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 شكر وتقد�ر 

مرصد اإلنفاق  " تندرج هذه الوثيقة ضمن مشروع
االجتماعي: إطار متكامل لدعم السياسات المالية  

الكلية وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة  
للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  "العربية

وزارة التخطيط والتعاون بالشراكة مع  )اإلسكوا(
 وزارة المالية في األردن.الدولي و

اإلسكوا بقيادة نيرانجان   من فريقالتقرير  وقد أعدّ 
ق  سارانجي، كبير موظفي الشؤون االقتصادية ومنس�

إقليمي في شؤون  المشروع، وعمر حكوز، مستشار 
البحث،  شؤون في إلحصاء، ونور رميح، مساعدة ا

وأحمد العلوان، استشاري، ومروان حكيري، خبير  
البحث، شؤون في اقتصادي، ودانا حمدان، مساعدة 

 البحث. شؤون في وليال درويش، مساعدة 

فريق اإلسكوا عن شكره وتقديره ألعمال  عربوي
 المسؤولين فيمن كبار الجانب األردني،   كاء منشرال

الدكتورة هنادي   وال سيماوزارات ومؤسسات حكومية  
الرفاعي والدكتور هيثم عوده من وزارة المالية في 

األردن، والدكتور حضرم الفايز والدكتور معتصم  
الكيالني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي في 

 اإلنفاقاألردن، والمشاركين في اجتماعات مرصد 
إلثراء من مساهمات دن لما قدموه االجتماعي في األر

 .هوتطويرالمشروع 

ُيعرب الفريق أيضًا عن تقديره لتعليقات ومساهمات  
السيد أسامة صفا، رئيس قسم العدالة االجتماعية في  

اإلسكوا، والسيد ناثانيل مارتن، مسؤول معاون  
 للشؤون االقتصادية في اإلسكوا. 

، يود الفريق أن يشكر السيد محمد  وأخيراً 
محمد الحسن، رئيس مجموعة االزدهار   مختار 

االقتصادي المشترك على توجيهاته ودعمه إلصدار  
. هذه الوثيقة 
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 الرسائل األساسية

جتماعية  االسياسة ال لتكون وإدارتهاالبرامج االجتماعية  رصد عمليةتحسين  •
حقيق أهداف  ت في سهمالنمو الشامل وت  فتحّفز  وكفاءة وفعالية اً أكثر إنصاف 

أداة مفيدة  ك  االجتماعي اإلنفاقمرصد  فيها  ستخدمي والتنمية المستدامة،  
 للحكومات. 

تحسين الحّيز المالي لزيادة اإلنفاق االجتماعي المخّصص للمجاالت الحاسمة   •
المعنية بتحسين اإلنتاجية والقدرة على المجاالت للسياسة االجتماعية، وهي 

مواجهة الصدمات الُنُظمية، ومنها جودة التعليم والخدمات الصحية، وتنمية  
العمل والبحث والتطوير  ، وسوق  االجتماعي الضمان والطفولة المبكرة،  

 واإلجراءات المناخية. 

إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق على المجاالت الحاسمة للسياسة االجتماعية، مع  •
التنمية البشرية ورأس المال البشري    لدعمالحرص على التوازن في اإلنفاق 

 والنمو االقتصادي.

ضل في توفير  تحديث نظام التحويل العام لضمان شفافية وكفاءة وجودة أف •
 الخدمات، واستهداف أدق للفئات السكانية األكثر حاجة وضعفًا. 

إلعادة التوازن في   اإلسراع في إجراء اإلصالحات في إدارة المالية العامة •
 تقديم الخدمات االجتماعية وترسيخ االستقرار المالي.
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 األساسية التوصيات

تحسين إجراءات رصد البرامج االجتماعية  .1
لترسيخ سياسة اجتماعية تّتسم وإدارتها، وذلك  

اإلنصاف والكفاءة والفعالية كمنطلق لتحفيز النمو ب 
الرصد الشامل تعزيز    )أ ( ذلك:    يتطّلب الشامل. و

لبرامج االجتماعية لدعم تحقيق أهداف التنمية ل 
المستدامة، حيث يمكن االستفادة من مرصد 

اعتماد ثقافة التقييم   )ب (اإلنفاق االجتماعي؛  
الدوري للبرامج االجتماعية العامة وتحديد 

تحديث   )ج ( و المجاالت التي تستدعي التحسين؛  
نظام التحويالت العامة على نحو يضمن الشفافية 

ءة والجودة في تقديم الخدمات، وتحسين  والكفا 
بما في ذلك  المحتاجين، استهداف السكان  

والشباب، والنساء، والفقراء، والفئات   األطفال، 
السكانية الضعيفة. وتكتسب هذه اإلجراءات أهمية 
حاسمة، ليس لتحسين النتائج فحسب، بل لضمان 

 إعمال الحقوق األساسية للجميع أيضًا.
يات اإلنفاق على المجاالت  إعادة ترتيب أولو .2

األكثر أهمية للسياسة االجتماعية، مع الحرص  
على إنفاق متوازن يتيح النهوض بالتنمية 

البشرية ورأس المال البشري والنمو االقتصادي. 
المجاالت  تقييم )أ(ولتحقيق ذلك ال بّد من: 
ث فيها االنفاق العام االستراتيجية التي ُيحدِ 

تغييرًا حقيقيًا. وال يقتصر ذلك على مجاالت 
اإلنفاق االجتماعي التقليدي مثل الصحة والتعليم 

والحماية االجتماعية، بل يشمل أيضًا مجاالت 
إنتاجية أخرى مثل إيجاد فرص العمل، وحماية  

والخدمات المجتمعية،  والربط البيئة، واإلسكان 
إعادة توجيه   )ب(والثقافة والرياضة؛ 

المخّصصات نحو مجاالت أكثر إنتاجية، بطرقٍ  
منها إعادة التوازن إلى النفقات الجارية 

  )ج(ووالرأسمالية في القطاعات االجتماعية؛ 
تطبيق أداة محاكاة يسترشد بها واضعو 

إلنفاق  للوضع سيناريوهات محتملة  السياسات
االجتماعي العام، بما يّتسق مع سياسة المالية 

مرصد اإلنفاق االجتماعي  يمثلة. والكّليلعامة ا
توجيه السياسات العامة نحو  لأداة محاكاة 

 تحقيق هذا الهدف. 
الشركات تحفيز تعزيز التدريب على المهارات، و .3

، وتشجيع البحث واالبتكار في قطاعات  الصغرى
  والبيئة، والزراعة، والصحة،الحياة مثل التعليم 

توفير حوافز ضريبية   )أ(ذلك:  يتطّلبوالثقافة. و
وتعزيز االستثمار في القطاعات الجديدة التي  

  مثل(تعمل على استحداث فرص عمل كثيرة  
دة، والزراعة  قطاع البيئة، والطاقة المتجدّ 

تعزيز نوعية التعليم العالي  )ب (؛ )العضوية
والتدريب على المهارات ما بعد الثانوية لضمان  

سوق العمل، مع ما ف أفضل مع متطلبات تكي� 
 تالمعدّ في تخفيض من فوائد  ذلكبيقترن 

لدى بعض الفئات   الضعفأوجه البطالة و
تشجيع البرامج التي تتيح  )ج(؛ ةاالجتماعي

استحداث فرص عمل مباشرة لألفراد ذوي  
إسهامًا  المهارات المتدنية أو المتوسطة، وتسهم 

  على غرارفي إيجاد أصول إنتاجية،  اً كبير
الوطني لضمان العمالة الريفية في الهند؛   البرنامج

تعزيز القدرة على الصمود في وجه األزمات   ) د ( و
 ر المناخ والكوارث الطبيعية.وتغي�  العالمية

المالي الالزم لزيادة النفقات   الحّيزتعزيز  .4
مجاالت التي الاالجتماعية، وبشكل أساسي في 

تعتبر حاسمة لتحسين القدرة على الصمود في  
، مثل التعليم والصحة والتحول  تالصدماوجه 
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البيئي. إن خطر الوقوع في فخ الديون كثيرًا ما  
ُيلزم الحكومة باتخاذ حزمة من إجراءات التقشف  

