجدر بوزارة النقل حتديد سبل للتقليل من القضايا املثرية 
للقلق التي أشار إليها حتليل املنافع والتكاليف وخصوصًا ما يلي:

 احتمالية عدم تقدير التكاليف حق قدرها.

 انخفاض معامل اخلصم االجتماعي الذي مييل إلعطاء التحليل تقييمًا 
إيجابيًا عن املشروع يف الوقت الذي قد يكون فيه هذا التقييم غري 

مربر.

متفائلة  توقعات  على  املبنية  اإليرادات  تدفقات  توقع  يف  املبالغة   
للطلب واالستخدام.

 اخملاطر احلقيقية لتجاوز التكلفة الرأسمالية املقدرة. 

 احلاجة إىل مزيد من اختبارات احلساسية للتأكد من حتليل آثار النقاط 
املذكورة أعاله بالشكل الصحيح. 

متويل املشاريع وإدارة اخملاطر
تتعلق  اقتصادية  غري  خماطر  على  األخرى  اخملاطر  بعض  تنطوي 
بهيكلة رأسمال املشروع من خالل االقرتاض، وقد تضطر احلكومة إىل 
القيام برتتيبات معينة كتقدمي احلد األدنى من ضمانات اإليرادات، األمر 
الذي قد يعني تقدمي دعم نقدي سنويًا ملواجهة أي عجز حمتمل يف 

 .) I خدمة الدين )انظر املربع

على  املايل  الضغط  زيادة  إىل  املرورية  احلركة  تقدير  سوء  يؤدي  قد 
االتفاقيات املالية لضمان عوائد املشغل  املوازنة كما هو احلال يف 

أو االتفاقيات األوسع لتقدمي اإلعانات النقدية.

من  مالئم  بشكل  بالتمويل  املتعلقة  اخملاطر  مع  التعامل  وينبغي 
الشامل  التحليل  من  كجزء  وإدخالها  احلساسية«  »اختبارات  خالل 

للجدوى االقتصادية للمشروع.

رأسمال  لهيكلة  بعناية  التخطيط  باحلكومة  يجدر  التوصيات: 
املشروع مبا يف ذلك حقوق املساهمني وإمكانية جذب االقتصادات 
اإلقليمية للمشاركة يف املشروع، كما ميكن استدامة قدرة احلكومة 
وصالحياتها للمحافظة على أهداف املشروع السيادية طويلة األجل 

.) I من خالل استخدام خيار »السهم الذهبي« )انظر املربع
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بااللتزامات  املتعلقة  الفرضيات  جميع  دراسة  أيضًا  باحلكومة  ويجدر 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  بعناية  وضماناته  الدين  فيها  مبا  األخرى 
احتمالية حتويل جميع التزاماتها إىل دين، شريطة أن يتماشى ذلك مع  

وُتحسب  هذا  الدين.  من  كجزء  للضمانات  وإدارته  العام  الدين  قانون 
جميع ضمانات الدين احلكومي، يف جميع األحوال، حسب قانون الدين 

العام وإدارته مقارنة بسقف الدين كما لو كانت دينًا حكوميًا فعليًا.

اسرتاتيجيات إدارة اخملاطر للشراكات بني القطاعني العام واخلاص 

أو  اخلدمة  مزود  إىل  التعويضات  دفع  لضمان  توضع  ترتيبات  وهي  للمشغل  العوائد  ضمان  اتفاقيات  أو  للمشغل:  العوائد  ضمان  عقود 
املنتج، كصاحب االمتياز يف القطاع اخلاص يف مشروع قائم على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص على سبيل املثال، من خالل وضع 
بااللتزام املايل وإن  للوفاء  العام واخلاص(  القطاعني  القائم على الشراكة بني  الراعية للمشروع  التزام غري مشروط على املشرتي )اجلهة 
العادة كضمانات غري مباشرة أو ضمانات للديون يف متويل  م ذلك املنتج أو اخلدمة يف وقت معني. وُتستخدم هذه الرتتيبات يف  مل ُيقدَّ
املشاريع، كما ُتعترب أحكامًا وقائية للمشرتين من ارتفاعات األسعار وللبائعني من انخفاضها، أي ُتعّد اتفاقيات ضمان العوائد للمشغل آليات 

لضمانات اإليرادات للمنتجني، وغالبًا ما ُتستخدم يف الشركات واملرافق الكهربائية. 

برامج توفري املبالغ النقدية السنوية: هي آلية لتعويض صاحب االمتياز يف القطاع اخلاص عن اخملاطر احملتملة املتعلقة باإليرادات مبا 
فيها عدم كفاية الطلب أو أي عوامل خارجية ال عالقة لها باملشروع كالسياسات املتعلقة بوضع األسعار. ومن املمكن النظر إىل هذه اآللية 
اآللية يف حتقيق صاحب  الرئيسي لهذه  أو كطريقة لتحسني األداء املايل للمشروع. وعادة ما يتمّثل االفرتاض  كحافز مايل لصاحب االمتياز 
مرتكزات  أساس  على  ذلك  على  بناء  السنوية  املبالغ  للمشروع  الراعية  اجلهة  وتقدمي  مسبق،  وقت  يف  حمدد  خدمات  مستوى  االمتياز 
املشروع أو جمموعة من معايري األداء الرئيسية. وُتطّبق هذه اآللية عادًة يف املشاريع ذات التكاليف الرأسمالية املرتفعة أي املشاريع التي 
ال تكفي إيراداتها املتحققة لتغطية تكاليف اإلنشاء الكبرية أو حتى تكاليفها التشغيلية يف كثري من احلاالت. وهناك عدة منهجيات لهيكلة 

الدفعات السنوية التي تبدأ بعد اإلنشاء، ومن الطبيعي أن تستمر هذه الربامج خالل املرحلة التشغيلية. 

الدعم النقدي: ميكن استخدام الدعم النقدي بطريقة أكرث عمومية أي أنه ليس من الضروري استهداف مزود اخلدمة بشكل حصري. فمن 
املمكن تقدميها، على سبيل املثال، لتلبية هدف حمدد ضمن مظلة املشروع كتحسني القدرة على استيفاء متطلبات خدمة الدين مبوجب 
خطة للتمويل. وميكن استخدام الدعم النقدي كخطة للطوارئ يف حاالت أخرى لتغطية أي نقص غري متوقع يف تدفق اإليرادات املستقبلية 

للمشروع.

السهم الذهبي: هو مفهوم متعارف عليه يف األسواق املالية وخاصة لدى الشركات املساهمة العامة يف جميع أرجاء العامل، وهو نوع 
حمدد من األسهم مينح املساهم حق االعرتاض )الفيتو( على إجراءات أو تغيريات معينة يف ميثاق الشركة بغض النظر عن عدد املساهمني 
وراء هذه التغيريات. ويهدف السهم الذهبي إىل احلفاظ على  حتكم أو سيطرة حامل السهم على اجلوانب املهمة من العمل وخاصًة يف 
حالة دخول شركات جديدة إىل الساحة عن طريق االستيالءات وغريها. وُيعترب استخدام السهم الذهبي شائعًا يف الشركات التي ستخضع 
للخصخصة، ولكن ميكن استخدامه أيضًا يف الشركات التي تنشأ خصيصًا المتالك وتنفيذ مشاريع طويلة األجل واإلشراف عليها. وعادًة ما 
تلجأ احلكومات للسهم الذهبي لتحافظ على سيطرتها على املشاريع ذات االهتمامات الوطنية واالقتصادية، هذا ويزداد دوره أهميًة يف 

حاالت خروج صاحب االمتياز من املشروع.

قدرة احلكومة األردنية على إدارة الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص

يجدر باحلكومة وضع خطط لبناء قدرات مؤسسة سكة احلديد األردنية 
املعنية ببناء وامتالك شبكة سكة احلديد، وقد وافقت احلكومة على 
تزال  ال  ولكن  عليه  وصادقت  األردنية  احلديد  سكة  مؤسسة  قانون 
احلاجة قائمة لبذل املزيد من اجلهود لوضع الهيكل التنظيمي األمثل 
وتطوير قدرات موظفيها ودعمهم باخلربات الفنية واملالية. ستقوم 
امُلشّغل  عمل  خطة  على  باإلشراف  األردنية  احلديد  سكة  مؤسسة 

تتمتع  أن  ينبغي  ولذلك  النهاية،  يف  للمشروع  التشغيلي  وبرناجمه 
املؤسسة باملعرفة الفنية واإلدارية واخلربات الضرورية لضمان عمل 

املشروع بصورة جيدة وسلسة. 

القطاعني  بني  الشراكة  بتطوير  املعنيني  احلكومة  موظفو  يتمتع  ال 
سواء  املشاريع  لتحليل  الكافية  الفنية  باملعرفة  واخلاص  العام 
شركة  وأجرت  هذا  األخرى.  القطاعات  من  غريه  أو  النقل  قطاع  يف 
استشارية حتليل املنافع والتكاليف ملشروع شبكة السكك احلديدية 
أنها  أي  املشروع  يف  حصة  لها  والتي  سابقًا،  أشرنا  كما  الوطنية 
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العام  القطاعني  بني  الشراكة  قانون  مشروع  أن  ذلك  من  واألهم 
املرافق  يف  »االستثمارات«  ماهية  واضح  بشكل  ُيحّدد  ال  واخلاص 
حيث  احلديدية،  السكك  أو  اجلسور  أو  الطرق  تشمل  قد  التي  العامة 
ميكن استثناء املوانئ، لتفادي أي تعارض مع الدستور. ويجب توضيح 
يف  االستثمار  وإجازة  وواضحة  صريحة  بصورة  املهم  الشرط  هذا 

الطرق العامة واملرافق األخرى. 

وينبغي أن ُيمّكن اإلطار القانوين هذا احلكومة من سن قوانني )أو وضع 
املواد أو األحكام( التي ُتجيز فرض وحتصيل رسوم الستخدام الطريق 
يف  لالستثمار  اخلاص  القطاع  يف  املستثمرون  سيرتّدد  حيث  العام، 
وجود  دون  الخ(  السريعة  والطرق  الدائرية  )الطرق  العامة  الطرق 
األساس القانون الضروري لذلك. وقد أثارت مؤسسة التمويل الدولية 
سكة  مشروع  هيكلة  خالل  األجرة  لتحصيل  القانون  تطبيق  مسألة 
قبل  احملتملة  املعيقات  أحد  اعُتربت  التي  و  الزرقاء  عمان-  احلديد 

توجيه الدعوة للمشغل للعمل على املشروع. 

التوصيات: يجدر بالربملان إقرار تنفيذ قانون الشراكة بني القطاعني 
ضرورية  تكون  قد  أخرى  تشريعات  أي  إىل  باإلضافة  واخلاص  العام 
والضرائب  الرسوم  بجمع  اخلاص  القطاع  يف  للمستثمرين  وتسمح 

األخرى مقابل خدمات البنية التحتية التي سُيقّدمونها.

الدعم النقدي ومشاركة القطاع اخلاص
تسعى احلكومة إىل ضمان توفري خدمات النقل من خالل شراكات مع 
أدوارًا  املتصورة  اخلطط  ضمن  احلكومة  ُتؤدي  حيث  اخلاص،  القطاع 
تناط  بينما  عام،  بشكل  التمويل  فرص  تسهيل  مع  ورقابية  تنظيمية 
جزء  ل  وحتمُّ التشغيلية  بالعمليات  القيام  مسؤولية  اخلاص  بالقطاع 

من التكاليف. 

مؤخرًا  تتلقى  مل  الربي  النقل  تنظيم  هيئة  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  ولكن 
ردودًا على طلبات العطاءات املتعلقة بالطرق غري اخملدومة بشكل 
إىل  إضافة  الوطنية،  النقل  اسرتاتيجية  يف  ورد  كما  املدن  بني  جيد 
إبرام اتفاقيات مع مشغلي مشاريع السكك احلديدية، كخط  صعوبة 
الزرقاء على سبيل املثال، واملشاكل األخرية  السكة احلديد عمان- 
بعض  يف  السبب  يعود  وقد  عمان.  يف  احلافالت  خدمة  مشغلي  مع 
احلاالت على األقل إىل أن أسعار التعرفة املقررة للخدمات حّدت بشكل 
كبري من الهوامش الربحية التي يسعى إليها املستثمرون من القطاع 

اخلاص.

بجعل  السياسات  صانعي  هدف  املقررة  التعرفة  أسعار  ُتحّقق  وقد 
جلذب  جدًا  منخفضة  تكون  قد  أنها  إال  للفقراء،  متاحة  النقل  تكلفة 
من  شيء  على  تلك  الدعم  آليات  وتنطوي  اخلاص.  القطاع  مشاركة 
كبرية  شريحة  وإيذاء  الفقراء  دون  األغنياء  دعم  خالل  من  اخملاطرة 
تؤدي  املنخفضة  التعرفات   )1( بأن:  ُيفيد  املنطق  ولكن  الفقراء،  من 
تغطية  عدم  و)2(  املقبول  احلد  دون  الربحية  الهوامش  انخفاض  إىل 
و)4(  اخلدمات  نوعية  تدهور  و)3(  كاف  بشكل  التشغيلية  التكاليف 

حتصل على منفعة مالية يف حال جناح صفقة ما أو معامالت معطاة. 
لشبكة  ُأجري  الذي  والتكاليف  املنافع  لتحليل  مراجعتنا  من  وتبّين 
السكك احلديدية عددًا من اجلوانب املقلقة التي ُنوقشت مع اجلهات 
النقل واحملللني، وأجريت عليها بعض التصحيحات  املعنية يف وزارة 
املنافع  حتليل  بأن  الثاين  املايل  اإلصالح  مشروع  ويعتقد  والتعديالت. 
معامل  الستخدام  باإلضافة  جيد  بشكل  التكاليف  ُيقّدر  مل  والتكاليف 
جمموعة  دراسة  باملشروع  اجلدير  من  وكان  جدًا.  منخفض  خصم 
يف  الرئيسية  االفرتاضات  حساسية  الختبار  السيناريوهات  من  أوسع 

التحليل. 

التوصيات: يجب أن ُيصبح املسؤولون املعنيون بإقامة شراكات بني 
خرباء  مهمة  عامة  استثمارية  برامج  أي  أو  واخلاص  العام  القطاعني 
لنجاح هذه املشاريع وجعلها مفيدة، حيث  الضرورية  التحليل  بأنواع 
كحد  والتحليلية  الفنية  باملعرفة  املسؤولون  هؤالء  يتمتع  أن  يجب 
اجلهات  ُتعّدها  التي  الفنية  التحليالت  استخدام  من  ليتمكنوا  أدنى 
بأن  هنا  املقصود  وليس  املناسب.  بالشكل  اخلارجية  االستشارية 
املقصود  بل  حتليالتها  يف  بالضرورة  متحيزة  االستشارية  اجلهات 
التحليالت  بأنه يجدر باحلكومة أن تكون مطلعة وُتجيد استخدام هذه 
والتأكد من إجراءها واستخدامها بالشكل الصحيح، فقد تؤدي حتاليل 
املنافع والتكاليف ذات النوعية الرديئة إىل املوافقة على مشاريع من 

شأنها إحلاق ضرر جسيم برثوات اململكة.  

خط سكة حديد عمان- الزرقاء
الزرقاء/  عمان-  احلديد  سكة  خلط  املوضوعة  اخلطط  شأن  من 
بني  يربط  والذي  حاليًا  والزرقاء  عمان  بني  العام  النقل  ربط  مشروع 
االزدحام  من  التخفيف  اململكة  يف  بالسكان  اكتظاظًا  مدينتني  أكرث 
أجرى  وقد  حاليًا.  املدينتني  بني  تربط  التي  الطرقات  على  املروري 
للتنمية  األمريكية  الوكالة  من  املمول  الثاين  املايل  اإلصالح  مشروع 
الدولية حتلياًل للمنافع والتكاليف للمشروع يف عام 2010، حيث وجد أن 
املعايري  ظل  يف  مقبواًل  ُيعّد  والذي   %12 هو  االقتصادي  العائد  معدل 
التقليل من  الرئيسية من املشروع يف  املوضوعة. وتتمثل املنفعة 
وقت الرحلة، وأما املنافع الثانوية للمشروع فهي التقليل من التلوث 
يف  النظر  أهمية  إىل  التحليل  خلص  كما  املرورية.  احلوادث  من  واحلد 
إليها  خلص  التي  للمخاطر  نظرًا  به  االستمرار  قبل  للمشروع  بدائل 
اختبار احلساسية كتجاوز التكلفة املقدرة مما قد يعود بنتائج عكسية 

للنتائج املذكورة أعاله.

سكة  ملشروع  البدائل  تقييم  احلكومية  باجلهات  يجدر  التوصيات: 
احلديد عمان- الزرقاء كحافالت الرتدد السريع، التي ُأرجأت مؤخرًا، أو 

حتسني الطرق وخاصًة تلك التي تتماشى مع متطلبات السوق. 

اإلطار القانوين لشراكات القطاعني العام واخلاص
تنص املادة 117 من الدستور على أنه يجب املصادقة قانونيًا على كل 
العامة.  واملرافق  واملعادن  املناجم  يف  االستثمار  حق  مينح  امتياز 
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الرديئة  النوعية  ذات  للخدمات  واملتوسطة  الغنية  الطبقات  جتنب 
وجلوئهم إىل وسائل نقل بديلة كالسيارات واحلافالت اخلاصة وسيارات 
استخدام  إىل  الفقراء  اضطرار  و)5(  وغريها  املشرتكة  غري  األجرة 
وسائط النقل ذات النوعية املرتدية أو السري على األقدام أو االستغناء 

عن خدمات النقل. 

الدعم  مستويات  مالءمة  مدى  مراجعة  باحلكومة  يجدر  التوصيات: 
تنهض  بحيث  األسعار  وضع  لنظام  بديلة  وسائل  واستخدام  النقدي 
مستويات  من  التحقق  على  املبنية  النقدية  كاحلواالت  الدعم  بأعباء 
ملنهجيات  احلكومة  اعتماد  إمكانية  مع  الذكية،  والبطاقات  الدخل 
أكرب  بشكل  احلقيقية  وتكلفتها  املقدمة  اخلدمات  أسعار  بني  ُتوائم 
مع إدخال بعض التعديالت االيجابية أو السلبية من خالل أطراف جديدة 

ثالثة. 

صندوق تطوير البنية التحتية
تعقيدات  على  العام  القطاع  يف  مهم  استثماري  برنامج  أي  ينطوي 
لها  التي  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكات  تبقى  ولكن  كثرية، 
وقد  تعقيدًا.  أكرث  التقليدية  العامة  لالستثمارات  املزايا  من  العديد 
التحليالت،  إجراء  كطلبات  التعقيدات  هذه  بعض  إىل  سابقًا  أشرنا 

وقياس اخملاطرة، والتشاركية واإلدارة، واألطر القانونية. 

كما ويتطلب عدد كبري من الشراكات اخملطط لها  بني القطاعني العام 
واخلاص حاليًا احتياجات متويلية كبرية جدًا. وبالرغم من أن اجلهة التي 
سُتعنى بالتمويل هي اجلهة املعنية بتنفيذ أو إدارة املشروع اجلديد 
العادة ُيستمد من مصادر خاصة. وغالبًا ما يطلب  التمويل يف  أن  إال 
اخملاطر  مقابل  حكومية  ضمانات  اخلاص  القطاع  من  املستثمرون 
التي يتعرضون لها ومقابل القيمة املضافة )كفاءة تكاليف املشروع 
هذه  بعض  لطبيعة  نظرًا  وذلك  املقدمة(  اخلدمات  بجودة  مقارنة 
هذه  تقدمي  على  قدرتها  يف  جدًا  مقيدة  احلكومة  أن  إال  املشاريع، 
الضمانات. وقد يعمل صندوق تطوير البنية التحتية كأداة متوسطة إىل 
بعيدة املدى على دعم املشاريع الرأسمالية وخاصة املشاريع التي 

حتتاج إىل نفقات رأسمالية كبرية. 

ميكن  حيث  اإلقليمية،  االقتصادات  مبشاركة  الرتحيب  ينبغي  كما 
تقسيم الصندوق إىل ثالث فئات. أما الفئة األوىل فهي لشركاء جملس 
على  املساعدة  إىل  رئيسية  بصورة  تسعى  والتي  اخلليجي  التعاون 
األردن  ويف  عامة  املنطقة  يف  والتطور  والتنمية  االستقرار  ضمان 
خاصة، ولكن من غري املتوقع أن تعود هذه الفئة بأية عوائد مالية. أما 
الفئة الثانية فهي فئة مستثمري القطاع اخلاص الراغبني واملهتمني 
بالعوائد املتوقعة عادة من متويل مشروع رأسمايل جدير باالهتمام. 
جهات  وتشمل  املنطقة  خارج  من  مشاركة  فهي  الثالثة  الفئة  وأما 
بالقيمة  االحتفاظ  إىل  تسعى  أخرى  دولية  مالية  ومنظمات  مانحة 
من  الصندوق  رأسمال  زيادة  ميكن  كما  ملشاركتها.  الرأسمالية 
خالل رسوم وضرائب النقل أو األشغال العامة األخرى املفروضة على 

املستخدمني. 

بحيث  سنوات،  عدة  بعد  الصندوق  رأسمال  يزداد  أن  املتوقع  ومن 
التي  احملتملة  املطلوبات  تغطية  يف  كبري  بشكل  مفيدًا  ُيصبح  قد 
أي  تتحقق  مل  حال  يف  املستقبل  يف  فعلية  مطلوبات  إىل  تتحول  قد 

تدفقات نقدية متوقعة كما هو خمطط له. 

للقضايا  مناسب  كبديل  الصندوق  إىل  السياسات  صناع  ينظر  قد  كما 
لوزارة  تتطلب دعمًا نقديًا مستمرًا وضمانات رأسمالية. وميكن  التي 
ظل  يف  اجلانب  هذا  يتناول  جتريبي  ريادي  صندوق  إنشاء  النقل 
املشاريع الرأسمالية احلالية قيد الدراسة )شبكة السكك احلديدية 
الوطنية، وخط سكة حديد عمان- الزرقاء، وحافالت الرتدد السريع يف 
عمان، ورمبا خط آخر للحافالت ذات الرتدد السريع بني عمان والزرقاء(. 

على  ينبغي  أنه  إال  األموال  لتخصيص  عدة  خيارات  ر  توفُّ من  وبالرغم 
أعمال  على  وليس  جديدة  رأسمالية  مشاريع  على  الرتكيز  الصندوق 
للتحقق  حمكمة  قائمة  إلعداد  يحتاج  الذي  األمر  التأهيل،  أو  الصيانة 
الواجب ُتعنى بالنظر اىل القيمة املضافة املتوقعة وتقييم األثر البيئي، 

لتكون مؤهلة للحصول على التمويل. 

وزارة  برئاسة  )مساهمني(  بسيط  إدارة  جملس  للصندوق  وسيكون 
املالية وعضوية وزارات رئيسية ووزارات قطاعية معينة مبا فيها وزارة 

النقل. 

التوصيات: يجدر بوزارتي النقل واملالية واجلهات األخرى ذات العالقة 
مع  بالعمل  التحتية  البنية  لتطوير  صندوق  إنشاء  جدوى  من  التحقق 

اجلهات املانحة واملؤسسات املالية الدولية. 

التقليل من االزدحام املروري يف العاصمة عمان
من  للتقليل  أساليب  استخدام  إىل  الوطنية  النقل  اسرتاتيجية  ُتشري 
منهجيات  استخدام  مدى  بوضوح  تذكر  ال  أنها  إال  املروري  االزدحام 
عمان.  للعاصمة  النقل  اسرتاتيجية  يف  املزدحمة  الطرق  تسعري 
من  التقليل  لغايات  املنهجيات  هذه  مثل  تطبيق  ضرورة  وتتضح 
واحملددات  املالية  احملددات  ظل  يف  عمان  يف  املروري  االزدحام 

املفروضة على املوازنة.