 لمستوىالمالي، األمر الذي يطرح تهديدًا حقيقيًا 
المالي  الحّيزولتعزيز  .ونوعيته اإلنفاق االجتماعي

اإليرادات المحلية عبر  تحسين تعبئة  )أ(يجب: 
زيادة تحصيل الضرائب، وإعادة تقييم القاعدة  

،  الضريبي التدرجالضريبية، وتعزيز اإلنصاف و
ومعالجة أوجه القصور التي تشوب النظام  

وضع سيناريوهات لتثبيت الدين،   )ب(الضريبي؛ 
وأطر لإليرادات والنفقات على المدى المتوسط،  

القتراض الحالي أو  حاجة إلى زيادة االمع مراعاة 
المالي على   الحّيزلزيادة اقتراض جديد البدء ب

نحو يسمح بتمويل أهداف التنمية المستدامة؛  
 ،تفعيل أدوات مبتكرة لتخفيف عبء الديون )ج(و

آلية مقايضة الديون مقابل العمل  مثل 
أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها / المناخي

ناخي واإلسراع اإلسكوا لتعزيز تمويل العمل الم
 بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

لمواجهة التحديات المعّقدة في تخصيص موارد  .5
االحتياجات (الميزانية لإلنفاق االجتماعي 

االجتماعية المتزايدة للسكان، وتوحيد الميزانية،  
ومعالجة أوجه الالمساواة، بما في ذلك 

واطن الضعف  الالمساواة بين الجنسين، ومَ 
يجب  )ر المناخعن األوبئة الجديدة، وتغي� الناجمة 

استهداف أفضل  )أ(اتخاذ التدابير التالية: 
تحسين  )ب(للمستفيدين من البرامج االجتماعية؛  

إعادة تخصيص النفقات االجتماعية لصالح 
قاعدة مشتركة  وضع )ج(واإلنفاق االستثماري؛ 

لتحديد احتياجات الحماية االجتماعية التي تعّزز  
 اإلدماج والقدرة على الصمود. 

اإلسراع في تنفيذ اإلصالحات في إدارة المالية   .6
العامة، وذلك إلعادة التوازن بين توفير الخدمات  

ي. االستقرار المالي الكلّ تثبيت االجتماعية و
طريق  خارطةوضع ال بد من  )أ(ولتحقيق ذلك، 

دقيقة التصميم لإلدارة المالية العامة، مع الحرص  
على تحديد مراحل اإلصالحات المالية على نحو 

م القائمة، ُظ يراعي نقاط القوة والضعف في النُ 
والموارد المتاحة، والقيود المفروضة على 

إعطاء األولوية للعقبات األساسية   ) ب ( القدرات؛ 
ظائفها في نظام اإلدارة المالية العامة وو

 األساسية التي تركز على االمتثال المالي؛  
عن الميزانية إعداد التقارير تحسين آليات  )ج(
   ؛)األداء المالي وغير المالي تقاريربما في ذلك (
تحسين البيانات ونوعية المعلومات لتوفير   )د(

 الدعم الالزم لوضع السياسات. 
الرقمنة كفرصة محورية لتعزيز دقة دعم   .7

، إذ االستهداف والكفاءة في اإلنفاق االجتماعي 
ُتسهم التحويالت االجتماعية الرقمية في تعزيز 
فعالية التدخالت العامة لصالح األسر المحتاجة.  

تؤدي رقمنة اإلدارة الضريبية إلى زيادة اإليرادات و 
المالي الالزم   الحّيز للحكومة   وتوّفر الضريبية،  

كما عية األساسية.  لالستثمار في الخدمات االجتما 
في رفع مستوى الشفافية والفعالية،   تسهم الرقمنة 

الكشف   إمكانات جديدة في مجالّي وإتاحة  
 مكافحة الفساد. بما يفيد في  والرصد،  

دعم إعداد ميزانية مراعية للمساواة بين  .8
الجنسين في دورة الميزانية، وفي خطة التنمية  

ُيسهم الوطنية، وفي جميع البرامج االجتماعية. و
من أوجه التفاوت بين الجنسين،   ذلك في الحدّ 

بُسُبلٍ منها زيادة الحقوق وتدابير الحماية من  
الوصول   صتكافؤ فر والسعي إلى تحقيقالعنف، 

سوق العمل إلى و ،إلى القطاعات االجتماعية كافة
، مع الئقالعمل ال مرأة في حق الوضمان  ،خاصة

األرصدة  تخصيص المزيد من الحرص على 
 لتمويل هذه المجاالت االجتماعية.

اّتباع سياسة فعالة للتواصل بشأن رصد اإلنفاق  .9
رفع مرتبة األردن   ) أ ( االجتماعي، وذلك بهدف:  

 ؛ في الترتيب الدولي للشفافية المالية 
تحسين األداء البيئي واالجتماعي   ) ب ( 

 ته والحوكمة إلحداث تأثير إيجابي على جدار 
مدت جميع الوكاالت الرئيسية االئتمانية. فقد ع

فيتش وستاندرد آند بورز ( للتصنيف االئتماني  
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التصنيف   المعايير في هذه  إلى دمج  ) وموديز 
االستفادة    ) ج ( و االئتماني السيادي الخاص بها؛  

من مرصد اإلنفاق االجتماعي لحشد التمويل من 

خالل التعليق على المساعدة اإلنمائية الرسمية 
والتعهدات المتعلقة بالمناخ المقّدمة من البلدان 

 المتقّدمة النمو.
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 مقدمة 

المالي ومسألة  الحّيزتؤدي التحديات الناجمة عن 
المنطقة األردن و االستدامة إلى تزايد الضغوط على

العربية. وتسهم هذه الضغوط في تأكيد الحاجة إلى  
والتنمية البشرية،  االستثمار في التحّول الهيكلي، 

وأهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، تواجه المنطقة  
تحديًا رئيسيًا يتمّثل في القدرة على توجيه اإلنفاق  

ة الكّليستدامة المالية اال أولويات العام بما يتماشى مع
 التنمية االجتماعية.و

تحقيق العديد  في تيسير اإلنفاق االجتماعي ُيسهم و
 ث أنماطدِ ْح تُ . فقد المستدامةمن أهداف التنمية 
في  ء البلدانرًا كبيرًا على أدايأثتاإلنفاق االجتماعي 

مجال التنمية االجتماعية. لذلك، أكّدت خطة عام  
االستراتيجيات الرامية إلى  إدراج على أهمية  2030
 االقتصادي فيالتعليم والصحة والنمو م ُظ نُ تعزيز 

.  1األخرىالمشاكل معالجة الفقر والجهود المبذولة ل
لالستثمارات االجتماعية وتدابير  ستخدام الصائبفاال

التنمية من شأنه تحفيز الحماية االجتماعية 
تحقيق أهداف والمساعدة في االقتصادية والبشرية، 

 .2التنمية المستدامة

المالي   الحّيز ب  الكّلي بحكم اتساق سياسات االقتصاد  و 
إلنفاق االجتماعي المتاح، فإن تحقيق الفعالية في ا 

يستند إلى خيارات مستنيرة ومجدية. ومع تصاعد  
المالي، تزداد صعوبة تلبية   الحّيزالضغط على 

االحتياجات االجتماعية في حدود الميزانية 
المخّصصة. لذلك، تبرز الحاجة إلى رصد اإلنفاق 

 

1 Paliova and others, 2019. 
2 Sarangi and von Bonin, 2017 . 
3 ESCWA, 2019 . 

العام، وال سّيما اإلنفاق االجتماعي. وتساعد اآللية 
على ضمان   صد اإلنفاق االجتماعي الشاملة المّتبعة لر 

تخصيص ميزانية أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق 
أولويات التنمية االجتماعية وأهداف التنمية 

 .3المستدامة

تعمل الحكومة األردنية على إدراج أهداف التنمية 
المستدامة في خططها اإلنمائية الوطنية منذ عام  

  :2025األردن ". وقد أطلقت الحكومة خطة 2015
، وهي 2016في عام  "رؤية واستراتيجية وطنية

  ،سنوات 10خطة اجتماعية واقتصادية تمتد على 
صاد وتهدف إلى وضع رؤية طويلة األجل لبناء اقت

اإلدماج واإلصالح. كما قائم على ومرن، و ،شامل
خطة النمو االقتصادي "أطلقت الحكومة األردنية 

، الرامية إلى تعزيز النمو "2022-2018األردني، 
األردن من بين أوائل  ، كان2019الشامل. في عام 

الدول في المنطقة العربية، إلى جانب تونس، التي  
لمرصد اإلنفاق  بي حثت على إطالق المشروع التجري

في سياقها الوطني لرصد إنفاقها االجتماعي 
 االجتماعي العام.