األقل  على  عمان  العاصمة  يف  النقل  خدمات  مستخدمو  ُيفضل 
السيارات كوسيلة النقل، األمر الذي يعود جزئيًا إىل تردي خدمات النقل 
العام كما أشارت اسرتاتيجية النقل الوطنية للعاصمة عمان، ومن غري 
مشكلة  حل  على  ذاته  بحد  امُلحّسن  العام  النقل  يعمل  أن  احملتمل 
االزدحام املروري يف عمان، فاإلقبال على استخدام السيارات واضح 
أن هذا االستخدام قد يفرض  إال  جدًا يف معظم اجملتمعات احلديثة 

آثار خارجية سلبية كبرية على الغري.

الزدياد  نظرًا  االقتصاد  منو  مع  املهدور  الوقت  قيمة  سرتتفع  كما 
بفكرة  االهتمام  إىل  السائقني  يدفع  قد  الذي  األمر  املروري،  االزدحام 
هذا  املروري،  االزدحام  من  للتخلص  املسعرة  املسارب  استخدام 
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أساليب  الستعمال  األردن  يف  كبرية  مساحة  األرجح  على  ويتوّفر 
ذات  املركبات  مبدأي  تعتمد  والتي  املرورية  احلركة  إلدارة  متنوعة 
العايل  اإلشغال  ذات  املسعرة  واملسارب  الركاب  من  الكبرية  السعة 

باملركبات وأدوات مشابهة للتقليل من االزدحام املروري.

على  الرسوم  كفرض  التسعري  أدوات  استخدام  أن  احملتمل  ومن 
مستوى  حسب  الرسوم  وتنوع  احليوية  الرئيسية  الطرق  استخدام 
االزدحام قد يعود بالفائدة، كما قد تكون أدوات التسعري هذه مصدرًا 
ربط  يف  مساهمتها  احتمال  على  عالوة  احلكومية،  لإليرادات  مهمًا 
مما  اخلدمات  هذه  حجم  مع  النقل  خدمات  لشراء«  »االستعداد 
النقل.  على  الطلب  يف  الزيادة  الستيعاب  سوق  إيجاد  يف  يساعد 
التثقيف  حمالت  إعداد  مع  بالتدريج  املمارسات  هذه  لتطبيق  وميكن 

لزيادة الوعي أن ُتعالج االزدحام املروري ومتويل الطرق.

االزدحام  تخفيف  برامج  نطاق  توسيع  باحلكومة  يجدر  التوصيات: 
ُتبنى على متطلبات  الرسوم والتي  التي تعتمد على حتصيل  املروري 

السوق ملعاجلة االحتياجات املرورية يف العاصمة عمان.

اجملتمعات احمللية وتخطيط النقل
واملناطق  احلرة  املناطق  وتطوير  الستخدام  اهتمامًا  اململكة  ُتويل 
الصناعية ومراكز األعمال واملناطق التنموية يف العاصمة واملناطق 
والزرقاء  إربد  يف  كما  املبادرات،  هذه  وُتعترب  اململكة.  يف  األخرى 
االستثمار  لتعزيز  أدوات  والعقبة على سبيل املثال،  واملفرق ومعان 
والتطور اإلقليمي. ولقد بذل األردن جهودًا إلصالح املعامل السياحية 
تاريخيًا  املهمة  املدن  يف  احمللية  االقتصادية  التنمية  وتسهيل 
وثقافيًا مثل جرش والكرك ومأدبا والسلط وعجلون باإلضافة إىل تعزيز 

السياحة يف البرتاء. 

املستثمرين  جذب  من  يتجزأ  ال  جزءًا  النقل  خدمات  تسهيالت  وتعترب 
العقبة  منطقة  خالل  من  السياحة  أهمية  وتظهر  القطاعات.  لهذه 
بينها مطار دويل وميناء  ُتوّفر عدة مزايا من  التي  االقتصادية اخلاصة 
الطائرات  وصيانة  الشحن  خدمات  تتضمن  للنقل  حتتية  وبنية  بحري 
واستخدام الطائرات ألغراض متعددة وإيصال احلمولة ودعم لوجستي 
متكامل والتخزين البارد ونقل البضائع إىل وجهة وسطية قبل نقلها إىل 

وجهتها النهائية.

التجارية  الربامج  لنجاح  النقل  خدمات  توفر  أهمية  من  وبالرغم 
واالستثمارية إال أن تخطيط النقل يف اململكة مركزي جدًا مع مشاركة 
احتمالية  من  وبالرغم  اجملال.  هذا  يف  املصالح  ألصحاب  حمدودة 
االقتصادية  لألهمية  نظرًا  يتغري  أن  يجب  الذي  الوضع،  هذا  تغّير 
القواعد  إرساء  من  بد  ال  أنه  إال  اململكة،  يف  املناطق  تكتسبها  التي 
املستوى  على  املصالح  أصحاب  بني  التكامل  لتحسني  الضرورية 

احمللي وعملية تخطيط النقل.

ومن املنطق أن ُتعنى التجمعات احمللية بتسليط الضوء على األولويات 
املصالح  أصحاب  إشراك  شأن  من  كما  بها،  إلطالعها  نظرًا  احمللية 
املشاركة  تسهيل  التخطيط  عملية  يف  احمللي  املستوى  على 
احمللية يف متويل التكاليف وفقًا للمبدأ القائم على متويل املشاريع 

حمليًا لتحقيق املنافع حمليًا. 

لتخطيط  هيئات  إنشاء  نحو  ُقدمًا  املضي  باململكة  يجدر  التوصيات: 
بالنماذج  االسرتشاد  خالل  من  نسبيًا  املأهولة  املناطق  يف  النقل 
تتشارك  بحيث  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  وضعتها  التي 
هذه الهيئات يف مسؤولية تقدمي مقرتحات لكي ُتبنى نفقات مشاريع 
اجلمهور  تأخذ  وشاملة  مستمرة  تخطيط  عملية  على  النقل  وبرامج 

واملتعاملني بعني االعتبار.
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إدارة املياه يف بلد يعاين من شح املوارد املائية

نظرة عامة
يعد األردن واحدًا من أكرث بلدان العامل شحًا باملياه، ولكن ُيعترب الطلب 
للمياه يف حدود املتوسط وفقًا  على املياه واملنتجات املستهلكة 
ضمن  للمياه  بأكمله  االقتصاد  استهالك  وُيعترب  الدولية.  للمعايري 
البضائع  إلنتاج  احُتسبت املياه املستخدمة يف اخلارج  إذا  املتوسط 

دة للمملكة.  املورَّ

 الشكل 7-1: الهيكل املؤسسي لقطاع املياه

البنية  يف  االستثمار  طريق  عن  الطبيعي  املياه  شح  األردن  وُيعّوض 
التحتية احمللية املنتجة للمياه بشكل كبري، وضخ املياه من الطبقات 

املائية الصخرية مبعدالت غري مستدامة1.

لشيباين  وفقًا  احمللية  املتجددة  املياه  جميع  اململكة  تستهلك 
ضعفي  يقارب  مبا  اجلوفية  املياه  ُتسحب  حيث   ،2)2004( وآخرون 
املزيد  على  احلصول  فرص  تبدو  كما  الطبيعية،  التغذية  معدالت 
من املياه السطحية من خالل السدود وعن طريق احلصاد املائي 

حملدودية  نظرًا  مكلف  أنه  إال  ضيق  نطاق  على  املياه  جتميع  )أي 
املناخ  تغري  يزيد  أن  املتوقع  ومن  جدًا.  حمدودة  األمطار(  هطول 
من ندرة املوارد املائية الطبيعية املتاحة واملتجددة نظرًا لتأثريه 
من  ذلك  وغري  الرتبة  ورطوبة  وتكرارها  األمطار  هطول  كثافة  على 

التأثريات األخرى.

تتوقع احلكومة استخدام مصادر للمياه أكرث كلفة كالطبقات الصخرية 
الصحي  الصرف  مياه  استخدام  وإعادة  الديسي  منطقة  يف  املائية 
بصورة أكرب وحتلية املياه يف ظل انحسار موارد املياه اجلوفية. ومن 
حول  والتوقعات  املياه  استخدام  كيفية  على  التحسينات  غياب  شأن 
النمو السكاين واالقتصادي زيادة الطلب على املياه بصورة كبرية، حيث 
مكعب  مرت  مليون   1.550 إىل  ليصل  الطلب  يتضاعف  أن  املتوقع  من 
استخدام  إىل  للتوجه  احلكومة  يدفع  مما   ،2030 عام  بحلول  سنويًا 

مصادر املياه أكرث كلفة بصورة أكرب.

اإلمنائية  األهداف  حتقيق  يف  كبريًا  تقدمًا  اململكة  حققت  وقد 
على  باحلصول  يتعلق  فيما  املتحدة  األمم  حّددتها  التي  لأللفية 
خدمات شبكات املياه والصرف الصحي، وهي تسري على الطريق 
الصحيح لتحقيق أهدافها بحلول عام 2015. ويدل أداء اململكة يف 
خدمات  توفريها  على  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  سعيها 
مياه وصرف صحي أساسية مميزة والتي من شأنها املساهمة 
يف تعزيز أداء قطاع الصحة يف اململكة كنسبة من الناجت احمللي 
لتحسني  اململكة  أمام  متاحة  الفرصة  زالت  وما  هذا  اإلجمايل3، 
أدائها يف استمرارية تزويد املياه، وسحب املياه اجلوفية بصورة 
حتافظ على استدامتها، والتقليل من فاقد املياه، وتوسيع نطاق 
العادمة،  املياه  معاجلة  قدرات  ورفع  الصحي  الصرف  خدمات 

وحتسني اإلنتاجية الزراعية وعالقتها باملياه4.

وزارة املياه والري

سلطة وادي ا�ردنسلطة املياه   وزارة املياه والري

شركة مياه ال�موكشركة مياه العقبة   شركة مياه ا�ردن - مياهنا

 1     احتلت األردن املرتبة 75 من أصل 145 دولة يف البصمة املائية للفرد الواحد يف عام 2001 )إجمايل حجم املياه العذبة املستخدمة يف إنتاج السلع واخلدمات التي يستهلكها الفرد 

       أو اجملتمع أو ينتجها قطاع األعمال( )شبكة البصمة املائية(.
 2     تتوفر املالحظات التفصيلية حول الطرق واملصادر املستخدمة إلعداد معظم اجلداول واألشكال يف هذا الفصل يف ورقة عمل توجهات اإلنفاق العام لقطاع املياه للمهندس 

         ليو سوماريبا، 2011، مشروع اإلصالح املايل الثاين املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
3      انظر الفصل اخلامس حول قطاع الصحة.

 4      يعد فاقد املياه واحدًا من أكرب املشاكل يف قطاع املياه وُيشري هذا املصطلح إىل املياه التي دخلت النظام ولكنها غري مفوترة. وقد ُيعزى ذلك إىل تسرب املياه من النظام ألسباب

         تتعلق برداءة نوعية املعدات واألنابيب أو نقص الصيانة املالئمة. ومن املمكن أن ُيعزى السبب إىل إيصال املياه إىل املنازل واملصانع ولكنها ال ُتفوتر وترسل إىل املستهلك لعدة
           أسباب منها عطل العدادات أو التوصيالت غري القانونية.
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هيكلة قطاع املياه

ُيبّين الشكل 7-1 أعاله الهيكل املؤسسي لقطاع املياه.
ُتعترب وزارة املياه والري مسؤولة عن التوجيه والتخطيط االسرتاتيجي 
العام لقطاع املياه بالتنسيق مع سلطة املياه وسلطة وادي األردن. 
والتوزيع  املياه  تزويد  خدمات  معظم  إدارة  املياه  سلطة  وتتوىل 
بالتجزئة، حيث أن خصخصة خدمات التوزيع مل ُتطبق بعد، وهي وحدة 
واالحتفاظ  حكومية  بضمانات  لالستدانة  الصالحية  متتلك  حكومية 
املياه  وزارة  بخالف  العامة  اخلزينة  إىل  حتويلها  عن  عوضًا  بإيراداتها 
مسؤولة  فهي  األردن  وادي  سلطة  وأما  األردن.  وادي  وسلطة  والري 
وإدارة  األردن  وادي  ملنطقة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  عن 
الري واألغراض املنزلية  اجلزء األكرب من خدمات تزويد املياه ألغراض 

والصناعية إىل جانب توليها مهمة تشجيع تنمية األراضي.

شركتان  العقبة  مياه  وشركة  )مياهنا(  األردن  مياه  شركة  ُتعترب 
حكوميتان تعمالن كمؤسسات جتارية لتوزيع املياه بالتجزئة باإلضافة 
عمان  يف  الصحي  الصرف  ومياه  املياه  كمعاجلة  أخرى  وظائف  إىل 
يف  أعمالها  الريموك  مياه  شركة  وبدأت  التوايل.  على  والعقبة  الكربى 

عام 2011 خلدمة حمافظات جرش وعجلون واملفرق وإربد.

وُتدير سلطة املياه العقود املربمة مع شركات املياه من خالل وحدة 
األردن،  وادي  سلطة  جانب  إىل  السلطة،  ُتقّدم  كما  املشاريع،  إدارة 
التوصيات املتعلقة بتغيري تعرفة املياه واملشاريع الرأسمالية، ولكن 
التنظيمية  الصالحية  صاحب  هو  الوزراء  جملس  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 

النهائية يف هذا اجملال وخاصة فيما يتعلق بالتعرفات.

النفقات واإليرادات
التي  السياسات  عن  الناجتة  املالية  االختالالت  اجلزء  هذا  يتناول 
تنتهجها اململكة والرامية إىل تعظيم تنمية املوارد النادرة يف الوقت 
بعض  يف  وجمانية  معقولة  بأسعار  اخلدمات  تقدمي  فيه  حتاول  الذي 
احلاالت. ويبدأ هذا اجلزء بعرض مقارنة بني النفقات واإليرادات كنسبة 
من الناجت احمللي اإلجمايل والتي ُتوّضح القدرة اإلجمالية لتحمل عبء 
التعرفة على دافعي  إىل عبء  باإلضافة  االقتصاد،  نفقات املياه على 
الرسوم وعلى الدعم احلكومي. ومبا أن النفقات واإليرادات كنسبة من 
تبّقى من هذا  بكاملها فإن ما  القصة  تروي  ال  اإلجمايل  الناجت احمللي 

اجلزء سُيعنى بتحليل املبالغ املطلقة.

من   %4-%2 بني  ما  املياه  قطاع  على  العام  اإلنفاق  حجم  بلغ  لقد 
اإلجمايل  احمللي  الناجت  إىل  نسبته  ضمن  وهو  اإلجمايل  احمللي  الناجت 
يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي ترتاوح بني %1-%5. 
بلغت  والتي  ونفقاته  القطاع  إيرادات  بني  الفجوة   2-7 الشكل  وُيبّين 
وأخذت  هذا   .2000 عام  يف  اإلجمايل  احمللي  الناجت  من   %2.5 حوايل 
الفجوة بالتناقص، حتى وقت قريب، لتصل إىل نحو 1% من الناجت احمللي 
اإلجمايل يف عام 2008، ومن املتوقع أن تّتسع الفجوة مرة أخرى خالل 
ذلك.  بعد  استقرارًا  أكرث  مستويات  إىل  تدريجيًا  لتتناقص   ،2012 عام 

أن  من  بالرغم  ومتزايدة  كبرية  واإليرادات  النفقات  بني  الفجوة  وُتعترب 
مستوى اإلنفاق يف اململكة منطقي لبلد يعاين من شح املياه.

الشكل 7-2: نفقات وإيرادات قطاع املياه كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل

النفقات
بلغت نفقات احلكومة على قطاع املياه، مبا فيها نفقات وزارة املياه 
والري وسلطة املياه وسلطة وادي األردن وشركة مياه العقبة وشركة 
أن  املتوقع  ومن   ،2010 عام  يف  أردين  دينار  مليون   500 حوايل  مياهنا، 
الديسي  مشروع  بتشغيل  البدء  حلني  املستوى  ذلك  حدود  يف  تبقى 
)انظر الشكل 7-3(. هذا وتضاعفت تقريبًا نفقات قطاع املياه لألعوام 
وُتشكل  كبري.  بشكل  الصحي  الصرف  حصة  ازدياد  مع   2010  -2006
األخرى  القطاعات  بني  من  األكرب  احلصة  الصحي  الصرف  ومياه  املياه 
يف الربنامج التنفيذي التنموي الوطني بحصة تصل إىل إجمايل 16.6% من 
جميع االستثمارات املدرجة يف اخلطة. وستستمر النفقات الرأسمالية 
لعدد من املشاريع احلالية لفرتة طويلة بعد االنتهاء من املشاريع يف 
ويستثني  امللكية.  ونقل  والتشغيل  البناء  عقود  استخدام  ازدياد  ظل 
هذا التحليل جمموعة متنوعة من أشكال الدعم التي ال تظهر يف موازنة 

قطاع املياه كدعم الكهرباء املستخدمة يف إنتاج املياه وتوزيعها.

الشكل 7-3: نفقات قطاع املياه مشتماًل على شركات املياه
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ذلك  يف  مبا  األخرية،  السنوات  يف  الرئيسية  النفقات  تركزت  لقد 
)كمصنع  املياه  إنتاج  زيادة  على  والدولية،  احمللية  التمويل  مصادر 
حتلية املياه يف زارا-ماعني، واستخراج مياه الديسي اجلوفية وجّرها 
إىل عمان، واستخراج املياه من حوفا-الزعرتي وجرها إىل إربد( إىل جانب 
اخلربة  )كمصنع  ومعاجلتها  الصحي  الصرف  مياه  جمع  نظام  توسيع 
السمرا ملعاجلة املياه العادمة، ومشروع الصرف الصحي يف بلدية 
ولقد  العادمة(5.  املياه  ملعاجلة  الشاللة  وادي  ومصنع  الكربى،  إربد 
ساهم معدل التضخم العام يف أسعار املواد والكهرباء وارتفاع األجور 

يف زيادة اإلنفاق خالل العقد املاضي.

وتتمثل  املياه،  قطاع  نفقات  إجمايل  من  صغريًا  جزءًا  الري  وُيشّكل 
التكلفة احلقيقية للري يف تكلفة الفرصة البديلة للمياه املستخدمة، 
لو  كسبها  املمكن  من  كان  التي  الضائعة  االقتصادية  القيمة  أي 
واألعمال  كالصناعة  أكرب  قيمة  ذات  بديلة  ألغراض  املياه  اسُتخدمت 
واالستهالك املنزيل على سبيل املثال، أو الوفورات االقتصادية والبيئية 

التي كانت ستتحّقق لو مل ُتنتج املياه يف املقام األول.

إىل  املياه  تزويد  من  اإلنفاق  حتويل   2011 عام  موازنة  وُتواصل 
اإلنفاق  انخفاض  إىل  ذلك  يف  السبب  يعود  وقد  الصحي،  الصرف 
على مشروع الديسي الذي بلغ ذروته  120 مليون دينار أردين يف 
ممكن  سعر  بأقل  امُلنتجة  املياه  وحدة  سعر  لشراء   ،2010 عام 
له  اخملطط  ومن  رئيسي.  بشكل  األقل  على  األوىل  السنوات  يف 
أن يبلغ اإلنفاق على مشروع الديسي ما يقارب 85 مليون دينار 
السنة  املشروع  فيه  ُينهي  الذي  الوقت  يف   2014 عام  يف  أردين 

األول من التشغيل. 

ملقارنة  أوليًا  مؤشرًا  واإليرادات  للنفقات  الدولية  املقارنات  ُتقّدم 
الفرص  وحتديد  األداء  لتقييم  مفيدة  بداية  نقطة  ولكنها  األداء، 
املياه  تزويد  ألنظمة  التشغيلية  التكاليف  ُتعترب  للتحسني.  املتاحة 
بالدول  مقارنتها  عند  نسبيًا  مرتفعة  األردن  يف  الصحي  والصرف 
األخرى التي ُتعاين من شح املياه )انظر الشكل 7-4(. ويعود السبب 
ارتفاع معدل  إىل  الغالب  تكلفة وحدة املياه املباعة يف  ارتفاع  يف 
فاقد املياه )التكلفة الكبرية التي تنفق على املياه التي ال تدخل يف 
من  املياه  ضخ  وتكلفة  املستهلك(  إىل  املرسلة  الفواتري  حساب 
امتداد  وعلى  املياه  من  كبرية  كميات  فيها  تتوفر  ال  التي  املصادر 
مسافات كبرية مقارنة بارتفاع الطلب على املياه املنزلية ) ميكن 
دة  حل هذه املشكلة عن طريق استخدام بعض كميات املياه امُلزوَّ
استخدامها  عن  عوضًا  املنزلية  لألغراض  املرتفعة  املناطق  من 

ألغراض الري(.  

وُتقارب تكاليف املياه يف العقبة التكاليف يف باقي مناطق اململكة إال 
أن خدماتها أفضل بكثري من حيث استمرارية تزويد املياه، وانخفاض 

نسبة فاقد املياه بفارق كبري، األمر الذي يدلُّ على القيمة الكبرية التي 
ميكن احلصول عليها من خالل االستثمار يف أنظمة جديدة وُمطّورة.

  وأما االستثمارات الرأسمالية فهي ضخمة ومتشعبة ومتتد لفرتات 
الصيانة  وأعمال  التشغيلية  العمليات  موازنات  إعداد  وُيعّد  طويلة. 
أمرًا  املناسب  بالشكل  احلالية  التحتية  البنية  واستبدال  واإلصالح 
تقدمي  تكلفة  إجمايل  وضبط  منها  االستفادة  فرتة  لزيادة  ضروريًا 

اخلدمة.

قدرة  يف  النظر  ضرورة  على  تقليديًا  مثااًل  املياه  قطاع  ُيعّد  كما 
الٍرأسمالية  االستثمارات  حياة  دورة  تكاليف  دعم  على  املوازنة 
معلومات  وتتوّفر  هذا  جديدة.  رأسمالية  باستثمارات  القيام  قبل 
صيانة  بتكاليف  مقارنة  اجلديدة  املشاريع  نفقات  حول  أولية 
من  األدنى  احلد  حول  معلومات  ُتَعّد  مل  ولكن  املوجودة،  األصول 
كنسبة  مقّدراتها  أو  والصيانة  التشغيل  نفقات  مستهدفات 
مفيدة  املستهدفات  هذه  أن  حيث  اآلن،  إىل  النفقات  إجمايل  من 
الضرورية  الصيانة  وموازنات  التشغيلية  املوازنات  إعداد  يف  جدًا 
توّفر  من  والتأكد  املياه  فاقد  عن  الناجمة  اخلسائر  من  للتقليل 
موارد املوازنة الكافية يف املستقبل لتمويل صيانة الُبنى التحتية 

اجلديدة بشكل مالئم. 

الصرف  وخدمات  املياه  لتزويد  التشغيلية  التكاليف   :4-7 الشكل 
الصحي يف البلدان التي تعاين من ُشّح املياه*

* ُتصّنف البلدان الواردة يف الشكل أعاله ضمن أكرث 50 بلدًا ُيعاين من ندرة املياه حسب 
قاعدة بيانات املياه والزراعة »اآلكواستات« ملنظمة الغذاء والزراعة التابعة لألمم املتحدة 
وذلك وفقًا إلجمايل موارد املياه املتجددة الفعلية للفرد الواحد مع األخذ بعني االعتبار كمية 
معاهدات  أو  اتفاقيات  خالل  من  املصب  دول  أو  و/  املنبع  دول  بها  حتتفظ  التي  التدفق 

رسمية أو غري رسمية، وعمليات استخراج املياه احملتملة يف دول املنبع. 
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5     ُيشري مصطلح »االستخراج« يف السياق البيئي إىل استخراج املياه من األنهار أو املياه اجلوفية أو مصادر أخرى.
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اإليرادات والعمليات التشغيلية
نظرًا   2007-2000 للفرتة  كبرية  بسرعة  املياه  قطاع  إيرادات  منت 
اخملدومة  اجلهات  وزيادة  املياه  فاقد  من  والتقليل  األسعار  لزيادة 
بخدمات القطاع يف الفرتة 2006-2007، إال أنها عانت من الركود بعد 
ذلك )انظر الشكل 7-5(. ومن املتوقع أن ترتفع اإليرادات جمددًا عند 
البدء بتشغيل مشروع الديسي، مع اإلشارة إىل أن زيادة اإلنتاج ليس 
حاًل كافيًا بحد ذاته حيث تخسر احلكومة املال يف كل وحدة مباعة من 
املياه. هذا ويحتاج القطاع لزيادة الدخل واحلد من فاقد املياه لزيادة 

اإليرادات مبا يواكب منو النفقات.