م القسم الثاني وقد صيغت هذه الورقة كما يلي: يقدّ 
ة في األردن الكّلي لمحة عامة عن أداء المالية العامة  

. ويناقش 19- جائحة كوفيدوالوضع المالي في سياق 
ي سياق القسم الثالث مفهوم اإلنفاق االجتماعي ف

أهداف التنمية المستدامة، ويستكشف النتائج  
من إعداد ميزانية األردن إلى إطار  اً الرئيسية بدء 
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باألطر األخرى.   عمل مرصد اإلنفاق االجتماعي مقارنةً 
على االتجاهات العامة وتكوين الرابع  ويركّز القسم  

اإلنفاق االجتماعي، استنادًا إلى إطار مرصد اإلنفاق 
االجتماعي، وأبرز النقاط والتحديات التي تواجه 

ل القسم المجاالت االجتماعية والمستفيدين. ويحلّ 
السكانية حسب الفئات  الخامس اإلنفاق االجتماعي 

، وكفاءة اإلنفاق االجتماعي العام، واآلثار المستفيدة 
ق القسم يتطرّ ، فيما  المترّتبة على السياسات 

ذة على مستوى إلى اإلصالحات المنفّ  السادس 
التخطيط وإعداد الميزانية، وأهمية هذه اإلصالحات 

في تحسين فعالية وكفاءة اإلنفاق االجتماعي. 
 الرئيسية.  النتائج األخير القسم  يوجز و 
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 الحّيز : محدودية لمحة عامة عن المالية الكلية .1
المالي تفرض قيودًا على النفقات االجتماعية  

 العامة 

خالل العقود الثالثة الماضية، تعّرض االقتصاد األردني  
للعديد من األزمات االقتصادية واالجتماعية، أبرزها 

. فقد أفضت هذه األزمة  1989األزمة االقتصادية لعام 
إلى زيادة أوجه التفاوت في التمويل وتراجع مصادر  

البالد، في ظل انخفاض حجم المساعدات   الدخل في
ت األردنيين العاملين في الخارج العربية وتحويال

والطلب على القوى العاملة األردنية وأسواق التصدير  
بارتفاع ملحوظ  ت هذه التحدياتالوطنية. وقد اقترن

زانية العامة،  يلنسبة العجز في ميزان المدفوعات والم
وتفاقم المديونية الخارجية واستنزاف االحتياطيات 

ك، أسفرت هذه  الرسمية من العمالت األجنبية. كذل
حاد في النمو االقتصادي، وارتفاع  انكماش عناألزمة 

ملحوظ في معدل البطالة، وزعزعة االستقرار النقدي. 
في  اً حاد اً االختالل النقدي تراجع اوقد انعكس هذ

معدالت  ًا ملحوظًا لسعر صرف الدينار األردني وارتفاع 
كبير في مستوى تدهور أّدى إلى األمر الذي التضّخم، 

المعيشة، مقاسًا بنصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي. وعليه، منذ نهاية الثمانينات، وبالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي، بدأت الحكومة األردنية بتنفيذ  
برامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي التي تشمل أيضًا  

 . الميزانية إصالحات في 

 
 . 2018-2022األردني، االقتصادي  النمو تحفيز خطة االقتصادية، السياسات مجلس 4
5 Economic Policy Council of Jordan, 2018; IMF, 2021 . 

في سياق    الكّليوضع االقتصاد  .ألف
 19-جائحة كوفيد

يسجل النمو االقتصادي في األردن اتجاهًا تنازليًا منذ  
 19-. وقد ترتب عن جائحة كوفيدعديدة سنوات
في  2.2إضافي في النمو االقتصادي من  انكماٌش 

في المائة في عام  0.5إلى  2019المائة في عام 
إلى   2025رؤية األردن  تهدفو .)1الشكل ( 2020

 2021في المائة في عام  6.5ل نمو قدره تحقيق معدّ 
. غير أن جائحة  20254 في المائة بحلول عام 7.5و

خسائر فادحة في االقتصاد األردني   ألحقت 19-كوفيد
، مع تفاقم العجز المالي والخارجي 2020في عام 

جائحة،  الي فمع تفّش   .5العاملينمن وتسريح العديد 
من تدابير إغالق صارمة الحتواء االنتشار،  اوما واكبه

، وخسائر في 2020شهد األردن انكماشًا في ناتج عام 
في طليعة   19-تأتي جائحة كوفيدو الوظائف والدخل. 

ها األردن. ومن هذه  لض الصدمات الخارجية التي يتعرّ 
الصدمات، تدفق عدد كبير من النازحين من  

ى إلى  الجمهورية العربية السورية، األمر الذي أدّ 
في المائة في فترة  13م عدد السكان بأكثر من تضّخ 

قصيرة، وانقطاع طرق التجارة إلى العراق 
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دان  لَ البَ وهما ، وعبرها ةسوريالجمهورية العربية الو
.  لالستيراد والتصدير عادةً عليهما األردن  اللذان يعتمد

  2020ُتظهر توقعات النمو االقتصادي لما بعد عام كما 
إذ يبلغ معدل التضخم تعافيًا بطيئًا لالقتصاد األردني، 

التي يبذلها البنك   للجهود في المائة، ويعود ذلك -0.3
واء الضغوط التضخمية. ومع  المركزي األردني الحت

ذلك، يواصل معّدل البطالة ارتفاعه، مسجالً نسبة 
، 2021في المائة في الربع الثالث من عام  23.2

 .6بين الشباب والخريجين والنساء خاصة

المالي المحدود، وضعف القطاع الخارجي  الحّيز يمّثُل 
عمومًا، عائقًا رئيسيًا أمام تمويل االنتعاش الشامل  

، بلغ العجز المالي  2020والتطّلعات اإلنمائية. ففي عام 
ح  نَ باستثناء المِ (األولي للحكومة المركزية 

والتحويالت الواردة إلى شركة الكهرباء الوطنية  
في المائة   -4.7 نسبة )المساهمة العامة وسلطة المياه 

من الناتج المحّلي اإلجمالي. وقد بلغ الدين العام  
في المائة من الناتج    88مستويات مرتفعة مسّجالً 

ح  2020في عام  المحّلي اإلجمالي ، وهي نسبة ُيرج�
   2021في المائة في عام  91.2وصولها إلى 

ذلك بالرغم من ارتفاع اإليرادات   . ويحدث)2الشكل (
في المائة من الناتج المحّلي  21.8المحلية بنسبة 

، إلى مستوى متوقع قدره  2019اإلجمالي في عام 
في المائة في   23.2، و2021في المائة في عام  22.3
مدفوعًا بزيادة اإليرادات الضريبية ، 2022عام 

ضريبة القيمة المضافة والضرائب الشخصية (
. ومع ذلك، فقد اّتسع نطاق العجز  7)وضرائب الدخل

 
 .العامة  حصاءاتاإل دائرة  األردن، من  البيانات 6
7 IMF, 2022 . 
8 World bank, 2021; IMF, 2021. 

تصحيح   لعدم القدرة علىالمجمع في القطاع العام 
ُيعزى أساسًا  هو ما ، والمخطط له أوضاع المالية العامة

ة  في نهايإلى عدم كفاية تحصيل اإليرادات. و
بما في ذلك  (بلغ إجمالي الدين ، 2021يوليو / تموز

 )ديون شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة
في المائة من الناتج المحّلي اإلجمالي، لكن من   108.7

 . 20218في المائة في عام  113المتوقع أن يبلغ 

أضرارًا شديدة باالقتصاد   19-الحقت جائحة كوفيد
قم فقدان الوظائف ونقص  األردني، إذ أدت إلى تفا

اإليرادات. ومن أجل حماية الناس والشركات، اعتمدت  
الحكومة حزمة من إجراءات الدعم المالي. يقارن 

المالي الحكومي   الدعم 3الشكل المخطط الراداري في 
مقابل فقدان الوظائف، وفقدان الدخل، ومستوى 

التدابير الصارمة، ويبرز هذا الرسم انخفاضًا حادًا في  
فقدان نصيب الفرد من الناتج المحلي (األسفل 

. )فقدان ساعات العمل(وارتفاعًا في القمة  )اإلجمالي
ر الدعم المالي الحكومي في األردن بنحو    1.48وُيقد�

  . ومقارنةً 2021و 2020مليار دوالر خالل عامي 
في المائة من   23.3(بمتوسط الدعم المالي العالمي 

، فإن االحتياجات المالية )الناتج المحلي اإلجمالي
 19-اإلضافية الالزمة للتعافي من تأثير جائحة كوفيد

ر بنحو    8.2على األفراد والشركات في األردن ُتقد�
إلى هذه االحتياجات   . باإلضافة)4الشكل (دوالر مليار 

المالية، تّتضح ضرورة تخصيص المزيد من اإلنفاق  
  العام للمجاالت الحرجة من التنمية االجتماعية

 . لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
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 تطور العجز المالي وعجز الحساب الجاري والنمو في األردن (بالنسبة المئوية) . 1الشكل  

 
 .International Monetary Fund, 2021 المصدر:

 الد�ن العام كنسبة من النا�ج المحلي اإلجمالي في األردن (بالنسبة المئوية) . 2الشكل  

 

 .International Monetary Fund, 2021 :المصدر
 . للمياه اإلدارة العموميةال تشمل البيانات المجمعة بشأن الدين العام اإلجمالي البيانات الخاصة بشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة و مالحظة:
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 التدا�ير  التشدد بالدعم المالي الحكومي مقابل فقدان الوظائف، وفقدان الدخل، ومستوى  . 3الشكل  

 

 ./Covid-19 Stimulus Tracker : https://tracker.unescwa.org المصدر:

 الدعم المالي الحكومي واالحتياجات المالية اإلضافية (بمليارات الدوالرات)  . 4الشكل  

 
 ./Covid-19 Stimulus Tracker: https://tracker.unescwa.org المصدر:
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أنماط اإلنفاق العام في سياق   .باء
 19-جائحة كوفيد

في   30بلغ اإلنفاق الحكومي العام في األردن حوالي 
ومن  ،2019ي اإلجمالي في عام المائة من الناتج المحلّ 

في المائة في   31.3المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 
بعض اإلنفاق العام في األردن  شهد. 20219عام 

  اً مساوي، لكنه بقي 2019و 2010التقّلبات بين عامي 
الذي  لمتوسط اإلنفاق في البلدان المتوسطة الدخل

في المائة على مدى  30حالة ركود عند حوالي شهد 
كانت حصة اإلنفاق  والسنوات الخمس الماضية. 

 في األردن الناتج المحّلي اإلجمالي منالحكومي العام 
العالم والمنطقة العربية  مما كانت عليه فيأقّل 

 . 10)5الشكل (

ُيخّصص القسم األكبر من اإلنفاق العام في األردن إلى 
، بما في ذلك أجور ورواتب الموظفين،  اإلنفاق الجاري

واستخدام السلع والخدمات، ومدفوعات الفوائد، 
واإلعانات االجتماعية، ما من شأنه أن يحّد من   الدعمو

. في خطته 11حصة اإلنفاق على أغراض التنمية
، وباالشتراك مع  2022و 2018للفترة الممتدة بين 

 
9 IMF, 2022 . 

  الدخل المتوسطة  البلدان من  بلد  100 منها  بلدًا، 187 لـ اإلجمالي المحلي والناتج  العام الحكومي اإلنفاق التحليل  هذا  شمل اإلجمال، في 10
 .العربية المنطقة من بلداً  20و

  اإلنفاق من المائة في 80 حوالي  األردنية المركزية الحكومة إنفاق ويمّثل . التحليل هذا  في  المركزية الحكومة ميزانية اسُتخدمت  11
  دقيقاً  تصويراً  يقدم فإنه المركزية، الحكومة إنفاق هو  التالية األقسام في تحليله تمّ  الذي االجتماعي اإلنفاق أن ورغم. العام الحكومي

 . األردن في  االجتماعي اإلنفاق لواقع

القطاع الخاص، خطط األردن لخفض النفقات الجارية 
وزيادة كفاءة اإلنفاق الرأسمالي لتعزيز النمو  

كومة األردنية  االقتصادي. ويوضح الشكل أدناه أن الح
نجحت في خفض اإلنفاق الجاري بشكل طفيف في  

. إال أن هذا اإلنفاق عاود ارتفاعه في عام  2019عام 
في المائة من ميزانية الحكومة   95ليصل إلى  2020

، وتوّزع )في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 26.1(
في  43(الموظفين  أجور ورواتببشكل رئيسي على 

 .)في المائة 19(زايا االجتماعية  ، والم)المائة

اقتصرت نسبة االستثمار في  ،6الشكل كما يبّين 
  2020واإلنفاق الرأسمالي في عام األصول غير المالية 

في المائة فقط من ميزانية الحكومة، وهي   5على 
في   11( 2010حصة أقّل مما كانت عليه في عام 

الحّيز المالي   محدودية. وتكشف هذه األرقام )المائة
لبنية األساسية، أو االستثمار في لالمخّصص المحدود 

القطاعات اإلنتاجية التي تسهم في تعزيز النمو 
س والمستشفيات  مثل بناء المدار، والتنمية البشرية

والطرق، وما إلى ذلك. وُتظِهر االستثمارات بعض 
عالمات التعافي، على النحو المقّرر في خطة الفترة 

 .2022و 2018الممتدة بين عامي 
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 النا�ج المحّلي اإلجمالي: األردن مقابل المناطق العالمية من حصة ك اإلنفاق العام . 5الشكل  

 
 IMF, 2021. World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic – Health Concerns, Supply Disruptions and المصدر:

Price Pressures, October 2021 . 

 النسبة المئوية) ب ( 2020و 2010�ين عامي  مرك��ة حسب االستخدامات االقتصادية،نفقات الحكومة ال . 6الشكل  

 
 وزارة المالية، األردن.  المصدر:
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اإلنفاق االجتماعي في سياق أهداف التنمية  .2
 المستدامة 

يختلف مفهوم اإلنفاق االجتماعي باختالف البلدان، 
ويعتمد على التقّدم الذي ُيحرزه البلد في تحقيق 

أولويات التنمية االجتماعية. وفي أفضل األحوال،  
يهدف اإلنفاق االجتماعي إلى تحقيق الحّد األقصى  

ق ذلك بحصول األفراد على  من رفاه اإلنسان. ويتحقّ 
  ها االجتماعية، بما فيالخدمات الجيدة والحماية 

خطة التنمية المستدامة لعام  المشمولة بالمجاالت 
كفالة وصول الجميع إلى الخدمات.  والمعنية ب 2030

استثمارات "والنفقات االجتماعية المناسبة هي 
ي تغّط و ،12تعزز النمو الشامل والمستدام "اجتماعية

مخصصات اإلنفاق طائفة واسعة من القطاعات 
االجتماعية. لكن ما من معلومات كافية عن مدى  

صات وفعاليتها من حيث إمكانية  كفاءة هذه المخّص 
مدى  وأالوصول إلى الخدمات المقّدمة ونوعيتها، 

استجابة مستويات اإلنفاق هذه لمتطلبات االقتصاد  
 والمالية العامة في تلك الفترة. الكّلي

لف من  كما أن مفهوم اإلنفاق االجتماعي نفسه يخت
منظمات قد وضعت حيث التعريف وتوافر البيانات. و