الشكل 7-5: إيرادات خدمات تزويد املياه

ُقّدرت  حيث  أفضل،  بشكل  القطاع  إيرادات  تقدير  الضروري  ومن 
إيرادات سلطة املياه من بيع السلع واخلدمات بـ 85 مليون دينار أردين 
يف قانون موازنات الوحدات احلكومية لعام 2010، ولكن بلغت اإليرادات 
الفعلية 67 مليون دينار أردين فقط أي 21% دون املستوى اخملطط له 

والذي ُيعترب عجزًا كبريًا يف اإليرادات. 

أعلى  بني  من  األردن  يف  احلضرية  املناطق  يف  املياه  تعرفة  وُتعترب 
كما  )بيتمان،2004(،  جانب  من  األوسط  الشرق  منطقة  يف  املعدالت 
ُتشري اخلسائر الناجمة عن فاقد املياه، الذي ُيعترب من أعلى املستويات 
يف العامل، إىل أن اإليرادات لكل مرت مكعب من املياه املباعة من خدمات 
تزويد املياه وأنظمة الصرف الصحي غري مرتفعة بالقدر الذي يجدر بها 
أن تصل إليه لتغطية تكلفة جميع كميات املياه غري املفوترة من جانب 
قّلل  إذا  املباع  املكعب  املرت  تكلفة  تقل  أن  احملتمل  ومن  هذا  آخر. 

النظام من كميات فاقد املياه واحتسابها يف الفواتري.

وُتعترب اإليرادات لكل وحدة من املياه املباعة أعلى يف منطقة العقبة 
ل املواطنني  منها يف املناطق األخرى يف اململكة، مما ُيشري إىل تقبُّ

لفكرة ارتفاع التعرفة إذا ترافقت باستمرارية تزويد املياه التي ميكن 
الوصول إليها بتقليل فاقد املياه، كما ميكن رفع التعرفة دون جتاوز 
التي ُتعاين من شح املياه حيث  املستويات العاملية الطبيعية للدول 
أن اإليرادات لكل مرت مكعب للمياه املباعة مرتفعة نسبيًا يف اململكة 
فاقد  من  بالتقليل  اإليرادات  زيادة  تسمح  وقد   .6)6-7 الشكل  )انظر 

املياه األمر الذي يجعل استمرارية التزويد أكرث سهولة7.

الشكل 7-6: إيرادات تزويد املياه وخدمات الصرف الصحي يف البلدان 
التي تعاين من شح املياه

تبيع سلطة وادي األردن املياه ملستخدميها ألغراض الزراعة والصناعة، 
يف حني أنها متنحها لسلطة املياه باجملان مما ينتج عنه تدين كبري يف 
لألغراض  املياه  األردن  وادي  سلطة  بيع  من  وبالرغم  اإليرادات.  إجمايل 
الزراعية مبقدار أكرب منه لألغراض الصناعية إال أن اإليرادات املتأتية من 
كال القطاعني متساوية تقريبًا )حوايل 2 مليون دينار أردين سنويًا لكل من 
لألغراض  املياه  تعرفة  انخفاض  إىل  ذلك  يف  السبب  ويعود  القطاعني( 

الزراعية بفارق كبري مقارنة بتعرفة قطاع الصناعة.

أعلى  تعرفة  لدفع«  املستخدمني  »استعداد  على  كثرية  أدلة  هناك 
أجراها  دراسة  وجدت  وقد  املقررة.  احلالية  األسعار  تفوق  للمياه 
تسعرية  أن   2010 عام  يف  »ايكوكونسلت«  البيئية  االستشارات  مكتب 
حني  يف  املكعب،  للمرت  دينار   3.8 بلغت  اخلاصة  الصهاريج  مياه 
إىل   2009 عام  يف  بي3  أي  لالستشارات/  سيغورا  لشركة  تقرير  أشار 
أن معدل تعرفة شركة مياهنا   مل يتعدى 0.85 دينار للمرت املكعب. 
 ...« رة  األردنية احلديثة امُلصدِّ الزراعة فتقوم املزارع  وأما يف قطاع 
بتحلية مياهها املسوس بتكلفة 0.210 دينار للمرت املكعب باإلضافة 
للمياه  ضعفًا   17 لدفع  استعدادها  على  يدل  مما  الضخ،  تكلفة  إىل 
املزارعني  صغار  يدفعها  التي  املكعب  للمرت  دينارًا   0.012 بـ  مقارنة 
لسلطة وادي األردن مقابل احلصول على مياه الري« )برنامج التنمية 

االقتصادية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2007(.
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 6      وجد األسعد )2011( ما يلي: »يبلغ معدل حصة إنفاق ]األسرة[ على خدمات املياه والصرف الصحي إىل إجمايل إنفاق ]األسرة[ [يف األردن]... 0.92%، حيث ُتعترب هذه النسبة دون حصص

         اإلنفاق يف العديد من الدول األخرى بـ 50% على األقل.«

7       تتوفر املياه يف معظم مناطق اململكة ليوم واحد أو يومني يف األسبوع أي أنها ال ُتزّود باستمرار.
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اسرتداد التكلفة
تدعو اسرتاتيجية املياه الوطنية يف األردن إىل وضع تعرفات كافية 
الرأسمالية.  التكاليف  دون  والصيانة  التشغيل  تكاليف  السرتداد 
ومستهدفات  الوطنية  الكلي  االقتصاد  سياسة  حتول  قد  ولكن 
قدرة  دون  املؤكدة  غري  األجنبية  املساعدات  ومستويات  العجز 
الرأسمالية.  التكاليف  جميع  لتغطية  الدعم  تقدمي  على  املوازنة 
هذا وقد بلغ صايف تكلفة قطاع املياه على احلكومة يف عام 2010 
ما يقارب 300 مليون دينار أردين أي ما نسبته 20% من إجمايل العجز 
يف الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية مما يفرض حمددات كبرية 
على املوازنة. وقد أدى اإلخفاق يف اسرتداد كامل تكلفة خدمات 
إيجاد  إىل  الرأسمالية(  والتكاليف  والصيانة  )التشغيل  املياه  تزويد 
حلقة مفرغة، حيث مل ُيخصص التمويل الكايف للصيانة كما تدهور 
النظام وارتفع فاقد املياه مما جعل من اسرتداد التكلفة أمرًا أكرث 
اإليرادات غري كافية  بأن  التمويل  صعوبة. ويعني نقص خمصصات 
إلبقاء  والصيانة  التشغيل  على  إنفاقه  ينبغي  الذي  املبلغ  لتغطية 
والصيانة  التشغيل  تكاليف  تغطية  متت  وإن  وكفؤًا  سلسًا  النظام 

من منظور حماسبي.

بلغت إيرادات سلطة املياه وشركات املياه جمتمعة 100% أو أكرث من 
إجمايل  بلغت 60%-70% فقط من  أنها  إال  والصيانة،  التشغيل  تكاليف 
الرأسمالية )االستهالك واالسرتداد(.  التكاليف  التكاليف عند احتساب 
التكلفة،  من  بأقل  الطاقة  كدعم  الظاهر،  غري  الدعم  احُتسب  وإذا 
تكاليف  حماسبة  يف  الكافية  والصيانة  التشغيل  نفقات  إىل  باإلضافة 

القطاع لكان اسرتداد التكلفة أقل.

لقد شهد القطاع تراجعًا مقلقًا يف اسرتداد التكلفة منذ عام 2005، 
ويعود السبب يف ذلك بشكل رئيسي إىل عدم متاشي االستثمارات 
زيادة  مع  الصحي  الصرف  مياه  ومعاجلة  املياه  تزويد  يف  الضخمة 
التعرفة. وبقيت مستويات فاقد املياه مرتفعة جدًا مبا ُيقارب %50 
االستثمارات  برامج  وجود  من  بالرغم  للنظام  الداخلة  املياه  من 
هذه  ُتحّسن  مل  كما  اخلصوص،  وجه  على  مقلق  أمر  وهذا  الكبرية 
زيادة  وبالتايل  اخلسائر  من  بتقليلها  اإليرادات  من  بعد  االستثمارات 

مبيعات املياه.

ليس  للمملكة  التكلفة  اسرتداد  معدل  بأن   7-7 الشكل  وُيبّين 
منخفضًا وال سيما إذا ما قارناه بالدول األخرى التي تعاين من شح املياه 
تقل معدالت  التي  للدول  الكبري  العدد  العامل. وُيشري  أنحاء  يف جميع 
اسرتداد التكلفة فيها عن معدل اسرتداد التكلفة يف شركات املياه 
يكافح  من  وحدها  ليست  األردنية  املياه  شركات  أن  إىل  األردن  يف 
الرأسمالية  التكاليف  عن  ناهيك  والصيانة  التشغيل  تكاليف  لتغطية 
يف  التشغيلية  التكاليف  لتغطية  املرتفعة  النسبة  وُتشري  جهة،  من 
اسرتداد  حتسني  إمكانية  إىل  األخرى  الدول  بعض  يف  املياه  شركات 

التكلفة من جهة أخرى.

املياه  تزويد  خلدمات  التشغيلية  التكلفة  اسرتداد   :7-7 الشكل 
والصرف الصحي يف البلدان التي تعاين من شح املياه

املياه  وشركات  املياه  سلطة  بني  واإليرادات  النفقات  تقسيم  يعمل 
على ضمان ربح معقول للشركات، يف الوقت الذي تواصل فيه ديون 
ُيثقل  حيث   ،)8-7 الشكل  )انظر  املتسارع  ارتفاعها  املياه  سلطة 
االستثمار يف مشروع الديسي البالغ 700 مليون دينار أردين هذا الدين 
ويزيد مقداره. ومن املتوقع أن ترتفع مستويات الديون من 0.7 مليار 
دينار يف عام 2010 إىل 1.9 مليار يف عام 2016، حيث ُيمّثل هذا االرتفاع 
ومن  للمملكة.  حمتملة  مالية  خماطر  العام  القطاع  يف  الدين  يف 
احملتمل جدًا أن تتحمل اململكة دين سلطة املياه كما فعلت يف عام 
1999 يف حال عدم رفع األسعار أو التقليل بشكل كبري من فاقد املياه، 
مما يجعل من متويل عجز سلطة املياه دعمًا من احلكومة عوضًا عن 
د يف النهاية من الزيادة  كونه شكاًل من أشكال االستثمار الذي سُيسدَّ
املتأتية يف اإليرادات. وُتظهر اخلسائر يف املوازنة العمومية لسلطة 
أقرب  بل  ذاتيًا  مكتفية  حكومية  وحدة  ليست  وكأنها  السلطة  املياه 

لوزارة أو دائرة يف قانون املوازنة العامة تتلقى متوياًل سنويًا.

الشكل 7-8: ديون سلطة املياه
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املياه  أسعار  على  املياه  شركات  يف  التكلفة  اسرتداد  يعتمد 
باإلضافة  كبري،  بشكل  الكهرباء  ودعم  املياه  سلطة  من  املدعومة 
إىل أن شركات املياه غري مسؤولة عن استثمارات رأسمالية رئيسية، 
حيث ُتعنى سلطة املياه مبعظمها يف قطاع املياه. وإذا ما تقاضت 
تكاليفها  كامل  ُيغطي  مبا  الشركات  من  املياه  سعر  املياه  سلطة 

الرأسمالية لتعذر على الشركات اسرتداد تكاليفها بالكامل8. 

 اسرتداد كلف الري
والصيانة،  التشغيل  تكاليف  من   %40 حوايل  األردن  وادي  سلطة  تسرتد 
الرأسمالية،  والتكاليف  والصيانة  التشغيل  تكاليف  من   %20 ونحو 
لتزويدها املياه ملستخدميها لألغراض الزراعية والصناعية )5 ماليني 
التشغيل  لتكاليف  أردين  دينار  مليون   11 مقابل  لإليرادات  أردين  دينار 
والصيانة و14 مليون دينار أردين للتكاليف الرأسمالية(. وكان من املمكن 
ُتزّود  مل  حال  يف  والصيانة  التشغيل  تكاليف  كامل  اسرتداد  للسلطة 
وادي  سلطة  إيرادات  اسُتثنيت  وإذا  باجملان9.  املياه  لسلطة  املياه 
تزيد  حيث  التكلفة،  اسرتداد  فسينخفض  الصناعية  املياه  من  األردن 
للمرت  تقريبًا  ضعفًا   40 على  الصناعية  األغراض  من  املتأتية  اإليرادات 
الزراعية  املياه  تعرفات  ُتعترب  وال  الزراعية.  باألغراض  مقارنة  املكعب 
نسبة  أن  من  بالرغم  ذاتها  بحد  التكلفة  السرتداد  يكفي  مبا  مرتفعة 
سلطة  بأن  القول  ميكن  وال   .2009 عام  يف   %14 تتعدى  مل  املياه  فاقد 
وادي األردن تسري على املسار الصحيح لتحقيق أهداف األجندة الوطنية 
إىل  رئيسي  بشكل  يعود  الذي  األمر  املياه،  تكاليف  باسرتداد  املتعلقة 

اإلبقاء على األسعار دون زيادة )انظر الشكل9-7(.

الشكل 7-9: اسرتداد كلف الري وتزويد املياه الصناعية لسلطة وادي 
األردن- القيم املسهدفة والفعلية

السياسات
تطبيق  حيث  من  وُيحللها  املياه  قطاع  سياسات  اجلزء  هذا  يستعرض 
هذا  ُيرّكز  كما  لها،  التحديد  وجه  على  املياه  وشركات  املياه  سلطة 
اجلزء على اخملصصات املائية، وتزويد املياه أو احلصول عليها، ونوعية 
املياه، وفاقد املياه، والصرف الصحي، وإنتاجية املياه املستخدمة يف 
القطاع الزراعي، واستعداد املستهلكني للدفع، واالعتبارات االجتماعية.

خمصصات املياه
يأتي تزويد املياه املنزلية يف مقدمة األولويات عند تخصيص املياه، 
إال أن التخصيص ال يكفي سوى ليوم أو يومني من األسبوع يف معظم 
احملافظة  يتم  فإنه  املياه  كميات  نقص  حال  ويف  اململكة،  أنحاء 
عادة  ُتزّود  التي  املياه  حتويل  خالل  من  املنزلية  املياه  تزويد  على 
يكفي من  أن هناك ما  إىل  اإلشارة  الزراعيني. وجتدر  إىل املستخدمني 
املياه يف األردن لتزويد املياه املنزلية بشكل مستمر، إال أن ذلك لن 
يكون إال بتقليل خمصصات املياه لألغراض الزراعية والتقليل من فاقد 

املياه وحتسني إدارة الطلب على املياه.

وُتحّدد سلطة وادي األردن احلصة السنوية ملنطقة وادي األردن على 
خمتلف  تخصيص  مع  الواحد،  الزراعي  للهكتار  املياه  حجم  أساس 
 10.100( واحلمضيات  الواحد(  للهكتار  سنويًا  مكعب  مرت   15.000( للموز 
مكعب  مرت   5.050( واخلضروات  الواحد(  للهكتار  سنويًا  مكعب  مرت 
سنويًا للهكتار الواحد سنويًا(. وُتحسب حصة املزارع من املياه وفقًا 
لعدد الهكتارات الزراعية التي توافق سلطة وادي األردن على تزويدها 
مبحاصيل  املزروعة  الزراعية  للهكتارات  األولوية  وتُعطى  باملياه. 
وُتحّفز  اخلضراوات.  ثم  املوز  ويليها  األوىل  املرتبة  يف  احلمضيات 
سياسات تخصيص املياه هذه املزارعني بدرجة كبرية للحصول على 
املوافقة لزراعة املوز واحلمضيات بالرغم من أن العوائد االقتصادية 

للخضروات أفضل إذا ما ُأخذت القيمة الكاملة للمياه بعني االعتبار. 

وُتخّصص وزارة املياه والري حصصًا لآلبار املرخصة يف املناطق املرتفعة 
ما،  نوعًا  املناطق  تلك  من  املياه  استخراج  يف  التحكم  من  ُيمّكنها  مبا 
غري  املياه  من  السحب  عمليات  من  للحد  سياسة  وجود  من  وبالرغم 
املتجددة يف املناطق املرتفعة، إال أنه مل ُتحدد مستويات متدنية مبا فيه 
الكفاية إىل اآلن، كما ُمنحت احلرية الستخراج املياه بحد أقصى بلغ  150.000 
مرت مكعب للبئر الواحد سنويًا، وهو حجم يفوق احلدود املسموح بها بكثري 
يف الرتاخيص التي حلت احلصص مكانها الحقًا. كما برزت مشكلة كبرية يف 
سحب كميات كبرية من املياه من اآلبار غري املرخصة والتالعب بالعدادات 

نتيجة لعدم تطبيق نظام احلصص يف املناطق املرتفعة كما يجب.
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8   » بلغت إيرادات شركة مياهنا 76.5 مليون دينار أردين يف عام 2008، منها 9.3 مليون دينار من ضرائب أمانة عمان الكربى لتحويل خدمات الصرف الصحي و12.2 مليون دينار من رسوم 

توصيل اخلدمات، و50 مليون دينار فقط من التعرفات، وال تكاد هذه اإليرادات تغطي التكاليف التشغيلية األساسية البالغة 66.4 مليون دينار. تتضمن خطة مياهنا استثمار 24.8 مليون 
دينار للتوسعات والتحسينات الضرورية إال أن هذه اخلطة ينقصها التمويل مما يثري القلق حول قابليتها للتنفيذ. كما تتلقى مياهنا دعمًا كبريًا من سلطة املياه خلدمات تزويد املياه، 

ولذلك فإن تسعري اخلدمات غري جمدي السرتداد التكلفة »)سيغورا، 2009(.

9      ُتقّدر تكاليف التشغيل والصيانة خلدمات املياه يف سلطة وادي األردن بـ 12 مليون دينار أردين سنويًا، يف حني بلغت إيرادات املياه 5 ماليني دينار يف عام 2010. وقد قدمت سلطة وادي 

األردن 100 مليون مرت مكعب إىل سلطة املياه يف عام 2010 بسعر 0.10 دينار للمرت املكعب )وهو تقدير منخفض ال يأخذ ضخ املياه باحلسبان،حيث ينبغي تسعري املياه التي يتم ضخها بـ 0.22 
دينار للمرت املكعب( والذي ال يعترب كافيًا لتغطية العجز يف التشغيل والصيانة لسلطة وادي األردن.
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يعتمد توزيع حصص املياه يف الواقع على مستويات اجلفاف احلالية 
العملية  الفرص  السياسية جزئيًا، وتعتمد  اإلنتاج واالعتبارات  وتكاليف 
اعتمادها  من  أكرث  العشوائية  العوامل  هذه  على  احلصص  لتعديل 
على سياسة منهجية تهدف لتحسني اقتصاد اإلنتاج وشبكات األمان 
االجتماعي. ومن الصعب إنشاء سوق تنافسية لتخصيص احلصص إذا 
حقوق  شراء  أو  باحلصص  )كاملتاجرة  احلصص  نظام  تطبيق  ُيعّزز  مل 
املياه أو حتى التحّول التدريجي وامُلمنهج يف خمصصات املياه(. هذا 
وقد سمحت احلكومة يف بعض األحيان للمزارعني باستخدام كميات 
الستخدام  توجهوا  حال  يف  أعمالهم  إلنهاء  يحتاجونها  التي  املياه 
واملوز،  كاحلمضيات  املياه،  من  املنخفضة  اإلنتاجية  ذات  احملاصيل 
الزيتون يف  أو توسيع رقعة األراضي الصاحلة للزراعة نوعًا ما كزراعة 

الصحراء الشرقية على سبيل املثال.

تزويد املياه
ظل  يف  املياه  تزويد  بكميات  يتعلق  فيما  جيدًا  احلكومة  أداء  زال  ما 
أكرب  األحمر  والبحر  الديسي  مشروعي  وُيعترب  احملدودة.  املوارد 
املقرر  ومن  تكلفة.  أعالها  ولكن  املياه  لتزويد  اإلضافية  املصادر 
املياه  لُيغذي   2014-2013 عام  يف  الديسي  مشروع  تشغيل  يبدأ  أن 
يف  النهاية،  يف  ستنضب  والتي  عدة  لسنني  املتجددة  غري  اجلوفية 
يبدأ  لن  أنه  إال  البحر  مياه  بتحلية  األحمر  البحر  مشروع  سُيعنى  حني 

تشغيل املشروع يف املدى القريب.  

التكاليف  ومن املصادر األخرى األقل حجمًا ولكنها أكرث فعالية من حيث 
هي إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معاجلتها وحتلية املياه 
املسوس واستغالل املتاح من املياه اجلوفية غري املتجددة والسدود.

بشكل  االستفادة  يف  الصحيح  الطريق  على  احلكومة  وتستمر 
جيد من مياه الصرف الصحي بعد معاجلتها، حيث زادت نسبة 
إعادة االستخدام من 90% يف عام 2006 إىل 93% يف عام 2009، 
ملعاجلة  السمرا  خربة  مصنع  إنشاء  من  االنتهاء  جانب  إىل 
املياه العادمة واالستمرار يف مشروع شركة حتدي األلفية يف 
بحلول  املعاجلة  العادمة  املياه  حجم  وبلغ  الزرقاء.  حمافظة 
عام 2009 110ما مقداره مليون مرت مكعب، وهو مصدر رئيسي 
واالستخدامات.  النوعية  اختالف  مع  الديسي  كمشروع  للمياه 
ولقد اكتمل مشروع حتلية املياه املسوس يف زارا ماعني الذي 
ُيعّد أحد املشاريع املهمة. هذا وحُتّد كمية املياه السطحية 
املتناقصة من فرصة بناء سد جديد يف الوقت الذي اكُتمل فيه 
مشروع سد الوحدة الذي تبلغ سعته االستيعابية 110 مليون مرت 
التي قد فقدت قدرتها  مكعب، مما يجعل من إصالح السدود 
االستيعابية نظرًا لرتاكم الطمي أو استبدالها أمرًا جديرًا لألخذ 

بعني االعتبار. 

يف  للفرد  املياه  لتزويد  اململكة  تنتهجه  الذي  العام  النمط  وُيعترب 
اليوم أمرًا مثريًا لإلعجاب يف ظل التحديات الكثرية التي تواجهها وُتؤثر 
وانخفاض منسوب  السريع  السكاين  كالنمو  األداء:  بشكل سلبي على 

والضغوط  الثمن  باهظة  اجلديدة  املائية  واملصادر  اجلوفية  املياه 
إىل  الزراعية  املياه  خمصصات  حتويل  عدم  عن  الناجمة  السياسية 

املياه املنزلية .

وتعتمد قدرة اململكة على حتقيق غايات تزويد املياه املنزلية للفرد 
بتخصيص  املتعلقة  القرارات  متخذي  اتباع  مدى  على  كبري  حد  إىل 
بني  املياه  لتخصيص  اإلسرتاتيجية  اخلطط  واضعي  لتوجيهات  املياه 
إمكانية االستفادة من  وبالرغم من  الزراعية واملنزلية.  االستخدامات 
يف  رئيسيًا  عاماًل  ليس  ذلك  أن  إال  املياه  من  إضافية  كميات  تزويد 
لالستهالك  املياه  من  كافية  كمية  تتوفر  حيث  املؤشر،  هذا  حتقيق 

املنزيل. 