مختلفة لإلنفاق االجتماعي،  عديدة مقاييسدولية 
ولكنها تقتصر على جوانب محّددة من الحماية  

االجتماعية، وال تعتمد تعريفًا واسعًا للبعد االجتماعي. 
فعلى سبيل المثال، يقيس صندوق النقد الدولي  

الحكومي الذي   نه اإلنفاقأعلى إلنفاق االجتماعي ا
م الصحة والتعليم والحماية  ُظ تخصصه الميزانية لنُ 

 
 .2019و 2017اإلسكوا،  12
13 IMF, 2020 . 
 . Sarangi and others, 2021االجتماعي، اإلنفاق ومرصد الدولي النقد  صندوق حسابات   بين للمقارنة 14

بعض أنواع   النقد بأنيؤكّد صندوق و، 13االجتماعية
اإلنفاق قد تشتمل أيضًا على عنصر اجتماعي. ولكن 

من    "أدنى"غالبًا ما ُينظر إلى هذه األنواع بوصفها 
انية أجور  اإلنفاق العام المصمم تصميمًا جيدًا، مثل ميز

دة بدّقة.  التي قد ال تكون محدّ  الدعمالقطاع العام أو 
بيانات شاملة عبر البلدان عن هذه األنواع  توّفروال ت

م  ُظ من اإلنفاق. كما أن تعريف صندوق النقد الدولي لنُ 
الصحة والتعليم والحماية االجتماعية ال يأخذ في  

ن ابعدالحسبان اإلسكان وحماية البيئة، وهما 
لتحقيق العديد من أهداف التنمية  مهمانن ااجتماعي

 .)ل أدناهالجدو(المستدامة 

اإلسكوا، أطلقته مرصد اإلنفاق االجتماعي، الذي يّتسم 
أهداف التنمية مواءمة أكبر مع أوسع، و بنطاق

مع الخصائص لتكييفه أكبر  إمكانيةالمستدامة، وب
الوطنية. ويعالج مرصد اإلنفاق االجتماعي أوجه  

  الدولي،نموذج صندوق النقد لقصور التي تشوب ا
توسيع نطاق التحويالت  مؤكدًا تحديدًا على ضرورة 

الميزانية لألغراض االجتماعية،  االعامة التي تخصصه
على نحو يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة  

. يكتسب 14التي تلتزم بها جميع الدول األعضاء
ن وصول الجميع  اإلنفاق العام أهمية كبيرة في ضما

تكافؤ الفرص للجميع،  كفالةإلى الخدمات العامة، و
. كما يؤكد إطار أهداف  وضمان عدم إهمال أحد

التنمية المستدامة صراحًة على أهمّية االستثمارات 
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االستراتيجية في القطاعات االجتماعية في دفع 
. وعلى الصعيد  15عجلة النمو الشامل والمستدام

ول األعضاء إعالن تونس بشأن  اإلقليمي، اعتمدت الد
العدالة االجتماعية في المنطقة العربية في الدورة 

  من تونس،قدت في عُ  التي(الثامنة والعشرين لإلسكوا 
، وأعادت فيه التأكيد  )2014سبتمبر / أيلول 18 إلى 15

على التزامها بالعدالة االجتماعية كقيمة جوهرية في  
واإلسالمية، وركن أساسي لبناء الثقافة العربية 

مجتمعات آمنة ومتالحمة ومزدهرة. وتعهدت أيضًا  
بتحقيق المساواة واإلنصاف، وتشجيع دور المجتمع  

 المدني في صنع القرار والمشاركة.

ف مرصد اإلنفاق  وانطالقًا من هذه الخلفية، ُيعر�
 االجتماعية على أنها تشمل   نفقات ال االجتماعي  

 بضائع وخدمات مقّدمة  المعامالت في شكل 
 إلى المجتمعات المحلية، استنادًا أوالً إلى أساس  

غير قائم على السوق، ولكن أيضًا من خالل وسائل 
والمنح واإلعفاءات الضريبية  الدعم تحويل مثل 

 . ويفّصل التعريف أيضًا 16وغيرها من التحويالت
بأنه ينبغي ألي تدبير ُيتّخذ في إطار النفقات 

ة أن يسترشد بالهدفين التوجيهيين االجتماعي 
تحديد    ) أ (:  المعنيين بالتنمية االجتماعية  التاليين 

وجهة النفقات لصون العدالة االجتماعية والتنمية 
الشاملة للجميع، والحّد من الفقر وعدم المساواة،  

تحديد وجهة   ) ب (وتحسين التنمية البشرية؛ و 
وتعميم   النفقات لتعزيز رأس المال البشري واالبتكار، 

المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو االقتصادي 
 .17المستدام

 تع��ف اإلنفاق االجتماعي وفقًا لإلسكوا وصندوق النقد الدولي

 البعد 
 
 

 التعليم  المؤسسة
 الصحة 

 والتغذية 

اإلسكان  
والربط  

والمرافق 
 المجتمعية 

التدخالت 
في سوق  

العمل،  
وبرامج إيجاد  

 فرص عمل 

الحماية  
االجتماعية  

 الدعم و
 مساعدةو

 المزارع

الفن 
والثقافة 
 حماية ال�يئة  وال��اضة 

صندوق النقد 
م  ظُ الدولي (نُ 

الصحة والتعليم  
والحماية  

 االجتماعية)

 مشمول غير  مشمول غير  مشمول مشمول غير  مشمول غير  مشمول مشمول

 اإلسكوا
مرصد اإلنفاق 

 االجتماعي 
 مشمول مشمول

مشمولة  
باإلضافة إلى  
نفقات التنقل 

الحضري 
وربط  

المناطق 
الريفية 
 بالطرق

 مشمول

اإلعفاءات  [
الضريبية:  

 ] مسّجلة

مشمول  
باإلضافة إلى  

دعم نفقات 
الوقود 

والكهرباء  
  ومساعدة

  لمزارعا

 مشمول مشمول

 .المؤلفون :المصدر

 
 . 8 والهدف ؛ألف-2باء و -1المقصدين  ؛67و 20 الفقرتان ،A/RES/70/1 المثال، سبيل على انظر، 15
لغرض اجتماعي. وُيعّد ترشيد الدعم  ُتصَرف من الميزانية العامة نفقات الدعم ، فإن للدعمغير الدقيق  االستهداف عن النظر بغض 16

 الدعم احتساب  لعدم كافياً  وتوجيهه إلى الفئات األكثر احتياجًا أحد المجاالت الرئيسية إلصالح اإلنفاق االجتماعي، ولكنه ليس سبباً 

 .)2017 ،اإلسكوا( اجتماعية كنفقات
 .12، الفقرة 2019اإلسكوا،  17
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ويصّنف إطار مرصد اإلنفاق االجتماعي النفقات 
الصحة  (2)التعليم؛  (1)سبعة أبعاد:  ضمناالجتماعية 

 والمرافق المجتمعية؛  والربط  اإلسكان  (3)والتغذية؛ 
التدخالت في سوق العمل، وبرامج إيجاد فرص   (4)

  مساعدةو الدعمو االجتماعية الحماية (5)عمل؛ 
حماية  (7)الفن والثقافة والرياضة؛ و (6)؛ المزارع
. وتغطي األبعاد جميع النفقات )أعالهالجدول (البيئة 

من أصل  47العامة التي لها غرض اجتماعي، وتشمل 
خطة  المحددة في إطارمقاصد المقصدًا من  169

 . 18)2030 التنمية المستدامة لعام

ويحّدد مرصد اإلنفاق االجتماعي النفقات االجتماعية 
العامة المقّررة في الميزانية حسب الغرض 

فقات الجارية والرأسمالية. والمستفيد، وحسب الن 
وقد ُصممت المؤشرات داخل كل بعد بما ُيظهر 

أو أي نوع من الخدمة ( الغرض من اإلنفاق  
من هم ( والسكان المستفيدين    ) االجتماعية 

. كما أن ) المستفيدين من الخدمات االجتماعية 
تصنيف النفقات الجارية والرأسمالية حسب كل 

والنمو في سياق  مؤشر يساعد على تحليل اإلنتاجية 
. ورغم أن الغرض من اإلنفاق يتماشى يالكلّ االقتصاد 

 ُيصّنف المستفيدونمع تصنيف وظائف الحكومة، 
حسب ( بالغين  ال شباب و ال طفال واأل  ضمن فئات 

 ذوي اإلعاقة األشخاص  و ن؛ ي مسن ال ؛ و ) الجنس 
أو   ن اجتماعياً ي المهمشو ن؛  يوالمرضى والناج 

ن لخطر اإلقصاء االجتماعي والالجئين ي المعرض 
األسر المعيشية المستفيدة من الدعم و والمهاجرين؛  

المالي أو العيني؛ والمجتمع ككل، مثل اإلنفاق على  
السلع والخدمات العامة واالستثمارات على األصول 

ال تنحصر بأي مجموعة سكانية   التي   غير المالية 
ولويات . وتهدف المؤشرات إلى تحديد أ 19محّددة

التنمية االجتماعية الحاسمة في المنطقة العربية، 
وهي تمثل خطوة ملموسة نحو مواءمة التفكير 

 
 .2019اإلسكوا،  18
 .2019اإلسكوا،  19
 . 2019اإلسكوا،  20

المالي مع   الحّيز بشأن تدخالت السياسة االجتماعية و 
 .20الكّليالميزانيات الوطنية وسياسة االقتصاد  

االجتماعي العام: األردن  اإلنفاق ألف.
 عالم المقابل مناطق 

استنادًا إلى تعريف صندوق النقد الدولي لإلنفاق 
االجتماعي، تراوحت نسبة اإلنفاق االجتماعي العام 

في األردن على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية 
في المائة من الناتج المحلي  11.5و 12.9بين 

. وتتساوى هذه  2019و  2014اإلجمالي خالل عامي 
ة في البلدان المتوسطة النسبة تقريبًا مع تلك المسجلّ 

، وتفوق متوسطات بلدان 2018الدخل قبل عام 
، ال تزال النسبة . لكن)7الشكل (العربية المنطقة 

جتماعية، المئوية لنفقات الصحة والتعليم والحماية اال
في المائة من   14.4بعيدة عن المتوسط العالمي البالغ 

 .2019الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

اإلنفاق االجتماعي العام: ُنُظم   باء.
الصحة والتعليم والحماية االجتماعية  

 مقابل مرصد اإلنفاق االجتماعي

استنادًا إلى اإلطار المتعدد األبعاد لمرصد اإلنفاق 
في  14بلغت نسبة اإلنفاق االجتماعي  االجتماعي،

المائة من الناتج المحّلي اإلجمالي لألردن في عام  
في إطار نموذج   في المائة 11.5 بـمقارنًة ، 2019

. وفي النموذجين، يتساوى  صندوق النقد الدولي
اإلنفاق االجتماعي على التعليم، وتسود أوجه تفاوت  

عديدة في النفقات على الصحة والحماية االجتماعية 
فاق إلى اختالف  التباين في اإلن . ويعزى)8الشكل (

إطار اإلنفاق االجتماعي ومفهومه. فعلى سبيل المثال،  
نفقات  سوى  نموذج صندوق النقد الدوليشمل يال 
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  باستثناء(التعليم والصحة والحماية االجتماعية 
. في المقابل، ينظر مرصد اإلنفاق االجتماعي )الدعم

على   تؤثرفي أبعاد إضافية هامة، وهي األبعاد التي 
االجتماعي والتنمية االقتصادية وتحقيق جميع  الرفاه 

  الربطمنها اإلسكان ووأهداف التنمية المستدامة، 
والمرافق المجتمعية، والتدخالت في سوق العمل،  

وبرامج إيجاد فرص عمل، والفن والثقافة والرياضة،  
الُبعد الخاص بالحماية   يغطيوحماية البيئة. كذلك، 

تماعي النفقات على االجتماعية لمرصد اإلنفاق االج
  التي المزارع مساعدةوالكهرباء وعناصر دعم الوقود 

 ابير الحماية االجتماعية الذي اتخذهاُحِذفت من تد
 . 21صندوق النقد الدولي

ويبلغ نصيب الفرد من اإلنفاق االجتماعي العام في 
دوالرًا أمريكيًا، وهو أقل من  620األردن ما يعادل 

 تونس وأعلى من نظرائه اآلخرين مثل مصر والمغرب. 

  حصة النا�ج المحّلي اإلجمالي: األردن مقابلكم الصحة والتعليم والحماية االجتماعية ظُ العام على نُ اإلنفاق  . 7الشكل  
 مناطق العالم

 
 . IMF Government Finance Statistics database. Available at https://data.imf.org/?sk=a0867067-d23c-4ebc-ad23-d3b015045405 المصدر:

 .2019معلومات بشأن اإلنفاق االجتماعي العام على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية بعد عام  توّفروفقًا ألحدث البيانات، ال ت مالحظة:
  

 
 لم يشمل ُبعد الحماية االجتماعية لمرصد اإلنفاق االجتماعي العالوة العائلية الممنوحة إلى جميع الكيانات الحكومية في األردن،   21

 . المرتبطة بمرصد اإلنفاق االجتماعيبل أقتصر فقط على تلك 
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صندوق النقد الدولي مقابل مقياس مرصد اإلنفاق ، وفقًا ل2019األردن لعام اإلنفاق االجتماعي في  . 8الشكل  
 نسبة المئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي) ك( االجتماعي

 
. الدوليصندوق النقد إحصاءات مالية الحكومة، اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا و مرصد المصدر:
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مرصد اإلنفاق االجتماعي في األردن:   .3
  نفاق هيكلة اإلاالتجاهات العامة و

  50.2انخفض اإلنفاق االجتماعي العام في األردن إلى 
في المائة من   58.8مقابل  2020في المائة في عام 

  2012إجمالي ميزانية الحكومة المركزية في عام 
دوالرًا،  620يبلغ نصيب الفرد في األردن . و)9الشكل (

 466(وأعلى من مصر  )دوالراً  691(من تونس  أي أقّل 
 . )دوالراً  433(والمغرب  )دوالراً 

اإلنفاق االجتماعي  تكوينيهيمن اإلنفاق الجاري على 
من إجمالي  في المائة 93.4في األردن، فهو يمثل 

ذلك بشكلٍ أساسي إلى   ويعود 2020اإلنفاق في عام 
في المائة من   7األجور. ويخصص حوالي  متطلبات

من  إجمالي اإلنفاق لإلنفاق الرأسمالي الذي قد يحدّ 
م  نسبة االستثمار، ويعرقل النمو االقتصادي وتقدّ 

 .)10الشكل  (الجتماعية االتنمية 

  مساعدةو الدعمو االجتماعية للحمايةخصص  تُ 
الحصة األكبر من إجمالي اإلنفاق العام، أو    المزارع

في المائة. كما يستهلك التعليم    23.1ما يوازي  
والصحة والتغذية حصصًا مهمة تبلغ على التوالي  

في المائة من اإلنفاق    9.1في المائة و   12.4
حوالي    بالتالي تمثل هذه األبعاد االجتماعي للبالد، و 

ص 2020في المائة في عام    89 ت حصص  . وقد ُخص�
والمرافق المجتمعية    والربط   أقّل نسبياً لإلسكان 

  1.3( والفنون والثقافة والرياضة    ) في المائة   3.9( 
. كما حصل كل من برامج التدّخل في  ) في المائة 

سوق العمل واستحداث فرص العمل وحماية البيئة  
على أقّل حصة من مخّصصات مرصد اإلنفاق  
في    1االجتماعي خالل تلك السنة، بنسبة ال تتجاوز  

 . ) 11الشكل ( المائة  

 كحصة من إجمالي الميزانية والنا�ج المحلي اإلجمالي ، ا�جاهات مرصد اإلنفاق االجتماعي . 9الشكل  

 

 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:
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 اإلنفاق االجتماعي العام حسب االستخدامات (بالنسبة المئوية)  . 10الشكل  

 
 مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا.  المصدر:

 2020و 2010إجمالي الميزانية للفترة الممتدة �ين كحصة من  تكو�ن مجموع النفقات االجتماعية العامة . 11الشكل  