الزراعية  سيما  وال  املنزلية،  غري  املائية  االحتياجات  تغطية  ويتطلب 
منها، حتقيق توازن بني احلاجة إىل زيادة  تزويد املياه يف ضوء أهداف 
احلكومة الرامية إىل احلد من عمليات السحب من املوارد املائية غري 

املتجددة وإتاحة الفرصة أمام التغذية املستدامة للمياه اجلوفية.

احلصول على املياه
ملعظم  معقولة  بأسعار  اخلدمة  توصيل  يف  حسنًا  بالًء  األردن  ُيبلي 
منافع  املياه  بشبكة  االتصال  وُيوّفر   .)10-7 الشكل  )انظر  السكان 
صحية واقتصادية كبرية مقارنة بعدم االتصال بالشبكة، وُتعترب نسبة 
احلصول على مياه صاحلة للشرب يف املناطق الريفية أقل منها يف 
باقي مناطق اململكة )91% وفقًا لبيانات البنك الدويل، مؤشرات التنمية 

العاملية( إال أنها تبقى األفضل على مستوى املنطقة.

الشكل  :7-10 نسبة اخملدومني باملياه- األداء املستهدف والفعلي.

إىل  االفتقار  هو  املياه  على  باحلصول  املتعلقة  التحديات  أحد  ل  ويتمّثّ
استمرارية التزويد أي توفر املياه التي يتم ضخها على مدار الساعة، 
التزويد  إىل  العقبة  باستثناء  اململكة  مناطق  معظم  تفتقر  حيث 
املستمر. وقد انخفض تزويد املياه يف عمان، على سبيل املثال، إىل 

أقل من يومني يف األسبوع )انظر الشكل 11-7(.

الهدف ا�منائي
ل�لفية (مستهدف)

سلطة املياه 2010 (مستهدف) 

ا�جندة الوطنية 2005 (مستهدف) 
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الشكل 7-11: احلصول على خدمات املياه يف عمان

ولكن جتدر اإلشارة إىل أن بعضًا من أسباب االنخفاض يعود إىل التسوية 
الضخ  وترية  تسريع  طريق  عن  املياه  فاقد  من  احلد  بني  دة  امُلتعمَّ

لفرتات زمنية أقل واستمرارية تزويد املياه.

بشكل  لعمالئهما  املياه  مياهنا  شركة  توفري  بإمكانية  البعض  وُيفيد 
االعتبار.  بعني  عمان  يف  للفرد  املياه  توفر  مقدار  أخذنا  إذا  مستمر 
بشكل  املياه  تزويد  والسنغال  وداكار  وغينيا  كوناكري  وتستطيع  هذا 

مستمر لعمالئهما ولكن بكميات أقل.

التزويد املستمر من خطر ارتشاح املياه امللوثة، وُيحّسن من  ُيقّلل 
الذي  الضرر  من  ُيقلل  بحيث  الصيانة  تكلفة  من  وُيقّلل  املياه  نوعية 
وُيبّسط  املياه،  تدفقات  يف  املفاجئة  التغريات  جراء  بالنظام  يحلق 
عمليات النظام حيث تصبح إدارة منطقة التوزيع أبسط ُويقّلل من عدد 
املوظفني املعنيني بفتح الصمامات وإغالقها، وُيسّهل كشف حاالت 

تسرب املياه وإصالحها.

 وسُتسّهل املياه اإلضافية املتأتية من مشروع الديسي من تزويد 
املياه  تزويد  من  التحول  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  مستمر.  بشكل  املياه 
استثمارات  يتطلب  مستمر  بشكل  تزويدها  إىل  مستمر  غري  بشكل 
تأثري  من  املياه  تزويد  استمرارية  تزيد  حيث  أواًل  الشبكة  يف  كبرية 
النظام. ومن املمكن  إتباع نهج خمتلف لتشغيل  التسريبات وتتطلب 
كميات  إجمايل  زيادة  إىل  مستمر  بشكل  املياه  تزودي  ُيؤدي  أن  أيضًا 
املياه املستهلكة يف املنازل، على الرغم من توّقع إحدى الدراسات 
الزيادة 10%-15% فقط. هذا ومن املمكن لسياسات  أال تتجاوز نسبة 

إدارة الطلب على املياه مبا فيها التسعري أن حُتّد من الزيادة.

نوعية املياه
يتطابق 98% من عينات املياه مع املواصفات األردنية وفقًا لسلطة 
الذي   2009 لعام  واالجتماعي  االقتصادي  املسح  ُيشري  ولكن  املياه. 
60% من املواطنني غري راضني  أن  إىل  العامة  اإلحصاءات  دائرة  أجرته 

بقوارير  املعبأة  املياه  ويشرتون  العام  النظام  يف  املياه  نوعية  عن 
بتكلفة كبرية.

التخزين  بظروف  مرتبطة  الشكاوي  معظم  بأن  املياه  سلطة  وتعتقد 
املنزلية وإهمال تنظيف املواطنني خلزانات املياه، هذا ومن الضروري 
املواطنني  لدى  العام  الوعي  وزيادة  املنازل  يف  املياه  نوعية  دراسة 
للمياه  املستمر  التزويد  شأن  من  حيث  النوعية،  مفهوم  حول 

املساعدة يف كال األمرين.

فاقد املياه
بالدول  مقارنة  للغاية  مرتفعة  األردن  يف  املياه  فاقد  معدالت  ُتعترب 
وقد   ،)12-7 الشكل  )انظر  املياه  من  املنخفض  التزويد  ذات  األخرى 
التوزيع،  شبكة  معظم  يف  املستمر  غري  التزويد  إىل  جزئيًا  ذلك  يعود 
الضرر  متكرر  بشكل  أخرى  تارة  وإيقافها  تارة  املياه  تزويد  ُيلحق  حيث 

بالنظام.

من  تعاين  التي  الدول  بني  احمللي  املياه  فاقد  مقارنة   :12-7 الشكل 
ُشّح املياه

ولكن جتدر اإلشارة إىل أن أداء بعض الشركات يف كينيا والباكستان كان 
مستمر.  غري  فيها  املياه  تزويد  أن  من  بالرغم  األردن  أداء  من  أفضل 
كما أن العقبة تتمتع بتزويد مستمر من املياه ونسبة أقل بكثري من 

فاقد املياه مقارنة مبعدالت املناطق األخرى يف اململكة. 

أن  إال  م يف جمال احلد من فاقد املياه،  تقدُّ بإظهار  األردن  بدأ  ولقد 
الضرورة لتحسني األداء ما زالت قائمة نظرًا للخسائر اجلسيمة. وُتشري 
بيانات وحدة إدارة املشاريع إىل انخفاض فاقد املياه من 52% يف عام 
2000 إىل 43% يف عام 2009، وهو حتّسن ملحوظ وكبري بالرغم من أن 
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الوحدات  موازنات  قانون  بيانات  أشارت  كما  كبرية.  زالت  ما  اخلسائر 
احلكومية إىل انخفاض فاقد املياه يف نظام سلطة املياه من %53 
تقريبًا  اخلسارة  إجمايل  وُيساوي   .2010 عام  يف   %51 إىل   2007 عام  يف 
معًا  املياه  خدمات  من  املياه  وشركات  املياه  سلطة  إيرادات  مقدار 
سواء كما أشارت بيانات وحدة إدارة املشاريع أو بيانات قانون موازنات 
الوحدات احلكومية، حيث وصلت إىل 170 مليون دينار أردين يف عام 2010 
وهي ُتساوي 60% من عجز تزويد املياه والصرف الصحي البالغ 287 

مليون دينار أردين يف عام 2010.

مل ُتحّقق احلكومة أهداف األداء بالسرعة اخملطط لها )انظر الشكل 
 2002 لعام  املوضوعة  املياه  فاقد  مستهدفات  تتحقق  فلم   ،)13-7
ومن احملتمل أال تتحقق املستهدفات املدرجة يف األجندة الوطنية 

لعام 2005. 

الشكل 7-13  :فاقد املياه من االستخدام املنزيل- األداء املستهدف 
والفعلي

وقد عكس أداء شركة مياهنا مثااًل على األداء املشجع إلمكانية زيادة 
كميات املياه املزودة واملدرجة يف فاتورة املستخدم ليس من خالل 
غري  والتوصيالت  التسريبات  تقليل  خالل  من  بل  وحسب  التزويد  زيادة 
القانونية وحتسني التحصيل. وقد انخفض فاقد املياه يف الشركة من 
خالل إعادة هيكلتها مببلغ 250 مليون دينار أردين خالل عشرة سنوات 
ويعود   .2009 عام  يف   %38 إىل   2000 عام  يف   %48 من  انخفض  حيث 
السبب يف بعض هذه التحسينات إىل الضخ بسرعة أكرب لفرتات زمنية 
الوصول  على  عبئًا  ُتشكل  التي  التسريبات  إصالح  بفضل  وليس  أقل 
لهدف التزويد املستمر. كما قللت شركة مياه العقبة من فاقد املياه 

يف الفرتة نفسها من 42% إىل %21.

حتسني  على  اجلهود  برتكيز  املياه  فاقد  من  احلد  املمكن  ومن 
العمليات التشغيلية مع العلم بأنه ليس من الضروري خصخصة شركة 
حتسن  إىل  مأدبا  مياه  سلطة  تقارير  وأشارت  ذلك.  لتحقيق  املياه 
بعمليات  للقيام  حملية  شركة  مع  التعاقد  بعد  واإليرادات  اخلدمات 
إصدار الفواتري وحتصيل اإليرادات. ووجد برنامج ريادي للوكالة اليابانية 

أنه من املمكن  الوسط  »جايكا« القائم يف حمافظات  الدويل  للتعاون 
التقليل من فاقد املياه بنسبة 40%-60% من خالل جمموعة بسيطة 
وإصالحه  التسرب  مكان  حتديد  على  ُترّكز  التي  التدخالت  من  نسبيًا 

بتكلفة تبلغ حوايل 20 دينار للمشرتك الواحد.

وُيعترب تعزيز عمليات التحصيل يف املناطق املرتفعة أمرًا صعبًا نظرًا 
د مصادر املياه وتشتت  لعدم وجود جمعيات ملستخدمي املياه وَتعدُّ
العمليات الزراعية، وقد يتمّثل أحد العوامل األخرى يف حتّمل املزارعني 
يف املناطق املرتفعة لتكاليف مرتفعة لآلبار والضخ مقارنة مبزارعي 

وادي األردن الذين يحصلون على املياه من سلطة وادي األردن.

الصرف الصحي
يف  الصحي  الصرف  بأداء  املتعلقة  الرئيسية  القضايا  بعض  تتمّثل 
والقدرات  الصحي،  الصرف  نظام  خدمات  على  احلصول  يف  اململكة 
بحجم  مقارنة  الصحي  الصرف  مياه  معاجلة  حملطات  االستيعابية 

الطلب على معاجلتها )معدل االستخدام(.

خدمات  على  احلصول  فرص  حتسني  جمال  يف  تقدمًا  احلكومة  ُتحرز 
األهداف  لتحقيق  أمامها  زال طويال  الطريق ما  أن  إال  الصحي،  الصرف 
السمرا  خربة  ملصنع  وينبغي   .)14-7 الشكل  )انظر  لأللفية  اإلمنائية 
والنفقات  إنشاؤه حاليًا(،  انتهى  )الذي  الصحي  الصرف  ملعاجلة مياه 
الزرقاء،  املستقبلية على مشروع شركة حتدي األلفية يف حمافظة 
والزيادات يف الصرف الصحي التي ُتخطط لها سلطة املياه يف موازنة 

2011-2013 املساعدة على حتقيق تلك األهداف. 

األداء  الصحي-  الصرف  بشبكات  اخملدومني  نسبة   :14-7 الشكل 
املستهدف والفعلي

حملطات  االستيعابية  )القدرات  االستخدام  معدالت  ع  تتبُّ شأن  ومن 
املعاجلة مقارنة بالطلب على مياه الصرف الصحي( مساعدة املوازنة 
على حتديد احتياجات بناء حمطات املعاجلة، والتي تعني زيادتها عن 
بالعمل مبا يفوق  أن تكون احملطة مثقلة  احتمالية  80% بشكل عام 
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االستخدام  معدل  وبلغ  هذا  املعاجلة.  أعمال  ُيعطل  مما  طاقاتها 
به.  أي تقريبًا ضعف احلد األقصى املوصى  يف عام 2008 نحو %150، 
للحكومة  التنموي  التنفيذي  الربنامج  يف  املوضوعة  األهداف  وتتوقع 
واألجندة الوطنية لعام 2005 أن تنخفض هذه املعدالت إىل %70-%80 

بحلول عام 2016.

اإلنتاجية املائية لألغراض الزراعية
ُتخّصص احلكومة غالبية املياه للزراعة املروية، حيث بلغت النسبة 
هدفها  حتقيق  عن  متأخرة  احلكومة  وُتعترب   .2009 عام  يف   %57
يف  حمدد  هو  كما  الزراعية  لألغراض  املياه  الستخدام  األساسي 
مياه.  وحدة  لكل  الزراعية  اخملرجات   :2005 لعام  الوطنية  األجندة 
فإذا ما ازداد مقدار الهدف لعام 2012 البالغ 3.6 دينار للمرت املكعب 
الواحد من األسعار لعام 2005 إىل األسعار يف عام 2009 فسُيصبح 
سعر املرت املكعب الواحد 5.0 دنانري. ومن غري احملتمل أن ُيحقق 
الزيادة  ضوء  يف  حتى   2012 لعام  احملدد  الهدف  املتبع  املسار 
الزراعية لكل وحدة مياه من 2.12 دينار للمرت  احلادة يف اخملرجات 
وينبغي  هذا   .2010 عام  يف  دينار   2.95 إىل   2007 عام  يف  املكعب 
على  الزراعية  املياه  استخدام  يف  اململكة  كفاءة  مدى  قياس 
من  بداًل  األجور(،  إىل  باإلضافة  األرباح  )أي  املضافة  القيمة  أساس 
قيمة اإلنتاج )أي إجمايل اإليرادات( حيث ينبغي استخدام املياه لزيادة 
الناجت احمللي اإلجمايل وليس لإلبقاء على عمل املزارع فقط، ومن 
املمكن استخدام حماصيل ذات قيمة مضافة أعلى وكفاءة مائية 
القيمة  وبلغت  الزراعية.  العمالة  مستويات  على  التأثري  دون  أكرب 
املضافة للمحاصيل واملواشي يف عام 2009 ما يقارب 0.90 دينار 
للمرت املكعب من املياه، يف حني بلغت للمحاصيل فقط 0.63 دينار 

للمرت املكعب.  

وتشري الدراسات إىل أن القيمة املضافة للمرت املكعب من اخلضراوات 
أكرب منها للموز أو احلمضيات بالرغم من التغّيرات الكبرية يف إنتاجية 

كل حمصول باختالف الظروف.

من  نسبيًا  كبرية  حلصة  األردن  تخصيص  بوضوح   15-7 الشكل  وُيبّين 
شح  من  ُتعاين  التي  األخرى  بالدول  مقارنة  للزراعة  املسحوبة  املياه 
الناجت  إجمايل  من  فقط  ضئيلة  بنسبة  تساهم  الزراعة  أن  إال  املياه 
احمللي اإلجمايل. هذا وُتخّصص تونس واجلزائر كمية املياه املسحوبة 
من  يقرب  ما  ُتحّقق  الزراعية  قطاعاتها  أن  إال  للزراعة  تقريبًا  نفسها 
الناجت احمللي اإلجمايل )انظر الشكل 15-7(.  ضعف حصة األردن من 
مياهها  من  بكثري  أقل  نسبة  وجيبوتي  بربيدوس  من  كل  وُتخّصص 
من  األردن  حصة  يُساوي  ما  حتقق  الزراعية  قطاعاتها  أن  إال  للزراعة 

الناجت احمللي اإلجمايل تقريبًا.

الدول  يف  اإلجمايل  احمللي  الناجت  من  كنسبة  الزراعة   :15-7 الشكل 
التي تعاين من ُشّح املياه

مدى اجلاهزية واالستعداد لدفع التعرفة
ُيقدم هذا اجلزء حتلياًل خملصصات وتعرفات املياه من منظور صايف 
املستخدمني  قدرة  إىل  التحليل  هذا  وَيخُلص  للمستخدم،  املنفعة 

واستعدادهم لدفع تعرفات أعلى. 

مقدار  يف  العامة  بالسياسات  املتعلقة  الرئيسية  املسائل  أحد  يتمثل 
احملليني  للمستهلكني  تقدميها  ينبغي  التي  احلكومية  املساعدات 
بها  احلكومة  لُتقّدم  أفضل  طريقة  هناك  وهل  وجدت(،  )إن  واملزارعني 
يستفيد  فقد  زهيدة،  بأسعار  املياه  توفري  غري  للمستهلكني  املنافع 
املزارعون من دعم معدات الري أو تزويد املياه باستمرارية أكرب مقارنة 
بشأن  قرارات  اتخاذ  باملثل  الديسي  مشروع  يتطلب  كما  املياه.  بدعم 
واألسعار  املشروع  من  املياه  على  احلصول  بها  يجدر  التي  اجلهات 

وبالتايل طبيعة الفوائد.

يبلغ  والسياحية  الصناعية  لألغراض  املياه  تسعري  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
للمنافع  حتوياًل  تتضمن  ال  قد  وبالتايل  تقريبًا  التكلفة  اسرتداد  معدالت 

بشكل كبري.

حصص  خالل  من  للمستهلكني  املمنوحة  املنافع  قيم  وتساوي 
بالقيمة  الفعلية من املياه  الكمية  املياه واألسعار املنخفضة قيمة 
الفعلي  اإلنفاق  إجمايل  ناقص  الكمية  لتلك  الظل(  سعر  )أو  احلدية 

للمستهلكني.

ر حجم املنافع املقدمة للمستهلكني يف عام 2009 بـ 38 مليون  ُيقدَّ
دينار أردين للري من املياه السطحية يف وادي األردن و213 مليون دينار 

أردين للمياه املنزلية.

1,200      1,000         800         600         400          200          0 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

املياه املتجددة لكل فرد (م3 /مواطن/سنة)
متثل الدوائر حجم الزراعة � االقتصاد

%
اه 

ملي
ت ا

وبا
سح

 �
ما

اج
ن 

 م
بة

س
كن

ة 
اع

زر
اليمنال

ا�مارات

ا�ردن

الكويت

اجلزائر

تونس

ُعمان

الرأس
ا�خضر

مصر

كينيا

سوريا
املغرب

بوركينافاسو

رواندا

جنوب
إفريقيا

لبنان

باربادوس

جيبوتي

انتيغوا وبربودا



توجهات اإلنفاق العام

92

املياه  باستخدام  الري  يف  بالزراعة  املتعلق  التحليل  هذا  وينظر 
السطحية يف وادي األردن، والتي تصل إىل 26% من إجمايل مياه الري، 
املناطق  من  املياه  لضخ  املدفوع  السعر  احتساب  لصعوبة  نظرًا 
التكاليف على شكل شراء خاص  املرتفعة، حيث يتمثل جزء كبري من 
بسهولة.  البيانات  عنها  تتوفر  ال  والتي  والكهرباء  الضخ  ملعدات 
يف  املياه  بتخصيص  يتعلق  فيما  أهمية  املسائل  أكرث  أحد  وتتمثل 
ينبغي  والتي  املرتفعة  للمناطق  اخملصصة  املائية  املنافع  مقدار 
تلك  الكميات يف  بأكرب  الري  للزراعة، نظرًا الستخدام مياه  تخصيصها 
هذه  يف  املياه   نقص  خماطرة  االعتبار  بعني  األخذ  مع  املناطق، 
نتيجة  اجلوفية  املياه  منسوب  فيه  يقل  الذي  الوقت  يف  املناطق 
كاالستهالك  للمياه  البديلة  واالستخدامات  املستدام  غري  السحب 

املنزيل. وُيظهر اجلدول 7-1 البيانات والقيم املستخدمة للتقدير.

اجلدول 7-1: تقدير الفوائد احلكومية املقدمة

املياه املنزليةاملياه الزراعية لسلطة وادي األردن

الكمية )2009(

76 مليون مرت مكعب من املياه 
العذبة من قناة امللك عبداهلل 

و55 مليون مرت مكعب من خليط 
املياه املعاجلة

309 مليون مرت 
مكعب

قيمة الوحدة )القيمة 
احلدية(

0.389 دينار للمرت املكعب من 
املياه العذبة و 0.240 دينار للمرت 

املكعب من خليط املياه املعاجلة 

0.9 دينار أردين 
للمرت املكعب

القيمة اإلجمالية )إذا مت 
تسعريها جميعًا بالقيمة 

احلدية(
40 مليون دينار أردين

278 مليون 
دينار أردين

ال يوجدسعر اجلملة امٌلقدر
0.210/ مرت 

مكعب

2 مليون دينار أردين )فعلي(إجمايل اإليرادات
65 مليون دينار 

أردين )مقدر(

تقدير الفوائد احلكومية 
املقدمة

38 مليون دينار أردين
213 مليون دينار 

أردين

اعتبارات العدالة االجتماعية
األغنياء  من  الكثري  السكنية  للمناطق  احلالية  املائية  التعرفة  تدعم 
ُتعد هذه  للمياه، وال  الفقراء أسعارًا مرتفعة  يف حني يدفع كثري من 
طريقة كفؤة أو فعالة لتحقيق العدالة االجتماعية أو هدف املساواة 

القائم على ضمان حصول الفقراء على املياه بأسعار معقولة.

تصنيف  حسب  متزايدة  تعرفه  احلاضر  الوقت  يف  احلكومة  تستخدم 
املياه  كمية  على  بناء  املياه  أسعار  لدعم  السكنية  املنطقة 
سعرًا  التصنيف  يف  األوىل  الفئة  تدفع  حيث  شهريًا،  املستهلكة 
منخفضًا لوحدة املياه أو للكمية األولية من االستهالك يف حني تدفع 
الرئيسية  املشكلة  وتتمثل  للوحدة.  تصاعديًا  سعرًا  الالحقة  الفئات 

يف نظام التعرفة هذا يف افرتاضه وجود عالقة بني استخدام املياه 
إال أن احلال ليس  الواحد  الدخل وليس للفرد  للمرت املكعب ومستوى 
كذلك يف الغالب. ومن احملتمل أن يستهلك الفقراء كمية مياه أقل 
للفرد الواحد مقارنة باألغنياء ولكن من احملتمل أيضًا أن يتشارك عدد 
أكرث من األشخاص بعداد واحد مقارنة باألغنياء نظرًا ألن حجم األسرة 
الفقرية أكرب من حجم األسرة الغنية، باإلضافة إىل تشارك األسر الفقرية 
يف العدادات مما يزيد من االستهالك للعداد الواحد، حيث تتشارك ما 
ال يقل عن 20% من األسر األردنية و 39% من األسر يف بعض األحياء 
هذا  التعرفة  نظام  ُيقّلل  كما  نفسه.  العداد  يف  الزرقاء  مدينة  يف 
منخفضة  كمية  يستخدمون  الذين  لألشخاص  املياه  توفري  حافز  من 
الواحد( ألنهم يتحملون تكلفة  الواحد )وليس الفرد  من املياه للعداد 
حدية منخفضة للمياه بشكل خاص. ومن املثري لالستغراب أن الدول 
املتقدمة  الدول  أن  حني  يف  النظام  بهذا  متمسكة  زالت  ما  النامية 

تخلت عنه كإحدى الوسائل ملساعدة الفقراء.

ولقد أظهرت بعض الدراسات يف األردن حمدودية الرابط بني استخدام 
املياه والدخل مما يعني أن كثريًا من املواطنني الذين ال يحتاجون الدعم 
أحد  نتائج   2-7 اجلدول  وُيبني  صحيح.  والعكس  عليه  يحصلون  الذي 
التي أجرتها شركة سيغورا  الدراسات حول استخدام املياه يف عمان 
لالستشارات/ أي بي 3، حيث وجدت الدراسة بأن الدخل مرتبط بتصنيف 
من  الدراسة  متّكنت  وبالتايل  الكربى،  عمان  أمانة  ُتحّدده  كما  األراضي 
التقريبي،  الدخل  مستوى  لتحديد  كوسيلة  األراضي  تصنيف  استخدام 

بحيث متثل الفئة )أ( أعلى دخل والفئة )د( أدنى دخل. 

يف  األراضي  تصنيف  لفئات  وفقًا  املياه  استهالك   :2-7 اجلدول 
العاصمة عمان

االستهالك 
)ربعي(

الفئة دالفئة جالفئة بالفئة أ

022292718-20 مرت مكعب

2126353333-40 مرت مكعب

4121222429-60 مرت مكعب

31151721أصغر من 60 مرت مكعب

املرتفع  الدخل  ذوي  األشخاص  من  كثريًا  بأن  الدراسة  وجدت  كما 
الدخل املتدين  مدرجون يف فئة األقل سعرًا مقارنة باألشخاص ذوي 
حسب  املتزايدة  التعرفة  نظام  ُيقدمه  الذي  الدعم  أن  على  يدل  مما 
تصنيف املنطقة السكينة موجه لألغنياء والفقراء على حد سواء، كما 
ُوجد بأن كثريًا من الفقراء مدرجون يف فئة األعلى سعرًا مما يدل على 
أن النظام يفرض يف الواقع أسعارًا مرتفعة على الفقراء. كما وجدت 
احلسابات األولية بأن 30% فقط من دعم تعرفة املياه قد ُوّجه للفئة 
من  أشهر  لثالثة  مكعب  مرت   60 من  بأقل  السكنية  املناطق  من  )د( 

االستهالك األمر الذي يدل على أن عملية االستهداف غري كفؤة.
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األحياء  يف  منها  أكرث  الغنية  األحياء  يف  الغالب  يف  املياه  تتوفر  وقد 
الثمن  اللجوء لصهاريج املياه مرتفعة  إىل  الفقراء  الفقرية مما يدفع 
الدويل  البنك  أشار  كما  سعرًا  األقل  األنابيب  مياه  إىل  اللجوء  عن  عوضًا 
»قلة  من  تعاين  الفقراء  شريحة  أن  إىل  اإلحصائيات  تشري  كما   ،)2004(

ر املياه« بنسبة أعلى مقارنة بشريحة األغنياء. توفُّ

للصرف  الدعم  توزيع  يف  األخرى  احملتملة  املشاكل  إحدى  وتتمّثل 
الصحي، حيث تتلقى األسر اخملدومة بشبكات الصرف الصحي الدعم 
على شكل فاتورة مياه مدعومة بأقل من التكلفة الفعلية، بينما يجب 
التكلفة  دفع  الصحي  الصرف  بالشبكات  اخملدومة  غري  األسر  على 
من  الريفية  املناطق  يف  الفقراء  يكون  أن  احملتمل  ومن  بالكامل. 
غري اخملدومني بشبكات الصرف الصحي هم األقل انتفاعًا من الدعم 

املقدم لشبكات الصرف الصحي يف فاتورة املياه املدعومة.

مواجهة التحديات
ُتواجهها  التي  والتحديات  القضايا  من  عددًا  اجلزء  هذا  ُيناقش 
السلطات املعنية بقطاع املياه يف الوقت احلاضر والتي ستواجهها 
التحديات.  ُيقّدم توصيات لالستجابة لهذه  يف السنوات املقبلة، كما 
واحلوافز  السوقية  غري  واحلصص  التسعري  بني  القضايا  هذه  وتتنوع 
املياه  فاقد  من  والتقليل  التكلفة  اسرتداد  مستوى  رفع  إىل  وصواًل 

وتعزيز إدارة الطلب غري السعرية.

سعر مياه الري
ميكن لزيادة احلد األدنى ألسعار املياه الزراعية املساعدة على تغطية 
تكاليف التشغيل والصيانة دون التأثري بدرجة كبرية على املزارعني، ومبا 
أن املياه ال ُتمثل سوى نسبة بسيطة من إجمايل التكاليف الزراعية فمن 
غري احملتمل أن تؤثر التغيريات الطفيفة يف سعر املياه على مستويات 
العمالة الزراعية أو الدخل، بل على العكس، فمن املمكن لهذه الزيادة 
استخدام  زيادة  أو  املكثفة  الزراعة  حتفيز  عرب  املزارع  كفاءة  تعزيز 
اإلنتاجية  ذات  احملاصيل  لزراعة  التوّجه  أو  الزراعة  يف  التكنولوجيا 
تكون  أن  ينبغي  كما  كفاءة.  أكرث  ملشغلني  األراضي  تأجري  أو  املرتفعة 
املعاجلة  العادمة  املياه  أسعار  من  ارتفاعًا  أكرث  العذبة  املياه  أسعار 
إضافة إىل زيادة أسعار املياه بشكل عام كما أشرنا سابقًا. ومن شأن 
املياه  كمية  استخدام  على  الزراعة  قطاع  مساعدة  السياسات  هذه 

نفسها ولكن بكفاءة أفضل وحتقيق منافع اقتصادية أكرب.

صغار  على  أثرها  من  للتقليل  بحذر  األسعار  زيادة  أيضًا  اجلدير  ومن   
املزارعني أو املديونني منهم أو ممن ال ميلكون فرصًا جيدة للحصول 
على قروض، وينبغي أن تبقى األسعار املفروضة على صغار املزارعني 
قطاع  خالف  وعلى  املزارعني.  جميع  على  رفعها  عن  عوضًا  مدعومة 
املياه لألغراض املنزلية، ُيعترب نظام التعرفة املتزايدة حسب تصنيف 
الفقراء ألن هناك عالقة بني حجم  املناطق السكنية جيدًا ويف صالح 
ميلك  التي  احلاالت  بعض  مراعاة  مع  املزارع،  وثروة  املياه  استهالك 

للتعرفات احلالية حتسني  األثرياء مزارع صغرية10. فمن املمكن  فيها 
املقرر  احلجم  حدود  تخفيض  طريق  عن  الفقرية  للفئات  الدعم  توجيه 
دعم  أكرب  على  حتصل  التي  التصنيف  وفئات  القليلة  لالستخدامات 

وزيادة التعرفات على الفئات األخرى.

والتي  للفقراء،  املناصرة  األخرى  املائية  السياسات  إحدى  وتتمّثل 
للمحاصيل  املياه  سعر  زيادة  يف  املياه،  استخدام  كفاءة  على  ُتحّفز 
هيكل  تقسيم  املمكن  فمن  املياه،  من  كبرية  كميات  تستهلك  التي 
التسعري يف وادي األردن وفقًا لنوع احلصة املائية للمزارع، حيث حتصل 
األراضي التي تقّررت لزراعة املوز على أكرب حصة من املياه مع إمكانية  
يليها احلمضيات، يف حني ُتفرض أقل  التعرفات عليها، ثم  فرض أعلى 
التعرفات على اخلضراوات التي حتصل على أقل احلصص املائية. ولكن 
ه املزارعني يف الوقت احلايل لزراعة اخلضراوات عوضًا عن احلمضيات  توجُّ
واملوز أمر مثّبط لهم نظرًا خلسارتهم حصص املياه الكبرية اخملصصة 
لهم. وميكن للتسعري على أساس احلصص أن ُيخّفض من الضغط الذي 
ُيمارسه املزارعون للحصول على حصص أكرب، كما قد ُيشّجع املزارعني 
هذا  أقل.  مياه  كميات  إىل  حتتاج  التي  احملاصيل  زراعة  إىل  التوّجه  على 
يف  املياه  استخدام  يف  الكفؤة  التكنولوجيا  الستخدام  التوجه  وسيصب 
احملاصيل  لزراعة  التوجه  سيأتي  كما  الكربى،  التجارية  املزارع  مصلحة 
ذات كفاءة مائية يف صالح حماصيل اخلضراوات يف املزارع الصغرية. 
ومن غري احملتمل أن يؤثر التحول من زراعة أشجار الفاكهة إىل حماصيل 

اخلضراوات ذات الكفاءة املائية على مستويات العمالة بشكل كبري.

االستخدام  لفئات  الزراعية  لألغراض  املياه  تعرفة  زيادة  التوصيات: 
األقل،  االستخدام  لفئة  املياه  كميات  وتخفيض  واملرتفع  املتوسط 
وإضافة فرق القيمة لتعرفة مياه الري على املزارعني الذين يزرعون 

املوز واحلمضيات.

حصص مياه الري
تخصيصها  إعادة  أو  املائية  احلصص  تخفيض  عن  التعويض  ميكن 
املزارعني  حصص  شراء  أو  احلصص  لتداول  سوق  إنشاء  خالل  من 
طويلة  متسقة  سياسة  خالل  من  إال  ينجح  لن  ذلك  أن  إال  ببساطة، 
أسواق  ُأنشأت  ولقد  جيد.  بشكل  تطبيقها  مع  املياه  حلصص  األجل 
املياه يف مناطق خمتلفة من العامل كما يف والية كلفورنيا، إال أنه جتدر 
تتطلب مراقبة  أن أسواق املياه ذات طبيعة معقدة وقد  إىل  اإلشارة 

وتطبيق للسياسات بشكل أفضل من الوضع احلايل يف األردن. 

ومن املمكن لربنامج ريادي جتريبي لشراء حقوق املياه واختبار السوق 
وقد  املشكلة.  هذه  ملواجهة  الطرق  أفضل  حول  صورة  لنا  يوفر  أن 
ُيعنى املشروع بشراء حقوق املزارعني القدامى كشكل من أشكال 
وجد  وقد  للتقاعد.  احلوافز  أشكال  من  شكل  توفري  وبالتايل  التقاعد 
شيباين )2004( أن حوايل نصف املزارعني الذين شملهم االستطالع يف 
املناطق املرتفعة لديهم استعداد لبيع آبارهم. وقد قّدرت الدراسة 
صايف القيمة احلالية للمشروع بـ 32 مليون دينار أردين على افرتاض 
ملشروع  املقدر  )السعر  الواحد  املكعب  للمرت  دينار   0.42 قيمة 

10     ميتلك عدد من األغنياء مزارع ألسباب خمتلفة غري كسب لقمة العيش أو املنافسة يف األسواق.
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الديسي يف ذلك الوقت( وبذلك تكون تكلفة الوحدة للشراء هي 0.12 
دينار للمرت املكعب يف ذلك الوقت.

حصة،  لكل  اخملصصة  املياه  تخفيض  طريقة  إىل  اللجوء  ميكن  كما 
للتعويض،  سياسات  تتوفر  مل  وإن  السابق،  يف  اسُتخدمت  قد  والتي 
زيادة  على  املزارعني  لتحفيز  الطريقة  بهذه  االستمرار  املمكن  ومن 

إنتاجية املياه. 

الزراعية  األراضي  من  املزيد  ترخيص  إيقاف  واملهم  الضروري  ومن 
واآلبار ملنع زيادة استخدام املياه يف األراضي الزراعية شبه املنتجة. 
وُتعّد أشجار الزيتون يف منطقة األزرق مثااًل على االستخدام غري الكفؤ 
امللكية.  حدود  إىل  لإلشارة  األحيان  من  كثري  يف  ُتزرع  أنها  إال  للمياه 
بني  املنطقة  أنحاء  معظم  يف  األراضي  ملكية  حول  اخلالفات  وُتفّض 
العشائر واحلكومة من خالل قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 الذي 
واملساحة  األراضي  دائرة  وُتسجل  هذا  الدولة.  أراضي  حدود  ُيحدد 
األرض باسم فرد ما يف حال كان امُلطاِلب بها قادرًا على إثبات امتالكه 
االستثمار  على  دلياًل  أبسط  الزراعة  وُتعترب  هذا  فقط،  كاف  الستثمار 
املياه اجلوفية رقم 85 لسنة 2002  تكلفة. كما يسمح قانون  وأقله 
وتعديالته يف قانون رقم 76 لسنة 2003 باستمرار استخدام اآلبار غري 
املرخصة إذا قررت احلكومة وجود حاجة اجتماعية أو اقتصادية لذلك، 
حرم  قد  املرخصة  غري  اآلبار  استخدام  أن  احلكومة  قررت  حال  ويف 
فقد  الزراعي  االستثمار  أساس  على  امللكية  حقوق  إثبات  من  الفرد 

تعمد إىل تقليل استخدام املياه يف مناطق مرتفعة معينة.

 التوصيات: اللجوء لالختبارات التجريبية لشراء حقوق املياه ووقف تخصيص 
حقوق األراضي يف املرتفعات لألفراد الذين ميلكون آبارًا غري مرخصة.

رفع كفاءة استخدام املياه لألغراض الزراعية
وينبغي  العقبات،  تذليل  الزراعية  املياه  استخدام  كفاءة  لرفع  ميكن 

القيام بذلك جنبًا إىل جنب مع زيادة األسعار وتقليل احلصص.

أداء  حتسني  إىل  الرامية  جهودها  مواصلة  األردن  وادي  بسلطة  يجدر 
منظومة توزيع املياه ودعم التكنولوجيا الكفؤة يف استخدام مياه الري 
كما هو احلال يف مشروع حتسني الري يف وادي األردن، حيث سيعود 
املياه  توزيع  منظومة  أداء  حتسني  يف  األردن  وادي  سلطة  استثمار 
بالفائدة على جميع احملاصيل. ولكن ينبغي أن يقتصر أي دعم مباشر 
التي  األراضي  أو  املياه  باستخدام  الكفؤة  احملاصيل  على  للمزارعني 
كما  باخلضراوات(،  املزروعة  )األراضي  املياه  من  حصص  أقل  تتلقى 
أن استخدام  إىل  التقديرات  للمزارعني. وُتشري  القروض  ُينصح مبنح  ال 
لكل  دينار   1000  -300 من  اإليرادات  صايف  إىل  يضيف  بالتنقيط  الري 
هكتار من احلمضيات واملوز واخلضراوات سنويًا يف وادي األردن الذي 
يضم 23.000 هكتار مزّود بنظام الري الذي توفره السلطة، وقد تصل 

اإليرادات الناجتة من حتسني الري إىل 10 ماليني دينار سنويًا.

كفاءة  تعيق  التي  األسباب  من  واحدًا  للتعليم  االفتقار  يكون  وقد 
املزارعني  أن  إىل  الدراسات  تشري  كما  الزراعة،  يف  املياه  استخدام 

البنية  على  ُأجريت  التي  التحسينات  من  كاملة  بصورة  يستفيدون  ال 
يف  ضعيف  الزراعي  اإلرشاد  أن  كما  بالتنقيط،  كالري  للمياه،  التحتية 
املناطق املرتفعة ووادي األردن. كما حتد سيطرة سلطة وادي األردن 
يف  للعمل  الزراعة  وزارة  استعداد  من  األردن  وادي  على  اإلقليمية 
وإعادة تخصيص املوارد  التنسيق  تلك املنطقة، ولذلك فقد يسمح 
بالعمل على نطاق أوسع مع املزارعني  الزراعة  لوزارة  بشكل أفضل 

لالستفادة من البنية التحتية لتحسني كفاءة استخدام املياه.

كما ينبغي توفري خدمات التأمني على احملاصيل الكفؤة يف استخدام 
املياه فقط لتشجيع املزارعني على التوّجه الستخدامها، وميكن متويل 
هذه الفكرة من خالل برنامج التأمني املعمول به يف مؤسسة اإلقراض 
على  للحصول  املؤهلة  احملاصيل  يتناول  رئيسي  تغيري  مع  الزراعي، 
التأمني. كما اقُترح إنشاء صناديق خاصة لالستثمارات املتعلقة بكفاءة 

استخدام املياه ولكنها تواجه حتديات بريوقراطية وسياسية كبرية.

على  احملافظة  يف  املزارعني  ملساعدة  الطرق  من  عدد  هناك 
أرباحهم عند رفع أسعار املياه كتحسني طرق التعامل مع احملاصيل 
املساعدة  أو  التسويق  برامج  أو  والنقل  احلصاد  بعد  ما  مرحلة  يف 
قبل  فيها  البيع  على  االتفاق  يجري  التي  التعاقدية  الزراعة  تطوير  يف 
وكفاءة  األرباح  يف  التحّسن  ُيقاِبل  أن  املمكن  ومن  احملصول.  زراعة 
أنه ميكن املوازنة  إال  زيادة استخدام املياه،  استخدام املياه خماطر 

بينها عن طريق زيادة تعرفات املياه وتطبيق نظام احلصص.

حتّسن  مع  الري  مياه  توزيع  نظام  يف  االستثمارات  ربط  التوصيات: 
الزراعية  التكنولوجيا  يف  االستثمار  ودعم  الرئيسية،  األداء  مؤشرات 
املائية  الكفاءة  ذات  احملاصيل  على  والتأمني  املائية  الكفاءة  ذات 
فقط، إىل جانب حتسني اجلهود التنسيقية بني وزارة الزراعة وسلطة 
وادي األردن فيما يتعلق بالكفاءة املائية، وزيادة تركيز جهود اإلرشاد 
الزراعي على التكنولوجيا واحملاصيل ذات الكفاءة يف استخدام املياه.

فاقد املياه
على  كبري  تأثري  ولها  جدًا  مرتفعة  األردن  يف  املياه  فاقد  نسبة  ُتعترب 
النفقات واإليرادات، كما أن عدم استمرارية تزويد املياه يزيد من صعوبة 
هذا التحدي، ولكن إذا ما نظرنا لألمر من منظور إيجابي فإن فاقد املياه 
ُيمّثل مصدرًا كبريًا حمتماًل من املياه واإليرادات اإلضافية. وُتعترب تقديرات 
تكلفة الوحدة البالغة 0.42- 0.50 دينار للمرت املكعب من املياه، والتي 
املياه  فاقد  من  للتقليل  برنامج  إعداد  خالل  من  إليها  الوصول  ميكن 
بكلفة 200-500 مليون دينار أردين، منخفضة إذا ما قورنت باخليارات األخرى 
كمشروع الديسي. وميكن للحكومة، على سبيل املثال، االستفادة من 
من  متكنت  التي  بينه«  »فينوم  كمبوديا  يف  املياه  تزويد  سلطة  جتربة 

تخفيض نسبة فاقد املياه من 72% عام 1993 إىل 6% يف عام 2011.

ومن الصعب حتديد احللول املناسبة ملشكلة فاقد املياه نظرًا لقلة 
الفنية  اخلسائر  بني  والفرق  املياه  فاقد  كمية  حول  التقارير  اتساق 
القانونية  غري  )التوصيالت  اإلدارية  واخلسائر  املادية(  )التسريبات 
يف  املشاكل  بسبب  التكلفة  من  بأقل  فواتري  وإصدار  املياه،  لتزويد 
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العدادات، وعدم حتصيل الفواتري الخ(. ويجدر بسلطة املياه وشركات 
املياه حتسني جودة هذه البيانات واتساقها كخطوة أوىل. ومن الصعب 
أيضًا معرفة املبلغ الذي ينبغي إنفاقه على إعادة تأهيل النظام مقابل 
مبالغ التحصيل والتطبيق إذا مل يكن اخلط الفاصل واضحًا بني اخلسائر 
الفنية واإلدارية. ففي حالة كانت اخلسائر اإلدارية ناجمة عن تسجيل 
من  يكون  فقد  الفعلي  االستهالك  مقدار  من  أقل  ملقدار  العدادات 
األسهل رفع سعر وحدة املياه بداًل من استبدال العدادات للحصول 

على قراءات أعلى الستهالك كل عداد.

ذلك  يف  مبا  املياه،  فاقد  لنسبة  التفصيلية  املراجعة  شأن  ومن 
الكلية  األرقام  على  الناجحة  املشاريع  وأثر  السابقة  النفقات  فعالية 
لنسب فاقد املياه، إىل جانب حتليل السبب لعدم حتقيق املستهدفات 
االستثمارات  لغايات  املوازنة  تخطيط  على  يساعد  أن  السابقة، 
من  للحد  مستهدفات  تضع  أن  املياه  بسلطة  ويجدر  املستقبلية. 
على  توفريه  مت  مكعب  مرت  لكل  كدينار  الوحدة،  وتكاليف  املياه  فاقد 
على  بناء  وذلك  الرأسمالية  للمشاريع  مقرتحاتها  يف  املثال،  سبيل 

البيانات املتوفرة من الدراسات السابقة )كدراسة جايكا، 2008(.

ُيقّدم أحد التقارير التي صدرت مؤخرًا عن البنك اآلسيوي للتنمية )2010( 
م بعضًا من األسباب حول  بعض احللول ملشكلة فاقد املياه، حيث قدَّ

مشكلة التصدي لفاقد املياه بالشكل املناسب:

أسباب  ملعاجلة  ببعضها  األصول  إدارة  ممارسات  ارتباط  ضعف   
فاقد املياه وآثاره.

 عدم تخصيص موازنة كافية للتشغيل والصيانة يف العادة ألغراض 
التقليل من فاقد املياه.

 عدم إظهار فاقد املياه بشكل صريح يف البيانات املالية لشركات املياه.

للشركات  حافزًا  كبري  حد  إىل  املدعوم  اجلملة  مياه  سعر  يعطي  ال   
املوزعة للمياه للحد من تسرب املياه أو حتسني عمليات التحصيل.

وتشمل احللول املمكنة لهذه املشاكل على اإلشارة إىل كامل تكلفة 
األردن  وادي  وسلطة  املياه  سلطة  بني  املالية  التعامالت  يف  املياه 

وشركات املياه ووضع خطة إلدارة األصول )انظر الشرح أدناه(.

األردن  وادي  بسلطة  يجدر  بالكامل:  املياه  تكلفة  تقاضي  من  التأكد 
التوقف عن توفري املياه جمانًا لسلطة املياه، كما يجدر بسلطة املياه 
سعر  تقاضي  شكل  على  املياه  لشركات  الدعم  تقدمي  عن  التوقف 
يف  التكلفة  كامل  إىل  ُأشري  حال  يف  حيث  التكلفة،  من  بأقل  اجلملة 
البيانات احملاسبية تزداد عندها القيمة املالية للمياه التي تتوفر من 
خالل مشاريع احلد من فاقد املياه مما ُيسّهل من تربير االستثمار، 
كما أن دفع العالوات للمدراء لقاء األرباح التي ُيحققونها يخلق لديهم 

حافزًا أكرب للتقليل من فاقد املياه.

أو  توصيلة  كل  على  بناء  املياه  لشركات  الدعم  تقدمي  املمكن  ومن 
مع  املثال،  سبيل  على  األنابيب  من  مرت  لكل  أو  اخملدومني  السكان 
اتفاق سلطة املياه مع شركات املياه على خفض الدعم بنسبة مئوية 

معينة كل عام عوضًا عن شكل الدعم املقدم لشركات املياه حاليًا. ولن 
يشعر كل من شركة املياه واملستهلك يف البداية بأي تأثري مايل صاف 
إذا بقيت نسبة فاقد املياه كما هي، إال أنه من املمكن أن يحصل كل 
منهما على مكاسب كبرية إذا متكنت الشركة من تخفيض تلك النسبة. 
حملافظات  مياه  شركة  خصخصة  عقد  بداية  يف  التفاوض  ومت  هذا 
الشمال على الدعم ليكون مبلغًا سنويًا ثابتًا وليس على أساس الوحدة 
)التوصيالت أو السكان أو مرت األنابيب(. وميتاز الدعم على أساس الوحدة 
بالوضوح وانخفاض درجة االعتباطية مقارنة باملبلغ السنوي الثابت، كما 
أنه قابل للتعديل تلقائيًا وفقًا للظروف املتغرية يف حال حتديده بشكل 
صحيح. وجتدر اإلشارة إىل أن خيار الدعم السنوي الثابت أفضل من شكل 

الدعم احلايل الذي ُيخلُّ بقيمة املياه باجلملة.