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:
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مرصد اإلنفاق االجتماعي في   .ألف
 األردن: األبعاد والمؤشرات

 التعليم  

ُيعد قطاع التعليم أحد الركائز األساسية للتنمية في 
األردن، وقد ُبذلت جهود استباقية إلجراء اإلصالحات 

زمة إلرساء اقتصاد المعرفة في البالد. ولتطوير الال 
قطاع التعليم، ُنِفذت استراتيجية وطنية لتنمية الموارد 

سنوات. وتركز االستراتيجية   10البشرية تمتد على  
لى التدخالت الرئيسية الالزمة في التعليم في مرحلة ع 

والثانوي،   بتدائي الطفولة المبكرة، والتعليم اال 
والتدريب المهني، والتعليم العالي. لكن ال تزال بعض 

، وتحديدًا من حيث القدرات، في ظل قائمة  التحديات 
ق الالجئين وزيادة الطلب على الخدمات التعليمية تدفّ 

 . 22تستلزم احتياجات تمويلية إضافية التي  

الحصة  في السنوات السابقة، تلّقى قطاع التعليم
بعد الحماية  األعلى من إجمالي الميزانية الحكومية

بلغ اإلنفاق اإلجمالي على التعليم نسبة   ، إذاالجتماعية
  12الشكل  . وكما ُيظهر 2020في عام  في المائة 12.4

في  ياتهمستوأعلى ل اإلنفاق على التعليم أدناه، سج� 
. وُيعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب أثناء تدفق  2015عام 

الالجئين. وُيخَصص اإلنفاق العام على التعليم بأكمله  
تقريبًا لمرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي، إذ تستهلك  

في المائة تقريبًا من إجمالي   10هاتان المرحلتان نسبة 
الميزانية الحكومية، وخاصة المرحلة االبتدائية. وقد 

  مليون 717 االبتدائيالتعليم فاق العام على بلغ اإلن 
مليون دينار   102 بـ مقارنةً  2018دينار أردني في عام 

يستفيد كل من التعليم  و. 23أردني للمرحلة الثانوية

 
22 Economic Policy Council of Jordan, 2018 . 
23 Laura Rodriguez and Wai-Poi, 2021 . 

24 Department for International Development, forthcoming . 
25 Laura Rodriguez and Wai-Poi, 2021 . 

26 Only 32 per cent of children enrol in Kindergarten 1 and 2 ., 2017Government of Jordan . 
27 World Bank, 2019 . 

العالي والتدريب على المهارات ما بعد الثانوية من 
حصة أصغر من اإلنفاق. فكل من هذين المجالين  

ي المائة، في وقت شهد ف 2عن  يحصل على نسبة تقّل 
مليون إلى    1.1فيه األردن ارتفاعًا في عدد الطالب من 

وانخفاضًا كبيرًا  2019و  2013بين عامي مليون  1.4
 . 24كل تلميذالفعلي على في اإلنفاق  

 مقارنة بالتعليم االبتدائي والثانوي والعالي، 
لتعليم في مرحلة الطفولة  ُيخصص التمويل الكافي لال 

في المائة فقط من   0.05المبكرة، مع حصوله على 
، سجل اإلنفاق على  2018. في عام 2020ميزانية عام 

من  25مرحلة ما قبل المدرسة نسبة صفر في المائة 
الناتج المحلي اإلجمالي. ُتبرز هذه النتائج ضرورة  

زيادة التركيز على مرحلة الطفولة وتحسين معدل 
الثانية،  الروضة األولى والروضة  االلتحاق بكل من 

فصالً دراسيًا الستيعاب جميع األطفال  2,800 وتوفير
 .26الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات 

ق األردن أداًء جيدًا في  ، يحقنتيجة هذا اإلنفاق
معدالت االلتحاق بالمدارس والحصول على التعليم  

ما زال التعليم الثانوي لكن   .)في المائة 81(االبتدائي 
 )في المائة 34(والتعليم العالي  )في المائة 63(

المرتبة  األردن  يشغليواجهان بعض التحديات. و
 نفي منظمة التعاو األعضاء غير الثانية بين الدول

تحسين جودة التعليم  من حيث  والتنمية  االقتصادي
من خالل تحسين الدرجات في القراءة والرياضيات 

من  والعلوم، ومعالجة التباين مع المتوسط المحّدد 
أن بعض  غير . 27والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون 

التحديات ما زالت قائمة من حيث الالمساواة في  
بالمدارس، إذ يتفاوت هذا  صافي التحاق األطفال 

ل بين األسر ذات الدخل المرتفع واألسر ذات المعدّ 
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. وتظهر هذه الالمساواة أيضًا في 28الدخل المنخفض
جودة التعليم في األردن. فقد ساهمت األزمة السورية 

في انخفاض جودة التعليم نظرًا لزيادة الطلب على 
األمر ، التعليم من األطفال الالجئين في سن الدراسة

بدوره إلى زيادة عدد المدارس التي تعمل   الذي أفضى
وتفاقم االكتظاظ في البلد، ما ساهم بالتالي   بدواَمين

نعكس ي. و29في الحّد من توافر التعليم العام وجودته 
ضعف النتائج التعلمية في جميع مراحل التعليم 
االبتدائي والثانوي وأداء الطالب في االختبارات 

 .30دةالدولية الموّح 

 الصحة والتغذية  

في مجال الرعاية الصحية، ُيسهم االستخدام الفعال 
لإلنفاق الصحي في تحقيق المستويات المرجوة من 

النتائج القابلة للقياس. وقد حقق األردن أداًء عاليًا 
في هذا اإلطار من خالل إعداد طاقم مهني وعلى 

مستوى عالي من الكفاءة من أطباء وممارسي 
مع لكن، .  31الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية

تدفق الالجئين السوريين والطلب المتزايد على 
خدمات النظام الصحي الوطني، تّتضح الحاجة إلى 
تحديد أفضل الخيارات في مجال السياسة العامة. 

فاتخاذ الخيارات الصائبة يمكّن البالد من تحقيق 
بفعالية أكبر، وال سّيما في النتائج الصحية المرجوة  

ما يتعلق باألمراض المعدية وغير المعدية، مثل 
 المالريا والسل على سبيل المثال.

بصدمة أخرى أبرزت  19-تسببت جائحة كوفيد
الحاجة إلى زيادة اإلنفاق الصحي. ومع ذلك، من حيث  

 2020اإلنفاق العام، انخفض اإلنفاق الصحي في عام 
إجمالي الميزانية الحكومية    في المائة من 9.1إلى 

 
28 World Bank, 2021a . 

29 United Nations Children's Fund, 2019a . 
 .المرجع نفسه 30
31 Economic Policy Council of Jordan, 2018 . 

. ويذهب نصف هذا اإلنفاق إلى  2019بعام  مقارنةً 
في المائة من   4.3(خدمات المرضى الداخليين 
تليها التكاليف اإلدارية   )إجمالي الميزانية الحكومية

في  1.1(، وخدمات الصحة العامة )في المائة 2.5(
ي ف 0.8(، وتكاليف المعدات الطبية واألدوية )المائة
 .)13الشكل ( )المائة

وفي ظل استمرار الجائحة، تكشف أنماط اإلنفاق هذه  
عن الحاجة الملّحة إلى إعطاء األولوية للمجاالت 

العامة، االجتماعية، وذلك لتحسين خدمات الصحة 
وحماية السكان وزيادة اإلنفاق الصحي خالل األزمة  

الصحية وما بعدها. وأبرز المجاالت التي تتطّلب 
كخط أول  (تحسينًا هي خدمات العيادات الخارجية 

للحصول على الرعاية الصحية األساسية لألسر  
، وخدمات الصحة العامة للوقاية )المعيشية الفقيرة

 عن المعدات الطبية  من األمراض المعدية، فضالً 
، ولدعم  19-واألدوية واللقاحات. خالل جائحة كوفيد

نظام الرعاية الصحية، خصصت الحكومة األردنية  
مليون دوالر لسداد مستحقات   340بالفعل نحو 