 ويف حال انتهجت احلكومة سياسة دعم أسعار املياه بالتجزئة فإنه 
ينبغي عندئذ إدراج الدعم املقدم للشركة بشكل صريح وبشفافية ال 
وبالرغم  باجلملة.  للمياه  ُيدرج بشكل ضمني يف أسعار خمّفضة  أن 
من صعوبة التأكد من مواضع الدعم بسبب الرتتيبات اإلدارية اخملتلفة 
إىل  وأشارت  املوازنة  يف  الدعم  مواِضع  حّددت  الدراسة  هذه  أن  إال 
قطاع  حول  العام  اإلنفاق  توجهات  العمل  ورقة  )انظر  خارجها  الدعم 
سلطة  موازنة  يف  صريح  كبند  الدعم  إدراج  حال  ويف   .)2011 املياه، 
التجزئة  ملياه  الكاملة  التكلفة  إظهار  مياهنا  بشركة  يجدر  املياه 
العميل  حتميل  تعني  ال  كانت  وإن  للعمالء  ترسلها  التي  الفواتري  على 
مسؤولية دفع تلك القيمة، كما قد ُيطلب إىل سلطة املياه وشركات 
كمالحظة  املالية  البيانات  يف  املياه  فاقد  قيمة  إدراج  أيضًا  املياه 
على األقل. وسيكون حتديد سعر املياه باجلملة على أساس التكلفة 
العادلة لسلطة املياه األردنية بداًل من حتديدها على أساس حتقيق 
بني  الكامل  الفصل  جتاه  أيضًا  ايجابية  خطوة  املياه  لشركة  األرباح 
التفاوض  منهما  لكل  وميكن  املياه،  وشركات  املياه  سلطة  مصالح 

حول شروط التعاقد مباشرة أو من خالل هيئة تنظيمية مستقلة.

وقد تشعر شركات املياه بالقلق حيال عدم تلقيها الدعم الذي ُوِعدت 
به فعاًل إذا مل َيُعد مقدمًا على شكل أسعار املياه املدعومة، إال أنه 
املياه  فاتورة  تكلفة  من  اقتطاع  شكل  على  لها  الدعم  تقدمي  ميكن 
هناك  يكون  ال  كي  والشركات  السلطة  بني  عليه  التعاقد  سيتم  كما 

خماطرة أبدًا من حجب احلكومة للدعم عن شركات املياه.

املمارسات  أحد  اخلطط  من  النوع  هذا  ُيعترب  األصول:  إدارة  خطة 
الصحيح  النحو  على  املياه  أنظمة  على  احملافظة  من  للتأكد  اجليدة 

وعملها بكفاءة.

ويجدر بسلطة املياه وسلطة وادي األردن وشركات املياه استخدام 
عمليات  وتخطيط  األصول  حالة  على  للتعرف  األصول  إدارة  خطط 
املدى  على  سنويًا  الالزمة  واالستبدال  واإلصالح  والصيانة  التشغيل 
األصول  حالة  االعتبار  يف  املستهدفات  تأخذ  أن  وينبغي  الطويل. 
يتعلق  فيما  املطلوبة  املياه  فاقد  ملستهدفات  للوصول  الالزمة 
باخلسائر التقنية على األقل، كما ميكن خلطة إدارة األصول املساعدة 
غري  والتوصيالت  التسريبات  بني  كالتفريق  اإلدارية  اخلسائر  حتديد  يف 
القانونية على سبيل املثال من خالل فهم أداء النظام بشكل أفضل. 
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يف  لالستثمار  املستهدف  التمويل  مستويات  حتديد  املمكن  ومن 
وإصالح  وصيانة  لتشغيل  الالزمة  التكاليف  مقابل  جديدة  مشاريع 
كخطوة  باملوازنة  املتعلقة  القرارات  لتوجيه  حاليًا  املوجودة  األنظمة 
أوىل نحو وضع خطة إلدارة األصول. فإذا بلغ إجمايل قيمة األصول 1 مليار 
ينبغي  فإنه  4% لالستهالك  دينار على سبيل املثال وافرتضنا نسبة 
املال  رأس  لصيانة  املوازنة  يف  سنويًا  دينار  مليون   40 توفري  عندها 
واستبداله. وقد توصل حتليل سابق إىل وجود نقص يف متويل تكاليف 
ُيعترب  والذي  سنويًا،  دينار  مليون   12 عن  يقل  ال  مبا  عمان  يف  الصيانة 

نقطة انطالق جيدة لوضع املستهدفات.

باجلملة  املياه  توفري  خالل  من  الدعم  تقدمي  عن  التوقف  التوصيات: 
بأقل من التكلفة، وينطبق هذا على املياه التي توفرها سلطة وادي 
لشركات  املياه  سلطة  توفرها  التي  واملياه  املياه  لسلطة  األردن 
السكان  أو  التوصيالت  لعدد  وفقًا  الدعم  تقدمي  يجدر  حيث  املياه، 
اخملدومني أو على أساس مرت األنابيب الواحد أو حتى من خالل مبلغ 
ثابت يتم التفاوض عليه. كما ينبغي إعداد خطة إلدارة األصول لتوجيه 

عمليات التشغيل والصيانة والنفقات الرأسمالية.

مياه الصرف الصحي والصحة
أشار تقرير حديث إىل أشكال التدخالت األكرث فائدة يف حتسني نظامي 
من  حتد   )1( التي  تلك  وهي  األردن  يف  الصحي  والصرف  املياه  تزويد 
حاالت األمراض التي تنقلها املياه )والتي تعترب باألساس متدنيًة( و)2( 
تزيد من صالحية شرب املياه من النظام العام و)3( تزيد من ساعات 
تزويد املياه يف النظام العام. وُتعترب هذه التدخالت ضرورية لكي يواصل 
األردن جهوده نحو توسيع شبكة الصرف الصحي وزيادة قدرات معاجلة 
الصحي  الصرف  مياه  معاجلة  وُتقّدم  األمراض.  انتشار  ملنع  مياهها 
على نطاق أوسع فائدة إضافية يف توفري مصدر بديل للمياه لألغراض 
الزراعية. ويجدر باحلكومة أن تشجع على السعي للحصول على خدمات 

الصرف الصحي يف املناطق التي ال ُتغطيها هذه الشبكات.

وُتعترب توسعة نطاق تغطية الصرف الصحي مكلفة، هذا وينبغي تطبيق 
املقرتح الذي ُيفيد بالتحّول من رصد اخملصصات لتزويد املياه إىل الصرف 
من  احلكومة  تزيد  أن  الضروري  من  كما   ،2013-2011 الفرتة  خالل  الصحي 
إيراداتها قبل البدء بتشغيل مشروع الديسي لتتمكن من زيادة التمويل 

لقطاع الصرف الصحي واحليلولة دون ارتفاع عجز قطاع املياه.

كما يجدر بسلطة املياه وشركات املياه إيالء األولوية ثانيًا لزيادة الوعي 
بني املواطنني إزاء أهمية احلفاظ على أنظمة املياه التي تعمل بشكل 
احلوافز  توفري  إىل  إضافة  املياه،  جودة  على  للحفاظ  املنازل  داخل  جيد 
لضمان الصيانة املناسبة. وقد أشارت إحدى الدراسات مؤخرًا أن عددًا 
املياه  خزانات  لنظافة  اهتمامًا  يولون  ال  املنازل  يف  املستخدمني  من 
بانتظام، كما أنهم ال يفهمون اآلثار احملتملة لذلك على صالحية املياه 
للشرب. وجتدر اإلشارة إىل أن تزويد املياه بشكل مستمر قد يجعل من 
خزانات املياه يف املنازل مهرتئة نظرًا لعدم االهتمام بها كما قد ُيلغي 

خماطر اإلصابة باألمراض الناجتة عن املياه الراكدة.

رصد  من  التحول  يف   2011 لعام  املوازنة  بخطة  االستمرار  التوصيات:   
التمويل خلدمات تزويد املياه إىل خدمات الصرف الصحي بدعم من اإليرادات 

املتزايدة، وترويج مبدأ احلاجة إىل صيانة أنظمة املياه يف املنازل.

زيادة حصيلة اإليرادات
 قد يكون بيع املياه بأقل من سعر توازن السوق نظرًا لآلثار اخلارجية 
الناحية  من  منطقيًا  الصحة  على  الصحي  والصرف  للمياه  اإليجابية 
العجز  نسبة  من   %20 شّكل  قد  املياه  قطاع  دعم  أن  إال  االقتصادية، 
النمو  من  حّدت  السوق  يف  اختالالت  يف  وتسبب   2010 عام  موازنة  يف 
على  املياه  خدمات  توفري  تكاليف  اسرتداد  ُيعترب  ولذلك  االقتصادي. 
االستفادة  للجميع  ليتسنى  كافية  أموال  توّفر  لضمان  منطقيًا  األقل 
من خدمات تزويد املياه. كما ُيعترب دعم أسعار املياه للطبقة الفقرية 
وما  هذا  األخالقية.  الناحية  من  مناسبًا  أمرًا  الغنية  الطبقة  خالل  من 
زالت احلكومة مرتددة يف زيادة التعرفة أو حتسني عمليات التحصيل 
على  الطلب  لتلبية  املطلوبة  االستثمارات  متويل  من  ُيمّكنها  بشكل 
املعنيني  قدرة  على  التدابري  هذه  ُتؤثر  ألن  احتمالية  هناك  ألن  املياه 

على حتمل تكاليف املياه وال سيما الفقراء.

تتعلق  تدابري  أو  الفنية  التدابري  من  سلسلة  السياق  هذا  يف  ونقرتح 
الوقت  مرور  مع  بتطبيقها  احلكومية  السلطات  لتقوم  العامة  بالسياسات 
يفرضها  التي  األعباء  من  التقليل  يف  حتمًا  املساعدة  شأنها  من  والتي 
خلطة  وفقًا  التدابري  هذه  تطبيق  ينبغي  كما  املوازنة،  على  املياه  قطاع 
إسرتاتيجية تتضمن العديد من أنشطة التوعية ومشاركة األطراف املعنية.

كما أوصت شركة سيغورا لالستشارات/ أي بي3 )2009( باسرتداد كامل 
التكلفة االقتصادية إلنتاج املياه يف شركة مياهنا واملقدرة بـ 1.65 دينار 
دراسة  وجدت  كما  املياه.  تعرفة  مضاعفة  يتطلب  مما  املكعب  للمرت 
األمريكية  للوكالة  املؤسسي  والتعزيز  الدعم  لربنامج  حديثًا  ستصدر 
ممكن  أمر  مياهنا  لشركة  التكاليف  كامل  اسرتداد  بأن  الدولية  للتنمية 
عن طريق زيادة تكاليف املياه املتغّيرة من 0.51 دينار إىل 1.16 دينار للمرت 
املكعب. وأوصت خطة املياه الوطنية بسد الفجوة يف اسرتداد التكلفة 
التخطيط  عملية  وحتسني   ،)%30( التشغيل  كفاءة  حتسني  خالل  من 
االستثماري املتكامل )30%(، وزيادة التعرفات )40%(. كما يجب أن تكون 
مبستهدفات  مصحوبة  البعيد  املدى  على  التكلفة  اسرتداد  أهداف 
هذه  التكلفة  اسرتداد  أهداف  تكون  كي  حتقيقها  الضروري  من  سنوية 
مفيدة وذات معنى، كما ينبغي تقسيم املستهدفات السنوية السرتداد 

التكلفة إىل أهداف لإليرادات والنفقات.

خصم  )أو  املنزلية  للمياه  متغرية  تعرفات  وضع  أيضًا  اجلدير  ومن 
ثابت مسرتد(، على أساس مستوى الدخل للحي السكني باستخدام 
وفقًا  السكينة  األحياء  تصنيف  وفئات  حاليًا  املستخدمة  املنهجية 
لضريبة املعارف السنوية، مع مراعاة إعفاء األسر الفقرية التي تقطن 

يف األحياء الغنية.

كما يجدر بالقطاع وضع تعرفه موحدة جلميع األحياء باستثناء الفئة 
األعلى استهالكًا، حيث يدفع معظم الفقراء حاليًا، الذين ميثلون %62 
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لفئة  اخملصصة  التعرفة  بي3،  أي  سيغورا/  أجرتها  لدراسة  وفقًا 
القليل  االستهالك  فئة  فواتري  ترتفع  وقد  هذا  املتوسط.  االستهالك 
ألن كثريًا من عمالئها أثرياء، كما ينبغي أن تدفع فئة االستخدام األعلى 

والتي تضم األفراد األكرث ثراء واألعلى استهالكًا أكرث من غريهم. 

ويجدر ربط الزيادة يف تعرفات املياه املنزلية بزيادة مماثلة من دعم 
حصول  فرص  من  ليزيد  الصناديق  ألحد  أو  الوطنية  املعونة  صندوق 
الفقراء على املياه بأسعار معقولة كما كان احلال مع الكهرباء، حيث 
حتديد  على  املياه  قطاع  من  أقدر  الوطنية  املعونة  صندوق  ُيعترب 

الفئات احملتاجة. 

كما ينبغي زيادة تعرفة مياه الري لفئات االستهالك املتوسط واملرتفع 
يف األحياء السكنية واألراضي التي ُتخصص حصصها املائية لزراعة املوز 

واحلمضيات التي من غري احملتمل أن تشتمل على مزارعني فقراء. 

السياق  ضمن  منتظم  بشكل  املياه  تعرفة  مناقشة  أيضًا  وينبغي 
تنظيمية  هيئة  خالل  من  للتعرفة  سنوية  مراجعة  إطار  يف  السياسي 
مستقلة لئال يكون مسألة غري اعتيادية ُتثري مقاومة سياسية قوية يف 
املستقبل. كما ينبغي سن التشريعات بحيث تتم زيادة تعرفة املياه مرة 
واحدة سنويًا تلقائيًا ملواكبة التضخم بحيث ُيوفر ذلك على السياسيني 

عناء دعم هذه الزيادات كلما ُطرحت إحدى الزيادات للنقاش.

جمعيات  متكني  إىل  الرامية  اجلهود  مواصلة  باملعنيني  يجدر  كما 
مسؤوليات  وتفويض  املياه  حقوق  إدارة  من  املياه  مستخدمي 
تطبيق مبادئ االلتزام بأشكال االستخدام للمجتمع، مع زيادة التمويل 

اخملصص إلجراءات التطبيق. 

تطبيق  من  أسهل  ُتعترب  والتي  الكهرباء،  أسعار  رفع  أيضًا  ويجدر 
للتقليل  املرتفعة،  املناطق  يف  والرسوم  املائية  احلصص  نظام 
الناحية  من جاذبية ضخ املياه اجلوفية يف املناطق املرتفعة من 

االقتصادية.

التوصيات:

املتوسط    الدخل  ذات  لألسر  املياه  دعم  من  التدريجي  التخلص   
واملرتفع عن طريق وضع تعرفة ثابتة للجميع باستثناء الفئة األكرث 

استخدامًا للمياه.

 مساندة الفقراء سواء من خالل توجيه الدعم للمياه بناء على أسعار 
زيادة  خالل  من  أو  عمان(  يف  األراضي  استخدام  )فئات  العقارات 

الدعم املقدم من صندوق املعونة الوطنية.

 إقرار التشريعات لزيادة أسعار املياه تلقائيًا وفقًا ملؤشر التضخم.

 رفع التعرفة على األحياء التي ُتزّود باملياه باستمرار.

 خفض الدعم عن الكهرباء مما يؤدي إىل التقليل من ضخ املياه يف 
املناطق املرتفعة.

إدارة الطلب على املياه
 ُيعترب رفع األسعار أبسط طريقة لزيادة كفاءة املياه وتقليل الطلب 
من  التحسني  يف  دورًا  التكميلية  للسياسات  أن  كما  املياه،  على 
على  التكلفة  تأثري  من  والتقليل  املياه  ترشيد  من  املتأتية  املنافع 
يف  الكفؤة  التكنولوجيا  نحو  الدعم  توجيه  ذلك  يف  مبا  املستهلكني 
ثقافة  خللق  املائية  الكفاءة  مبفهوم  والتوعية  املياه  استخدام 
يف  املناطق  بعض  يف  حدث  ما  غرار  على  املياه  على  احملافظة 
يف  املياه  استخدام  لكفاءة  مدونات  وإنشاء  وكاليفورنيا،  أسرتاليا 

املباين واحلصاد املائي يف املنازل.

تتوّفر إمكانيات كبرية للتوسع يف استخدام أجهزة توفري املياه والتي 
من املقّدر أن ُتوّفر عدة ماليني من األمتار املكعبة من املياه سنويًا 
القانونية  إزالة احلواجز  0.1- 0.5 دينار للمرت املكعب، ومن الضروري  و 
الفني  الدعم  نوعية  وحتسني  الالزمة  املعايري  ووضع  والسياسية 

املقدم ألجهزة توفري املياه قبل أن ُيصبح استخدامها شائعًا.

تعمل  التي  القضايا  هذه  ملعاجلة  املبادرات  من  عدد  ويتطرق  هذا 
على حتسني كفاءة استخدام املياه ومنها: مشروعي إعادة استخدام 
الطلب  وإدارة  الطبيعية  واملسطحات  والزراعة  الصناعة  يف  املياه 
على املياه للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ووحدة إدارة الطلب على 
املرتفعة  املناطق  يف  املياه  ومنتدى  والري،  املياه  وزارة  يف  املياه 

للوكالة األملانية للتعاون الدويل، وحتالف األعمال األردنية للمياه.

 التوصيات: تتضمن أهم اإلجراءات املتعلقة بالسياسات ما يلي:

استخدام  بكفاءة  اخلاصة  خططها  تطبيق  املياه  بشركات  يجدر   
املياه التي ُأعّدت بالتعاون مع مشروع إدارة الطلب على املياه يف 
أقسام  إيجاد  ضمان  مع  الدولية،  للتنمية  األمريكية  للوكالة  األردن 
ووحدات مبوظفني مؤهلني بالكامل إلدارة الطلب على املياه. كما 
التي  التوزيع  ملناطق  املياه  استخدام  لكفاءة  خطط  وضع  ينبغي 
من  املستفادة  الدروس  تتضمن  بحيث  املياه،  شركات  ُتغّطيها  ال 

التطبيق األويل الذي قامت به هذه الشركات. 

الستهالك  العام  الدعم  أشكال  من  بعض  حتويل  إىل  املوازنة  تعمد  قد   
وُيقّدر  املنزيل.  لالستخدام  املياه  توفري  أجهزة  تركيب  لدعم  املياه 
مشروع إدارة الطلب على املياه بأن تبلغ وفورات تركيب 25،000 جهاز 
أكرث  مدى  على  أردين  دينار  ماليني   10 نحو  الواحد  للجهاز  دينار   15 بسعر 

من 20 عامًا.

السياسات  لتوجيه  املياه  على  الطلب  إدارة  وحدة  تطوير  مواصلة   
العامة يف وزارة املياه والري.

كفاءة  ومعايري  الوطني  املستوى  على  للضخ  معياري  قانون  وضع   
للمنتجات املستهلكة للمياه وتطبيقها )كمنتجات وأجهزة الضخ وما 

إىل ذلك(.
املعاجلة  الصحي  الصرف  مياه  استخدام  يف  التوسع  مواصلة   
املياه  على  الزراعي  الطلب  من  التقليل  بهدف  الزراعية  لألغراض 
العذبة. كما يجب استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة لألغراض 
تتسّبب  أال  من  خاص  بشكل  التأكد  مستدامة  بطريقة  الزراعية 

ملوحة مياه الصرف الصحي املعاجلة بضرر طويل األمد للرتبة.
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األردين  االقتصاد  ملسار  احملتمل  السيناريو  بعرض  الفصل  هذا  يبدأ 
واملالية العامة خالل الفرتة 2012-2016 من خالل توّقع إطار مايل كلي 

جديد على املدى املتوسط.

ثم يعرض الفصل كيفية دمج التحليل الذي أجراه فريق الدراسة على 
الكلي  املايل  اإلطار  مع  احلالية  والربامج  احلكومية  اخلدمات  نفقات 
اجلديد مع األخذ بعني االعتبار عددًا من النفقات »اإللزامية« املفروضة 
على املوازنة، وهي النفقات التي ال تستطيع احلكومة السيطرة عليها 

و/أو التقليل منها.

األفق  يف  تلوح  التي  والفرص  املالية  اخملاطر  النهاية  يف  ونعرض 
التحليالت  هذه  على  بناء  اخملاطر  هذه  من  التقليل  أو  للتخفيف 

باإلضافة إىل التحليل القطاعي الذي عرضناه يف الفصول السابقة.

ويرسم هذا الفصل بشكل عام طريقًا نحو املستقبل لالستفادة من 
الفرص املتنوعة املتوفرة أمام األردن لتعزيز التحليل املايل الضروري 
واستئناف معدالت النمو االقتصادي وتوفري اخلدمات العامة على نحو 

أفضل كمًا ونوعًا من خالل حكومة أكرث كفاءة وموجهة بالنتائج. 

إطار االقتصاد الكلي
أعّد مشروع اإلصالح املايل الثاين املمول من الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، وبتعاون وثيق مع مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية 

يف وزارة املالية، منوذجًا اقتصاديًا قياسيًا للقطاعات يف األردن، حيث 
العوامل  خمتلف  بني  االقتصادية  العالقات  على  النموذج  هذا  يستند 
سنوات  العشر  مدى  على  ومنوه  وشكله  االقتصاد  حجم  حتدد  التي 
الناجت  على  املثال،  سبيل  على  العوامل،  هذه  وتشتمل  املاضية. 
وأسعار  الضريبية  والسياسة  احلكومي  واإلنفاق  اإلجمايل  احمللي 
النفط العاملية والتوظيف ومنو حجم القوى العاملة وأسعار الصادرات 
اجلهات  ُتقّدمها  التي  واملساعدات  األجنبي  والتمويل  والواردات 
األوسط  الشرق  كمنطقة  أخرى  دول  يف  االقتصادي  والنمو  املانحة 
وشمال أفريقيا )مينا( وأوروبا والواليات املتحدة. ويربط هذا النموذج 
مبدأ  اعتماد  خالل  من  البعض  بعضها  مع  املتغريات  هذه  جميع 
النماذج  من  وكغريه  القومية.  احلسابات  ومبادئ  املنطقي  السببية 
املتعلقة بالتوقعات، ال ُيعّد هذا النموذج كاماًل وخاليًا من العيوب حيث 
اإلدارة  ُتعّد  ولكن  وقطعي،  مؤكد  بشكل  باملستقبل  التنبؤ  ميكن  ال 

املالية يف غياب هذا النوع من النمذجة ضرب من التخمني ليس إال.

ويعرض اجلدول 8-1 األرقام املتنبأ بها والتي ُتشّكل األساس للتحليل 
الكلية  املالية  النتائج  يعرض  كما   ،2016 عام  وحتى   2012 لعام  املايل 
الكلي  االقتصادي  السيناريو  نتائج  من  عليها  حصلنا  التي  القطعية 
النتائج  على  »القطعية«  كلمة  ُأطلقت  وقد  أعاله،  إليه  أشرنا  الذي 
املتعلقة  القرارات  على  مبنيًا  وليس  بطبيعته  قطعي  النموذج  لكون 
بالسياسات، ولكن ميكن تغيري النتائج النهائية هذه من خالل القيادة 
الفعالة واجلهود اجلدية [لدمج التغيريات يف السياسات االقتصادية 

واملالية يف النموذج.

اجلدول8-1 : إطار االقتصاد الكلي: مشروع اإلصالح املايل الثاين ووزارة املالية/مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية

20122013201420152016

3.34.44.54.44.3الناجت احمللي اإلجمايل باألسعار احلقيقية )%(

5.03.32.32.12.2تضخم األسعار )الرقم القياسي ألسعار املستهلك( )%(

21.71222.76825.14027.82230.806الناجت احمللي اإلجمايل باألسعار اجلارية )ماليني الدنانري(  

13.513.313.012.812.5معدل البطالة )%(

0.31.11.31.31.3معدل منو وظائف القطاع العام سنويًا )%(

3.43.43.43.33.3معدل منو وظائف القطاع اخلاص سنويًا )%(

27.224.421.123.323.9إجمايل التكوين الرأسمايل كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل

املصدر: النموذج االقتصادي القياسي الكلي: مشروع اإلصالح املايل الثاين ووزارة املالية/مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية.
مالحظة: تستند البيانات لعام 2012 على طلب املوازنة الذي أعّدته دائرة املوازنة العامة والذي تضمن تصنيف النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة بعد تصحيحها. 
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متحفظًا،  كان  ولرمبا  منطقيًا،  مسارًا  الكلي  االقتصاد  تنبؤات  وتوّفر 
للمستقبل  متفائلة  نظرة  ُيقدم  أنه  كما  احلالية،  االقتصادية  للتطورات 
بالرغم من أنها قد ال تكون متفائلة بالقدر الذي يتوقعه البعض كالعودة 
إىل مرحلة النمو االقتصادي التي سبقت عام 2010، فالعودة إىل مرحلة النمو 
حتسينات  إضافة  من  أكرث  يتطلب  اململكة  شهدتها  التي  االقتصادي 
اإلنتاجية ومشاركة  النموذج االقتصادي، حيث حتتاج إىل املزيد من  على 
إىل  االقتصادي،  النشاط  يف  الشباب،  وخصوصًا  أكرب،  بشكل  املواطنني 
املوارد  واستخدام  العاملة،  والقوى  لألعمال  أفضل  بيئة  توفري  جانب 
واحمللية  اخلارجية  االستثمارات  وزيادة  أفضل،  بشكل  العامة  املالية 
القدرة  بناء  يف  تساعد  أن  جمتمعة  العوامل  لهذه  وميكن  املنتجة. 
التنافسية وتدفع عجلة النمو االقتصادي إىل األمام. كما جتدر اإلشارة إىل 
أن النموذج ال يتنبؤ بالزيادات التي قد تطرأ على املنح واملساعدات التي 
قدمتها  التي  كتلك  املاضية،  السنوات  خالل  املانحة  اجلهات  قدمتها 
اململكة العربية السعودية يف منتصف عام 2011، والتي من احملتمل أن 
يكون لها أثر ايجابي على مستويات ومعدالت منو الناجت احمللي اإلجمايل، 
هذا باإلضافة إىل املساعدات املزمع تقدميها من دول جملس التعاون 

اخلليجي وجمموعة الثمانية كجزء من مبادرة شراكة دوفيل.

2011، بعني  وتأخذ توقعاتنا لسيناريو األساس األحداث األخرية يف عام 
اليمن  مثل  اململكة  شركاء  مع  التجارية  القدرة  كانخفاض  االعتبار 
وسوريا ومصر، وارتفاع التكاليف الناجم عن عدم وصول الغاز املصري 
املدى  على  أخرى  عوامل  ُأخذت  وقد  السياحة.  وتراجع  اململكة،  إىل 
الواليات  يف  الضعيف  النمو  استمرار  كاحتمال  االعتبار  بعني  األبعد 
ونظرًا  املقبل.  العام  أعقاب  يف  التحسن  بعض  مع  وأوروبا  املتحدة 
الرتفاع سعر النفط لهذا العام وتوقع ارتفاعه بنسبة 28% عن العام 

املاضي فإننا نتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط بنحو 10% سنويًا على 
التغريات يف أسعار  الواضح بأن  القادمة، ومن  القليلة  مدى السنوات 
السيناريو  هذا  بأن  نعتقد  ولهذا  هبوطًا،  أو  صعودًا  تكون  قد  النفط 
هو سيناريو متحّفظ وهو األفضل للتخطيط املايل الكلي مقارنة بأحد 
السيناريوهات التي تتصور انخفاض أسعار النفط فقط دون ارتفاعها.

وتتمّثل القضايا االقتصادية األساسية التي تواجه اململكة، والتي ُيشري 
إليها السيناريو الذي وضعناه للنمو االقتصادي احلقيقي لعام 2011، يف 
ما  إذا  احلايل  الوقت  يف  إيجابية  أكرث  ُيعترب  والذي  االقتصادي  النمو  بطء 
من  املنحة  تتلقى  مل  لو  اململكة  عليه  ستكون  الذي  بالوضع  قورن 
عام  منتصف  يف  أردين  دينار  مليار  البالغة  السعودية  العربية  اململكة 
على  املوازنة،  مللحق  وفقًا  املنحة،  أموال  معظم  إنفاق  ويجري   .2011
عدد من الربامج احمللية ومنها مكرمة شهر رمضان البالغة 100 دينار 
احمللية  للتنمية  امللك  جاللة  ومبادرة  العام  القطاع  يف  موظف  لكل 
الناجت  من   %5 املنحة  وُتمّثل  املشابهة،  األنشطة  من  ذلك  وغري 

احمللي اإلجمايل وكان لها أثر مهم يف حتفيز الطلب االقتصادي الكلي.

اإلطار املايل
من  عددًا  ُيمّثل  الذي  املايل«  األساس  »سيناريو   2-8 اجلدول  يعرض 
الذي  الكلي  االقتصادي  اإلطار  عن  املتوقعة  الكلية  املالية  األهداف 
أشرنا إليه، كما يشمل أيضًا عددًا من أهداف السياسات العامة التي 
أقساط  وضبط  االقتصاد  استقرار  ضمان  على  للمساعدة  ُوضعت 

الديون ودعم عوائد النمو.

الشكل 8-2: سيناريو األساس املايل لألعوام 2016-2012

% من الناجت احمللي اإلجمايل

20122013201420152016

25.425.124.624.123.7إجمايل اإليرادات/ احلكومة املركزية

22.922.722.321.921.5اإليرادات احمللية

1اإليرادات الضريبية 5. 81 5. 81 5. 61 5. 51 5. 3

.7اإليرادات احمللية األخرى 16. 96. 76. 56. 3

2.52.42.32.22.1املنح اخلارجية

.4رصيد املوازنة بعد املنح 0  -3 . 5  -3 . 0  - 2 . 6  -2 . 3  -

.6رصيد املوازنة قبل املنح 5  -5. 9  -5. 3  -4. 8  -  4. 4  -

3إجمايل اإلنفاق 1 . 53 1 . 030. 02 8. 92 8. 1

2النفقات اجلارية )املعدلة( 6. 92 6. 52 5. 52 4. 52 3 . 6

2النفقات اجلارية )التقليدية( 6. 92 4. 32 3 . 32 2 . 22 1 . 4

0.2- 0.3- 0.9 - 1.6- 4.0ميزان احلساب اجلاري )التقليدية(

- 2.1- 2.5- 3.1- 3.8- 4.0  احلساب اجلاري )املعدل(

0.20.81.41.92.3ميزان احلساب اجلاري )بعد املنح(

.6اإلنفاق التنموي 76. 76. 76. 76. 7

مالحظة: تستند البيانات لعام 2012 على طلب املوازنة الذي أعّدته دائرة املوازنة العامة والذي تضمن إعادة تصنيف النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية. 
املصدر: النموذج االقتصادي القياسي الكلي: مشروع اإلصالح املايل الثاين ووزارة املالية/مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية.
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من  املايل  األساس  لسيناريو  األوىل  األربعة  باألسطر  التنبؤ  مت 
على  التنبؤات  هذه  وتعتمد  الكلي،  القياسي  االقتصادي  منوذج 
احلالية  الضريبية  وغري  الضريبية  والقوانني  الكلي  لالقتصاد  تنبؤات 
التوقعات  هذه  ُتعترب  وال  اإليرادات،  حتصيل  يف  األخرية  والتوجهات 
التغلب  املمكن  من  احلال.  واقع  تعكس  بل  متشائمة  أو  متفائلة 
السياسة  اإليرادات احلكومية عن طريق تطبيق  االنخفاض يف  على 
والتي  صرامة1  أكرث  بشكل  الضريبية  اإلدارة  وإصالحات  الضريبية 

اقُترحت سابقًا يف هذه الدراسة1.

من  احملصلة  املالية  املوارد  توفر  على  بناء  النفقات  إجمايل  ُيحتسب 
إجمايل اإليرادات واملنح إضافة إىل املبالغ التي قد تدخل للخزينة من 
أهداف  أحد  الكلي  االقرتاض  ُيعّد  حيث  واألجنبي،  احمللي  االقرتاض 
عمل  فريق  أجراها  التي  النقاشات  مع  ويتسق  املالية  السياسة 
السياسات  واضعي  مع  نوقشت  والتي  األخرى  اجلهات  مع  الدراسة 
حول سياسات االقتصاد الكلي، كما أنه يتفق إىل حد كبري مع مشروع 
 )2011 أواخر عام  إىل  الدين على املدى املتوسط )منتصف  إسرتاتيجية 
والبنك  احلكومة  يف  املستوى  رفيعي  مسؤولني  بني  ُتناقش  والتي 

املركزي.

للحكومة  الرأسمايل  االستثمار  ذلك  يف  مبا  التنموي،  اإلنفاق  ويعترب 
املتطلبات  من  جزءًا  الكلي،  االقتصاد  منوذج  من  توقعه  مت  والذي 
التحتية  البنية  لتوفري  الضروري  الرأسمايل  التكوين  الستدامة  الالزمة 
والطرق واملدارس واملستشفيات وغريها من األصول الرأسمالية 
هذه  إىل  ونشري  االقتصادي.  النمو  عجلة  تدوير  يف  ستساهم  التي 
الفئة باسم »اإلنفاق التنموي« وهو مصطلح ُيستخدم يف عدد من 
الدول يف جميع أنحاء العامل ألنه ال يشتمل على النفقات الرأسمالية 
الرأسمايل  االستثمار  يدعم  الذي  اإلنفاق  من  آخر  نوع  على  بل  فقط 
املعنيني  األشخاص  ورواتب  مؤخرًا  املكتملة  املشاريع  كصيانة 
بثلث  الرأسمايل  اإلنفاق  وُيقّدر  هذا  الرأسمالية،  املشاريع  بتنفيذ 
املوازنة التنموية. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من اإلنفاق مدرج 
»املشاريع  نفقات  بند  حتت  العامة  املوازنة  قانون  يف  بوضوح 

املنجزة«.

النوع  هذا  فسرنا  فقد  أفضل  بشكل  احلكومي  اإلنفاق  هيكل  ولفهم 
منفصل،  بشكل  االستثمارات  هذه  يدعم  الذي  التنموي  اإلنفاق  من 
ل«  املعدَّ اجلاري  »اإلنفاق  تسمى  لإلنفاق  جديدة  فئة  أوجدنا  ولقد 
والتي ُتمّثل اإلنفاق التقليدي احلايل يف األردن مضافًا إليه مبلغ املوازنة 

التنموية اخملصص لدعم اإلنفاق الرأسمايل.

مستويات اإلنفاق اإللزامي
ُيعنى هذا اجلزء بحساب عدد من بنود اإلنفاق التي ينبغي النظر إليها 
على أنها غري قابلة للتغيري أو جامدة أو تقدم فرصة ضئيلة يف هذه 

الدراسة إلجراء حتليل معمق يخرج بتوصيات لإلصالح. ونعترب أن اإلنفاق 
مدفوعات  يلي:  ما  على  الدراسة،  هذه  ألغراض  يشتمل،  اإللزامي 
التقاعدية  الرواتب  ودفعات  واملرتاكمة،  احلالية  للديون  الفوائد 
للمدرجني ضمن نظام التقاعد احلكومي القدمي، وخمصصات الديوان 
أو احملتمل على  له  والدعم اخملطط  الدفاع،  واإلنفاق على  امللكي، 
اإلنفاق  من  املستويات  هذه  احتساب  ومبجرد  النفطية.  املشتقات 
اجلزء  يف  ناقشناه  الذي  الكلي  اإلنفاق  سقف  من  اقتطاعها  ميكن 
باإلنفاق  إليه  نشري  والذي  املتاح  اإلنفاق  سقف  إىل  لتصل  السابق 

االختياري.

منهجية  باستخدام  اإللزامي  اإلنفاق  فئات  من  فئة  كل  وُتحتسب 
وثيقة  من  مباشرة  الفوائد  التزامات  احتساب  مت  حيث  منفصلة، 
اسرتاتيجية الدين العام متوسطة املدى التي ُأعّدت يف صيف عام 
2011 والتي كانت قيد املراجعة يف وقت إعداد هذه الدراسة، كما 
على  والعالوات  والتعويضات  التقاعدية  الرواتب  التزامات  توقع  مت 
بيانات املوازنة األخرية واإلنفاق التأشريي يف إطار اإلنفاق متوسط   

املدى واستقراء توجهاتها املستقبلية، ومت احتساب خمصصات 
متوسط    اإلنفاق  إطار  من  العسكري  واإلنفاق  امللكي  الديوان 

املدى أيضًا ثم توقع زيادتها مستقباًل بناء على الزيادات السنوية 
اإلنفاق  ويستند  املستهلك.  أسعار  مؤشرات  يف  املتوقعة 
اإلنفاق  احتياجات  احتساب  على  النفطية  املنتجات  دعم  على 
اخلمس  مدى  على   %10 مقدارها  سنوية  زيادة  مع   2011 عام  يف 
بالزيادة  مباشرة  السنوية  الزيادة  هذه  وترتبط  املقبلة،  سنوات 
املتوقعة يف أسعار النفط املدرجة كافرتاض أساسي يف منوذج 

االقتصادي القياسي الكلي.

إجمايل  نصف  حوايل  ُيشّكل  اإللزامي  اإلنفاق  أن  التحليل  هذا  عن  ونتج 
إنفاق احلكومة املركزية، حيث يبدأ بـ 14.6% من الناجت احمللي اإلجمايل 
يف عام 2012 ويرتاجع ليصل إىل 13.5% من الناجت احمللي اإلجمايل يف 
من   %54.2 من  االختياري  اإلنفاق  يرتاجع    أن  املتوقع  ومن   ،2016 عام 
يكون  أن  احملتمل  ومن  نفسها،  الفرتة  خالل   %52 إىل  اإلنفاق  إجمايل 
تراجع اإلنفاق االختياري كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل أكرث انحدارًا، 

بحيث ينخفض من 17.3% يف عام 2012 إىل %14.6.

وينبغي اإلشارة إىل أننا ال نزعم دقة هذه األرقام ألننا ال نستطيع التأكد 
مما سيحدث ألسعار النفط العاملية والناجت احمللي اإلجمايل واإليرادات 
احلكومية، ولكن من الواضح يف هذا الوقت أن احلكومة تسيطر على 
أكرث من نصف موازنتها بقليل، ومن غري احملتمل أن يتغري هذا الوضع 

يف السنوات القليلة املقبلة.

1      انظر املقارنات املعيارية للنظام الضريبي يف األردن للمومني وآخرون )2010(.



الفصل الثامن: نظرة للمستقبل

101

الشكل 8-3: اإلنفاق اإللزامي لألعوام 2016-2012

% من الناجت احمللي اإلجمايل

2 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 6

3إجمايل النفقات 2 . 03 1 . 030. 02 8. 92 8. 1

1مدفوعات الفوائد . 81 . 92 . 32 . 72 . 7

.4الرواتب التقاعدية والتعويضات والعالوات 14. 14. 13 . 83 . 6

2الديوان امللكي . 01 . 91 . 81 . 71 . 6

.5النفقات العسكرية 35. 04. 74. 44. 2

1دعم املشتقات النفطية . 41 . 41 . 41 . 41 . 4

1إجمايل اإلنفاق اإللزامي 4. 61 4. 31 4. 31 4. 11 3 . 5

1األموال اخملصصة للنفقات األخرى 7. 31 6. 71 5. 61 4. 81 4. 6

.54األموال اخملصصة للنفقات األخرى كنسبة من إجمايل النفقات 25 3 . 852 . 15 1 . 352 . 0

موازنات الربامج واخلدمات احلالية للقطاعات 
املستهدفة

يف  احلالية  واخلدمات  الربامج  ملوازنات  تقديرات  اجلزء  هذا  يعرض 
والنقل،  واملياه  االجتماعية  واملساعدات  والتعليم  الصحة  قطاعات 
العام  اإلنفاق  توجهات  عمل  أوراق  على  منها  كل  يستند  والتي 

للقطاعات اخلمسة.

 ُيعترب مفهوم موازنة الربامج واخلدمات احلالية واضحًا ومباشرًا، وهو 
العامة.  موازناتها  لتحليل  الدول  من  كثري  تستخدمها  شائعة  تقنية 
اإلنفاق  حجم  على  احلالية  واخلدمات  الربامج  موازنة  تنبؤات  وتستند 
نفسه  احلالية  اخلدمات  مستوى  تقدمي  ملواصلة  الالزم  املستقبلي 
يف  األطفال  ونسبة  السكان  )كنمو  التغطية  نطاق  على  احلفاظ  مع 
الخ(  للحوامل  املقدمة  الصحية  والرعاية  باملدرسة  االلتحاق  سن 
أسرة  وتوفر  املعلم  الطالب-  )كنسبة  احلالية  السياسات  وتطبيق 
التوقعات  على  بناء  وذلك  مركبة(  لكل  الطرق  وشبكة  املستشفيات 

االقتصادية والدميوغرافية واالجتماعية والبيئية.

والربامج  اخلدمات  تقديرات  جلميع  التمويل  متطلبات  توقعات  ونضع 
الربامج  مستوى  على  للمحافظة  املتوقعة  احلاجة  على  بناء  احلالية 
من  التغطية  على  واحملافظة  احلاضر،  الوقت  يف  احلالية  واخلدمات 
حيث عدد السكان والنمو االقتصادي، كما نأخذ ارتفاع األسعار بشكل 
موازنة  يف  للموارد  الشرائية  القوة  على  للمحافظة  باحلسبان  عام 
العام، وزيادة  القطاع  التوظيف يف  ارتفاع مستويات  ُأخذ  الدولة، كما 
األجور مبعدل الزيادة يف مؤشر أسعار املستهلك بعني االعتبار، ومل 
يتم احتساب أي تعديل متوقع يف معدالت عالوات اخلدمة املدنية يف 

هذا التحليل كونه بحاجه اىل حتليل منفصل.

الربامج  موازنات  بحساب  األمر  بادئ  يف  الدراسة  فريق  قام  وقد 
هذه  تتالءم  حيث  به،  املعني  القطاع  حسب  كاًل  احلالية  واخلدمات 

الحقًا  ُعّدلت  ثم  هنا،  املعروض  العامة  املوازنة  إطار  مع  احلسابات 
نناقش  أننا  إىل  اإلشارة  لها، وجتدر  بناء على احلاجة  الطرق  بعدد من 
كل من هذه احلسابات يف أوراق العمل، كما أننا نتطرق إىل بعض من 

تفسرياتها هنا. 

 وتتماشى هذه احلسابات قدر اإلمكان مع التصنيف الوظيفي لإلنفاق 
ووزارة  العامة  املوازنة  دائرة  عليه  وتستند  ُتطّبقه  الذي  احلكومي 

املالية، كما تتماشى مع التقارير السنوية لدائرة املوازنة العامة.

املساعدات  لقطاع  احلالية  واخلدمات  الربامج  تقديرات  تفرتض 
تلقي  يف  نسبيًا  نفسه  املستفيدين  عدد  استمرار  االجتماعية 
الزكاة  وصندوق  الوطنية  املعونة  صندوق  من  املساعدات 
التقديرات  بتضخيم  ذلك  بعد  قمنا  ثم  االجتماعية،  التنمية  ووزارة 
لضمان  املستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  مع  لرتتفع  املستقبلية 
أال تفقد املعونات املالية قوتها الشرائية، كما نفرتض أن يرتفع عدد 
مع  يتماشى  مبا  مستقباًل  التغطية  ستشملهم  الذين  املستفيدين 

معدل منو السكان يف اململكة.

أما بالنسبة لربامج النقل، والتي تشمل جزء من إنفاق وزارة األشغال 
العامة واإلسكان وإنفاق وزارة النقل بكامله، فقد حّللنا خطط اإلنفاق 
يف  توّسعنا  ثم  املدى،  متوسط  اإلنفاق  إطار  يف  املنشورة  احلالية 
معدالت  وتغطية  للتنفيذ  املشاريع  بعض  جاهزية  على  بناء  التحليل 
النقل مع  اإلنفاق على قطاع  التضخم املستقبلية، كما افرتضنا منو 
النمو  معدل  عن  عوضًا  اململكة  يف  العام  االقتصادي  النشاط  توسع 

السكاين على غرار برامج املساعدات االجتماعية. 

حيث  النقل،  لقطاع  مشابه  بطريقة  املياه  قطاع  حتليل  ُأجري  وقد 
املياه  لوزارة  املدى  متوسط  اإلنفاق  إطار  يف  اإلنفاق  خطط  راجعنا 
والري وسلطة املياه وسلطة وادي األردن وشركات املياه، ثم توّسعنا 
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املياه  قطاع  على  اإلنفاق  متطلبات  ازدياد  بافرتاض  التحليل  يف 
وعملياته  الديسي  مشروع  رأسمال  وأضفنا  االقتصادي،  النمو  مع 

التشغيلية معّدلة مبستوى التضخم.

وزارة  موازنات  يف  الربامج  بتحليل  ُقمنا  التعليم،  بقطاع  يتعلق  وفيما 
ومؤسسة  العسكرية  والثقافة  الرتبية  ومديرية  والتعليم  الرتبية 
التدريب املهني ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة التخطيط 
والتعاون الدويل يف جمال التعليم األساسي واجلامعات والكليات، حيث 
راجعنا الزيادات املقررة مسبقًا يف خطط مستويات اخلدمة املقدمة، 
وخطط تعيني املوظفني، وزيادة التحاق الطالب يف التعليم، والزيادة 
واملشاريع  القوانني،  يف  عليها  املنصوص  اخلدمات  مستويات  يف 
الرأسمالية التي سبق املوافقة عليها، وإكمال املشاريع الرأسمالية 
قيد التنفيذ، وغريها من العوامل التي يتضمن بعضها حتقيق وفورات 

نتيجة إغالق بعض املرافق و/أو املشاريع.

 وأما فيما يخص قطاع الصحة، ُقمنا بتحليل احتياجات اإلنفاق اخملطط 
الصحة وال  لوزارة  اإلنفاق متوسط املدى  إطار  لها وتلك املدرجة يف 
وبرنامج  الثانوية/املستشفيات،  الصحية  الرعاية  لربنامج  سيما 

الرعاية الصحية األولية/ اخلدمات واملراكز الصحية، وبرنامج األمصال 
القوى  تنمية  وبرنامج  الطبية،  واملستهلكات  واألدوية  واملطاعيم 
اإلدارة  وبرنامج  الصحي،  التأمني  مظلة  توسيع  وبرنامج  البشرية، 
واخلدمات املساندة. كما شمل التحليل الزيادة املقدرة يف الطاقة 
والتكاليف السنوية للمشاريع التي يجري إكمالها وتلك التي اسُتكملت 
يف السنوات السابقة والتوسعات يف الربامج وإلغاء بعضها التي سبق 
الرأسمالية اجملدولة، ثم  املوافقة عليها وافتتاح وانتهاء املشاريع 
أضفنا معدالت التضخم ومنو االحتياجات السكانية املتوقعة. هذا ومن 
النحو  على  احلالية  الصحية  املرافق  استخدام  كفاءة  حتسني  شأن 
الفارغة  األسّرة  عدد  من  كالتقليل  اخلامس،  الفصل  يف  به  املوصى 

يف املستشفيات، حتقيق وفورات كبرية لقطاع الصحة.

يعرض اجلدول 8-4 تقديراتنا لإلنفاق بناء على سقوف اإلنفاق اإللزامي 
الذي ناقشناه أعاله واإلنفاق املتوقع على موازنات الربامج واخلدمات 
احلالية للقطاعات املستهدفة، كما ويعتمد اإلنفاق الكلي على توقعات 
سيناريو األساس املبني يف اجلدول 8-2، أما بند اإلنفاق »أخرى« فهو 
واخلدمات  الربامج  موازنات  طرح  بعد  املتبقي/املتاح  اإلنفاق  مقدار 

احلالية للقطاعات املستهدفة واإلنفاق اإللزامي من اإلنفاق الكلي. 

الشكل 8-4: التوقعات املستقبلية لإلنفاق احلكومي

التغري20122013201420152016

%مليون دينار

30732133635236820املساعدات االجتماعي

81887485489393514الصحة

28240341241936931النقل

50550062167874147املياه

9259639981،0381،08417التعليم

374433578751832123الفوائد

8509331،0311،0661،10330الرواتب التقاعدية+

42443845747749818الديوان امللكي

1.0911.1271.1771.2291.28318اإلنفاق العسكري

30033036339943946الدعم النفطي

9547167768541،14355أخرى

6.8307.0387.6038.1568.79533اجملموع

مالحظة: ُأخذت بيانات اإلنفاق لعام 2012 من تقديرات املوازنة لدائرة املوازنة العامة، 30 تشرين الثاين 2011،.

اخملاطر والفرص
حمددات  احلكومة  فرض  جدوى  أعاله  الكلي  املايل  التحليل  ُيظهر 
الذي  االقتصادي  النمو  بطء  ظل  يف  حتى  العام  اإلنفاق  على  وسقوف 
نشهده، مع احملافظة على قدرتها على حتقيق جمموعة األهداف 
احلالية.  واخلدمات  الربامج  موازنات  متطلبات  يف  املبّينة  احلالية 

ولكن من املفيد اإلشارة أيضًا إىل بعض اخملاطر املالية، التي خلصنا 
إليها بشكل عام من الفصول السابقة وأبحاث أخرى، وحتديد الفرص 
الكلي  االقتصاد  أداء  وحتسني  اخملاطر  هذه  من  للتخفيف  املتاحة 
بوجه عام، األمر الذي سيؤدي إىل حتسني اخلدمات احلكومية املقدمة 

وزيادة الرفاه االجتماعي وصواًل إىل التخفيف من آثار الفقر الضارة.
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اخملاطر
[على  الفوائد  التزامات  أعباء  تزايد  املالية  اخملاطر  أكرب  تتضمن 
وإنفاق  ومشتقاته،  النفط  سعر  لدعم  احلالية  والسياسة  القروض]، 
لتمويل ديون  إطار املوازنة  والضمانات خارج  قطاع املياه املتنامي، 
الضريبية  وغري  الضريبية  العوائد  وتراجع  الوطنية،  الكهرباء  شركة 
احمللية. هذا وتستمر الديون باالزدياد حتى مع االنخفاض املستهدف 
يف عجز املوازنة، كما هو موضح يف اجلدول 8-2 الذي ُيظهر تراجع 
العجز بعد املنح من 4.0% من الناجت احمللي اإلجمايل يف عام 2012 إىل 
2.3% يف عام 2016، وسوف يرتافق ارتفاع املديونية مع ارتفاع فوائد 
القروض ألكرث من الضعف، حتى مع التوقعات بأن تنمو املوازنة العامة 
بنحو 30% فقط. ويتمّثل ثاين أكرب وأكرث اخملاطر وضوحًا يف السياسة 
احملروقات،  أسعار  يف  االرتفاع  املواطنني  حتّمل  عدم  يف  احلالية 
اإلمدادات  أو  للنفط  املتزايدة  العاملية  األسعار  ارتفاع  بسبب  سواء 
حتّمل  هو  السياسة  لهذه  والبديل  املصري،  للغاز  املستقرة  غري 
مما  املواد،  هذه  وتوّفِر  األسعار  يف  التقلبات  لكامل  املستهلكني 
يؤدي يف الواقع إىل تشجيعهم، بعد أخذ األسعار ومؤشرات أخرى بعني 
على  نفقاتهم  تقليل  وبالتايل  أكرب  بشكل  عليها  احلفاظ  على  االعتبار، 

احملروقات.

مصر  يف  احلكم  نظام  على  العام  هذا  طرأت  قد  التي  التغريات  ومع 
وازدياد االضطرابات واألنشطة اإلرهابية يف شبه جزيرة سيناء، ازداد 
استلزم  مما  مصر،  من  اململكة  إىل  القادم  الطبيعي  الغاز  انقطاع 
إنتاج الكهرباء بطرق أخرى عدا الغاز، األمر الذي أدى إىل ارتفاع تكاليف 
توليد الكهرباء بشكل كبري. وقد أثر هذا االرتفاع على شركة الكهرباء 
ارتفاع  عكس  بدورها  تستطع  مل  ولكنها  للطاقة  املزودة  الوطنية 
بسبب  التعرفة  زيادة  طريق  عن  املستهلكني  على  هذا  التكاليف 
جلأت  وقد  احلكومة،  تنتهجها  التي  السعري  االستقرار  سياسات 
عن  الناجتة  اخلسائر  لتغطية  االقرتاض  إىل  الوطنية  الكهرباء  شركة 

هذه السياسة مع تقدمي احلكومة ضمانات لهذه الديون.

وبالرغم من تسهيل ضمانات الديون لعملية اقرتاض شركة الكهرباء 
هذه  تتصف  ال  أواًل:  عليها،  يرتتب  القضايا  من  عددًا  أن  إال  الوطنية 
باإلبقاء  احلكومة  رغبت  فإذا  املالية،  الناحية  من  بالشفافية  العملية 
توفري  هي  شفافية  الطرق  أكرث  فإن  هي  كما  الكهرباء  تعرفة  على 
احلكومة الدعم املباشر لشركة الكهرباء الوطنية لتغطية تكلفة هذه 
السياسة، حيث سيتعني على احلكومة عندئذ إظهار هذا الدعم على 
شكل زيادة يف إنفاقها احلايل، األمر الذي سيتطلب متويل الزيادة إما 
عن طريق حتقيق املزيد من اإليرادات أو عن طريق احلصول على منح 
مل  والتي  للقلق،  املثرية  الثانية  القضية  وتتمّثل  االقرتاض.  أو  جديدة 
نتمّكن من احلصول على البيانات حولها، يف احتمالية أن يكون اقرتاض 
املباشر  الداخلي  االقرتاض  من  تكلفة  أكرث  الوطنية  الكهرباء  شركة 

بواسطة احلكومة حتى مع وجود الضمانات احلكومية.

وُتعترب اخملاطرة املالية لهذا املوضوع كبرية جدًا يف كلتا احلالتني، 
قد  السياسة  هذه  أن  إىل   2011 عام  أوائل  يف  التقديرات  أشارت  حيث 
تتطلب من وزارة املالية تقدمي ضمانات للقروض تصل إىل حوايل 700 

من  األول  تشرين  بحلول  التقديرات  ارتفعت  ولكن  أردين،  دينار  مليون 
عام 2011 إىل 1.1 مليار دينار أردين، األمر الذي ُيمّثل خماطرة مالية مرتفعة 
الواضح على اإلطالق متى سيتغري هذا  جدًا على احلكومة، فمن غري 
حتقيق  على  قادرة  الوطنية  الكهرباء  شركة  ستصبح  ومتى  الوضع 
اإليرادات لتسديد هذه الديون فعليًا. كما أنه ليس من الواضح أيضًا ما 
إذا قد ُوجدت حلول دائمة لتأمني الغاز املصري أو إذا ما يتم البحث عن 
الكهرباء  إنتاج  تكاليف  ُتخّفض  مل  حال  ففي  جديدة،  اقتصادية  بدائل 
فسوف  هي  كما  الكهربائية  التعرفة  رفع  منع  سياسة  واستمّرت 

تتفاقم اخملاطرة املالية الكبرية.

مالية  خماطرة  املياه  سلطة  ملديونية  املتسارع  النمو  يشكل  كما 
سلطة  ديون  ارتفاع  كيفية  إىل  السابع  الفصل  أشار  وقد  أخرى،  كبرية 
املياه إىل نحو 700 مليون دينار يف عام 2011 وأنه من املتوقع يف ضوء 
 1.900 نحو  إىل  ليصل  مرات  ثالث  الرقم  يتضاعف  أن  احلالية  التقديرات 
احلكومة  جتد  أن  جدًا  احملتمل  ومن   .2016 عام  بحلول  دينار  مليون 
األردنية نفسها مضطرة لتحمل ذلك الدين كما فعلت يف عام 1999 
وكيفية  املياه،  تسعري  آلية  على  احلقيقية  التغيريات  غياب  ظل  يف 
أخرى  جماالت  كفاءة  ورفع  منه،  التقليل  أو  املياه  فاقد  من  التخلص 
كالتخصيص والعمليات التشغيلية، حيث سيشكل دين سلطة املياه 

حوايل 10% من الناجت احمللي اإلجمايل.

السيناريو  وُيظهر  املايل،  النظام  يف  جدًا  مهمة  األجنبية  املنح  ُتعترب 
اعتبار  من  فبالرغم  أهميتها،  استمرارية  إىل  هنا  إليه  املشار  املايل 
على  تساعد  والتي  األردين  لالقتصاد  حقيقية  نعمة  املنح  هذه 
النظام  على  خطرًا  تشكل  أنها  إال  املالية،  األرصدة  على  احملافظة 
لقوى  يخضع  املنح  هذه  فحجم  بدقة،  مربجمة  غري  كونها  يف  املايل 
األردنية،  القيادة  أو  اململكة  سيطرة  نطاق  عن  تخرج  عديدة  خارجية 
التجاريني وتقلبات  الشركاء  يواجهها  التي  التحديات املالية  ُتؤثر  حيث 
املنطقة  يف  والسياسي  االقتصادي  االستقرار  وعدم  النفط  أسعار 
وجميع أنحاء العامل على املنح مبا يفوق احتمال أي نظام مايل، وُتصبح 
أكرث  األجنبية متثل  أن املنح  يدرك املرء  أكرث وضوحًا عندما  اخملاطر 

من 10% من اإليرادات التي ال ميكن تعويضها.

وتتمّثل إحدى اخملاطر املهمة التي ال تظهر يف أي من هذه اجلداول 
السابقة يف عدم وضوح ما سيطرأ على الرواتب احلكومية، فاحلكومة 
تدفع ملوظفيها بعدة طرق: الرواتب املباشرة وحوافز األداء وحوافز 
أخرى ورواتب العقود التي تفوق سلم رواتب اخلدمة املدنية أو مكافآت 
خاصة نظري املشاركة يف اللجان وعالوات أخرى مماثلة. وأشار الفصل 
السنوات  خالل  احلكومية  واملكافآت  العالوات  إجمايل  منو  إىل  الثاين 
املاضية بصورة أبطأ من منو نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمايل، 
وأبطأ ضمنيًا من منوها يف القطاع اخلاص. ولقد عملت احلكومة خالل 
2011 على إعداد برنامج شامل إلعادة هيكلة  األشهر األخرية من عام 
األجور والوظائف الذي من احملتمل أن ُيغّير هذا الوضع، ودون معرفة 
مبا  التخمني  إال  يسعنا  ال  فإنه  الوشيك  اإلصالح  هذا  لفحوى  دقيقة 
سيطرأ على الرواتب احلكومية. وقد افرتضنا ألغراض هذه الدراسة أن 
الرواتب لن تنمو بسرعة أكرب من مستوى األسعار يف بقية القطاعات 
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زادت  حال  ويف  املستهلك،  ألسعار  القياسي  الرقم  أي  االقتصادية 
رواتب موظفي احلكومة بشكل كبري فستزداد اخملاطر املالية بشكل 

يتناسب معها. 

مقدار  ويعني  املقلقة،  األخرى  القضايا  من  املايل«  »احليز  وُيعترب   
»املساحة« املتاحة يف املوازنة السنوية لتمويل املشاريع اجلديدة. 
أعاله  إليها  أشرنا  التي  واملايل  الكلي  االقتصاد  سيناريوهات  تسمح 
لرأسمال  اإلجمايل  احمللي  الناجت  من   %6.7 نسبته  ما  بتخصيص 
هذه  ثلث  وُيستخدم  للحكومة،  »التنموي«  اإلنفاق  برنامج  أو  احلكومة 
املنجزة،  الرأسمالية  املشاريع  وتشغيل  لصيانة  بالكامل  النسبة 
بينما ُيستخدم معظم النسبة املتبقية لتمويل املشاريع املستمرة، 
كاملشاريع  اجلديدة،  للمشاريع  املتاح  التمويل  مقدار  أن  يعني  مما 
إليها  النسبة املشار  الكربى املتنوعة، سيكون ضئياًل حتى إن توفرت 
الرأسمايل  اإلنفاق  أن  ويبدو  اإلجمايل.  احمللي  الناجت  من   %6.7 وهي 
هو احلل املرجح لتقليل حجم املوازنة خالل السنوات الصعبة كما هو 
موّضح يف الفصل الثاين. ويف حال مل يكن حجم النمو واإليرادات واملنح 
باحلجم الوارد يف السيناريوهات االقتصادية الكلية واملالية املذكورة 
املايل  واحليز  الرأسمايل  اإلنفاق  جماالت  ُتعاين  أن  األرجح  فعلى  أعاله، 

ومتويل املشاريع اجلديدة أكرث من غريها.

يعترب  والذي  املايل  باحليز  املتعلق  القلق  حجم  متامًا  احلكومة  وتعي 
العام  القطاعني  الشراكات بني  واحدًا من األسباب املنطقية الستمرار 
واخلاص كوسيلة للقيام مبشاريع البنية التحتية املهمة كمشروع البحر 
امليت- البحر األحمر ومشروع املفاعل النووي ومشروع حافالت الرتدد 
شبكة  ومشروع  عمان-الزرقاء  حديد  سكة  خط  ومشروع  السريع 
لطلب  نظرًا  ولكن  عديدة.  أخرى  ومشاريع  الوطنية  احلديدية  السكك 
احلكومية  الضمانات  من  نوع  وجود  الكربى  املشاريع  شركاء  من  عدد 
القطاع  متويل  من  املتوقعة  الفوائد  كامل  تتحّقق  ال  أن  املمكن  فمن 
الدين احلكومية  لتلك املشاريع، وعليه يجب احتساب ضمانات  اخلاص 
كما لو كانت ديون فعلية على احلكومة وفقًا للقانون، ومن الضروري جدًا 
يف الوقت نفسه إيجاد حيز مايل جديد للسري قدمًا نحو حتقيق طموحات 
قطاعات النقل والطاقة وأي جمال آخر يف تنمية البنى التحتية مع األخذ 
بعني االعتبار حقيقة أن اململكة قد قاربت على الوصول إىل سقف الدين 

كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل احملدد يف القانون بـ %60.

الفرص
لدى الشعب واحلكومة عدد من اخليارات للتقليل من اخملاطر املالية 
املشار إليها وتأثرياتها السلبية، وخاصة إليجاد حيز مايل لالستثمارات 
وهي:  ذلك  لتحقيق  خمتلفة  طرق  تتوّفر  حيث  اجلديدة،  الرأسمالية 
جمع املزيد من اإليرادات من خالل رفع األسعار والتقليل من النفقات 
الضريبية أو اإلعفاءات الضريبية أو املزايا اخلاصة، والتقليل من اإلنفاق، 
والبحث عن خيارات أخرى للشراكة بني القطاعني العام واخلاص بحيث ال 

تتطلب ضمانات حكومية لرأسمال املستثمر.

اإلنفاق  من  للتقليل  التوصيات  بعض  إىل  الكتاب  هذا  يف  أشرنا  وقد 
هنا  تكرارها  عن  وعوضًا  العام،  اإلنفاق  وفعالية  كفاءة  زيادة  وكيفية 

فإننا نشري إىل أكرثها أهمية فيما يلي: 

أعداد  يف  الفائض  من  احلد  طريق  عن  التعليم  على  اإلنفاق  خفض 
املعلمني واملباين املدرسية.

خفض تكاليف املوازنة اخملصصة لقطاع الصحة من خالل رفع األجور، 
ورفع أقساط التأمني وخاصة للموظفني رفيعي املستوى ممن تفوق 
امتيازاتهم امتيازات املوظفني اآلخرين، وحتسني إدارة األدوية، وزيادة 
فعالية مرافق الرعاية الصحية االستشارية املتخصصة يف القطاعني 
ة الشاغرة وغريها من التوصيات. العام واخلاص، واحلد من عدد األسرَّ

التقليل من فاقد املياه
 يجدر بوزارة املالية مراقبة جميع املوارد املالية لقطاع املياه عن 
كثب للتأكد من عدم القيام بإجراءات من شأنها زعزعة إسرتاتيجية 

الدين متوسطة املدى أو أن تضع اململكة يف مشاكل الديون.

جلميع  ومالية  اقتصادية  جدوى  دراسات  إجراء  املالية  بوزارة  يجدر   
زعزعة  عدم  من  للتأكد  والضخمة  الكربى  الرأسمالية  املشاريع 

االستقرار املايل يف املستقبل.

 زيادة الرسوم على مستخدمي الطرق وبالتايل تقليل تكاليف املوازنة 
اخملصصة للطرق.

التكاليف  خفض  شأنها  من  التي  التوصيات  بعض  حتتاج  وقد   
شأنها  من  التي  األخرى  التوصيات  بعض  تنفيذ  إىل  أعاله  واملذكورة 
والثانوي  األساسي  التعليم  جودة  كرفع  باملقابل  التكاليف  زيادة 

للتنافس بشكل أفضل على الصعيد الدويل.

إيرادات املوازنة مع  لزيادة  الفرص  الضريبي عددًا من  النظام  ُيوّفر   
تركيزنا  وينصبُّ  كبري،  حد  إىل  االقتصاد  أو  اجملتمع  على  التأثري  عدم 
هنا على خفض النفقات الضريبية، مع اإلشارة إىل بعض السياسات 
الضريبية2 ، حيث من املمكن أن يشتمل هذا النوع من اإلصالح على 

ما يلي:

غري  أنها  تبّين  قد  حيث  تدريجيًا،  اخلاصة  االستثمار  حوافز  إلغاء   
منتجة يف جميع الدول يف العامل تقريبًا التي عمدت على تطبيقها 

وتقييمها.

حيث  الصادرات،  من  الدخل  على  تدريجيًا  الضريبية  اإلعفاءات  إلغاء   
تبّين أن هذا النوع من اإلعفاءات وغريها غري منتجة ومتعارضة مع 

قواعد منظمة التجارة العاملية.

2        ُأخذت معظم هذه التوصيات من ورقة العمل لتقييم النفقات الضريبية يف األردن، هرييديا-أورتيز، يونيس )2011(.
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 إلغاء جميع الضرائب الصفرية يف ضريبة القيمة املضافة باستثناء 
الصادرات. 

ضريبة  إطار  ضمن  اخملفضة  والرسوم  اإلعفاءات  معظم  من  احلد   
القيمة املضافة، مع النظر يف زيادة الضريبة الصفرية على رسوم 
االسترياد باستثناء ما يتعارض مع القانون الدويل، حيث أن الضريبة 
الصفرية تضر بقدرة األردن على املنافسة وُتشّجع على سوء توزيع 

املوارد من جانب الصناعات اخلاصة.

االقتطاعات  وجتميد   ،%20 إىل  الشخصي  الدخل  ضريبة  سقف  رفع   
من  هذا  يزيد  أال  احملتمل  من  واألسري.  الشخصي  الدخل  من 
اإليرادات بشكل كبري خالل الفرتة املقبلة، حيث من املتوقع أن يكون 
التضخم منخفضًا، إال أن زيادة مستويات الدخل للفئات املتوسطة 
واملنخفضة سيساعد على حتسني نظام اإليرادات يف املستقبل.

بجمع  املتعلقة  التوصيات  من  عددًا   )2010( وآخرون  املومني  وُيقّدم 
اإليرادات من النظام الضريبي احلايل عن طريق حتديد الشركات واألفراد 
الذين ينبغي أن يشملهم النظام الضريبي بشكل أفضل ممن خرجوا 
من النظام أو جتنبوا الكشف الضريبي، ومن شأن تنفيذ هذه التوصيات 
اقتصادي  عبء  أي  فرض  دون  احلكومة  إيرادات  زيادة  يف  يساعد  أن 
غري  املنافسة  من  التقليل  إىل  باإلضافة  اخلاص  القطاع  على  جديد 
ميتثلون  الذين  حساب  على  الشرفاء  غري  فيها  يكسب  التي  العادلة 

للقانون واألنظمة املعمول بها يف الدولة.

يفرض  ال  التي  املشاريع   على  أكرب  بشكل  الرتكيز  باحلكومة  ويجدر 
قد  التي  للقروض  ضمانات  تقدمي  عبء  احلكومة  على  تنفيذها 
يكمن  ورمبا  احلالية،  واخلاص  العام  القطاعني  شراكات  تفرضها 
ُتوّجه  بحيث  سيادية  غري  بشروط  املشاريع  متويل  تصميم  يف  احلل 
مبتطلبات السوق ويظهر فيها عنصر اخملاطرة أكرث وضوحًا. وتتمّثل 
إحدى الطرق للقيام بذلك يف إعداد وسائل معينة من شأنها توضيح 
للمستخدم،  املستقبلية  التعرفة  كتحديد  التنظيمية  الرتتيبات 
البناء  مشاريع  على  والتملك  والتشغيل  البناء  مشاريع  تفضيل  أو 
والتشغيل ونقل امللكية بسبب تشارك اخملاطر بني القطاعني العام 
واخلاص بحيث ال يضطر الشريك يف القطاع اخلاص إىل حتّمل خسارة 

رأس املال يف املستقبل البعيد.

لتنمية  صندوق  إنشاء  حول  السادس  الفصل  يف  توصية  قدمنا    كما 
البنية التحتية، والذي من شأنه توفري رأس املال أو ضمانات رأسمالية 
مطالبة  من  التقليل  إمكانية  مع  الكربى  املشاريع  دعم  على  قادرة 
القطاع اخلاص احلكومة لضمان رأس املال اخلاص يف  الشريك يف 

هذه املشاريع.

اخلامتة
ُتقّدم دراسة توجهات اإلنفاق العام عددًا كبريًا من الفرص ملساعدة 
املالية  االستدامة  من  جديدة  مرحلة  إىل  االنتقال  على  اململكة 
نوعية  لتحسني  اجملاالت  من  عددًا  حددنا  وقد  االقتصادي،  واالزدهار 
اإلنفاق احلكومي واحلد من حاالت عدم الكفاءة املالية واحلفاظ على 

املوارد العامة الشحيحة.

مستويات  يف  مشابهة  أخرى  دول  مع  األردن  مقارنة  حال  يف  وجند 
إجادة  معدل  نسبة  ارتفاع  ومنها:  به  لنفخر  الكثري  هناك  أن  الدخل 
والرعاية  باملدارس،  االلتحاق  معدالت  وارتفاع  والكتابة،  القراءة 
الصحية الشاملة، والبنية التحتية اجليدة برًا وجوًا والسعي لتحسينها. 
املكلفون  يصرفه  أردين  دينار  كل  قيمة  رفع  يف  اآلن  التحدي  ويكُمن 
املفروض  الضغط  من  املايل  النظام  ُيخّلص  بشكل  الضرائب  بدفع 
مقارنة  األمام  إىل  باململكة  االرتقاء  من  االقتصادي  النمو  وُيمّكن  عليه 
بالسياسات  تتعلق  وفورية  جدية  إجراءات  ُتتخذ  مل  وإذا  بنظرياتها. 
الدراسة  هذه  يف  املوضحة  املالية  اخملاطر  بعض  لتجنب  العامة 

فستعود اململكة أدراجها إىل الوراء عوضًا عن التقدم إىل األمام.

الدراسة  هذه  يف  املقدمة  والتوصيات  التحليل  ُيقّدم  أن  ونأمل 
ملموسة  طرق  عن  الباحثني  السياسات  لواضعي  مفيدة  إرشادات 

ومبتكرة ومراعية للتكاليف ملواجهة هذه التحديات.
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