المستشفيات وشركات األدوية. غير أن حصة اإلنفاق  
بقيت أقّل من حصص   2020الصحي في عام 

السنوات السابقة. ويستمر هذا التباين على الرغم من 
توجيه االستراتيجية الوطنية الصحية نحو إنشاء 

نظام شامل للرعاية الصحية يقوم على توظيف  
القطاعين العام والخاص، ويهدف  موردي خدمات من 

إلى تقديم جميع مستويات وخدمات الرعاية الصحية 
لفقراء. ويشمل ذلك تطوير مرافق الرعاية لالمتطورة 

الصحية األولية، وتعزيز إدارة المستشفيات لتسريع  
حاالت القبول، والحّد من تجزئة الخدمات 

وازدواجيتها، والقضاء على هدر الموارد العالية  
 تاجية والشحيحة. اإلن
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 2020و 2011مؤشرات التعليم كحصة من إجمالي الميزانية المرك��ة، للفترة الممتدة �ين عامي  . 12الشكل  

 
 اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا. مرصد المصدر: 
سنة. والتعليم الثانوي موجه إلى األطفال الذين    12و  7سنوات أو بين    10و  5التعليم االبتدائي موجه إلى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين    مالحظة:

. ومع ذلك، في األردن، يشمل  )العام أو المهني( لثانوي سنة في المرحلة األولى والعليا من التعليم ا 18إلى  12سنة أو من  17و 10تتراوح أعمارهم بين 
 المرحلة األولى من التعليم الثانوي، وبالتالي ُيدمج التعليم األساسي والثانوي معًا.  )األساسي( التعليم االبتدائي 

 2020و 2011ة الممتدة �ين كحصة من إجمالي الميزانية المرك��ة، للفتر  الصحة والتغذية مؤشرات . 13الشكل  

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:
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 والمرافق المجتمعية   والربط اإلسكان 

يستهلك اإلنفاق على التعليم والحماية االجتماعية 
كبيرة من إجمالي الميزانية الحكومية.    اً والصحة حصص 

والمرافق   اإلسكان اإلنفاق على  في المقابل، استهلك  
في المائة من اإلنفاق العام في عام   3.9المجتمعية 

الشكل  (   2011في المائة في عام   5.5 بـ   مقارنة   2020
ظهر نفقات تُ كل هذه المن ذلك، أن أنماط    واألهم   . ) 14

  ، ُخصصت 2020عام  وفي .  2015انخفاضًا منذ عام 
الحضري وربط    العام للتنّقل أعلى حصة من اإلنفاق  

المناطق الريفية بشبكة بالطرق من جهة، والعمل على 
في   1.5التنمية المجتمعية من جهة أخرى، وذلك بنسبة  

 في المائة على التوالي.  1.3المائة و

وقد ُخصص لكل من شبكات وخزانات المساكن 
،  2020في المائة في عام  0.3 نسبة وإمدادات المياه

اإلنفاق على جودة  النفقات األخرى شملتفيما 
وإجراء البحوث بشأن  ، إمدادات المياه، وإنارة الشوارع

اإلسكان والمرافق المجتمعية. ولم يتلق� الدعم اإلداري  
في المائة من اإلنفاق العام   0.5والمؤسسي سوى 

على التوالي.  2020و 2015للفترة الممتدة بين عامي 
دات وقد يتأثر االنخفاض الحاد في نفقات شبكة إمدا

المياه بوصول الالجئين السوريين إلى األردن، وما  
رافقه من عبء كبير على موارد المياه في البالد،  

 .32وضغوط على خدمات المياه البلدية األردنية

   كحصة من إجمالي الميزانية المرك��ة، للفترة الممتدة �ين المرافق المجتمعيةووالربط مؤشرات اإلسكان  . 14الشكل  
 2020و 2011

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكواالمصدر: 

 
32 Alshoubaki and Harris, 2018 . 
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وفي ضوء التحديات الجسيمة التي تهدد 
المستوطنات البشرية اآلمنة والمرنة والشاملة 

والمستدامة، مثل تدهور جودة البنية التحتية، ُتظهر 
أنماط اإلنفاق عن حاجة األردن إلى التركيز على  

. وقد 33المناطق المحرومة لتعزيز النمو االقتصادي
ُيعزى جزء من تدّني جودة خدمات اإلسكان ومرافق  

إلنفاق االستثماري إلى عدم استدامة ا المجتمعية
العام، ما من شأنه أن يعّرض التنمية االقتصادية إلى 

الخطر. ووفقًا للبنك الدولي، تراجعت النفقات 
الرأسمالية عن المتوسط السنوي لفترة ما قبل األزمة 

بين  (في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  7.4من 
في المائة منذ تلك  4.2إلى  )2009و 2000عامي 

. كما أن فعالية االستثمار آخذة في التراجع  34ةالفتر
تزايدي  المعدل ال. وقد زادت نسبة 2008منذ عام 

بأكثر من   )ICOR( للعالقة بين رأس المال والناتج 
 .200735الضعف منذ عام 

  المزارع  مساعدةو  الدعم و  االجتماعية الحماية 

لسياسات الحماية االجتماعية دور مركزي في معالجة 
الفقر ومعالجة أوجه الالمساواة. وتسهم أيضًا في 

تحفيز التنمية البشرية، وتعزيز التماسك االجتماعي،  
ودعم القوى العاملة، والدفع بعجلة النمو االقتصادي. 

ل هذه السياسات جزءًا ال يتجزأ من خطة التنمية وتمثّ 
، وتحظى بدور أساسي في  2030المستدامة لعام 

األهداف. ويبذل األردن جهودًا  تحقيق العديد من هذه 
كبيرة لتحقيق هذه األهداف، بُسُبلٍ منها التركيز الكبير  

مساعدة و الدعمعلى الحماية االجتماعية، وتقديم 

 
جودة   دولة من حيث  137من  63، احتل األردن المرتبة 2017-2018 لمؤشر التنافسية العالميةًا وفق . Harake, 2019و 2017اإلسكوا،  33

 . 2015-2014دولة في  144دولة من بين   48الشاملة، مقارنة بـ األساسية البنية 
34 Harake, 2019. 
  لزيادة  المطلوب اإلضافي المال رأس  كمية  تحديد خالل من االستثمارات كفاءة المعدل التزايدي للعالقة بين رأس المال والناتج يقيس 35

 . واحدة وحدة بمقدار اإلنتاج
 .World Bank, 2021b انظر التقاعد، نظام حول  التفاصيل من لمزيد 36
37 IMF, 2022 . 

المزارع. وتعّد هذه المجاالت االجتماعية أكثر  
في  23.1(المجاالت استفادًة من حيث اإلنفاق العام 

، رغم انخفاض حصتها )المائة من إجمالي الميزانية
 . )15الشكل (  2011بشكل حاد منذ عام 

تغطي المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في األردن  
ص والخطط العسكرية. وتّتبع  القطاعين العام والخا

المؤسسة العديد من آليات الحماية االجتماعية، مثل  
والبرامج المخصصة للناجين، المعاشات التقاعدية، 

. 36، وإعانات البطالة والشيخوخة واإلعاقةالحملو
المائة  في  7.7وبشكل عام، زاد األردن تحويالته من 

في المائة من الناتج المحلي  8.1إلى  2020عام في 
في المائة من   5. وُتخّصص 202137اإلجمالي في عام 

 0.8الناتج المحلي اإلجمالي للمعاشات التقاعدية، و

صندوق المقّدمة من  في المائة للمساعدة االجتماعية 
 المعونة الوطنية. 

 ُنظم كجزء من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، ُتعّد  
سياسات الحماية االجتماعية التقاعد واحدة من  

الرئيسية التي حصلت على النسبة األكبر من الميزانية 
في   17.1الحكومية في األردن، حيث استفادت من  

في المائة   15.1مقابل    2020المائة من اإلنفاق في عام  
وُتمّثل هذه النسبة واحدة   . ) 15الشكل (   2015في عام  

في سياسات الحماية االجتماعية تمويالً  من أعلى  
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، 

وبالنظر إلى ارتفاع اإلنفاق العام على المعاشات 
الفعالة للرواتب   التقاعدية، ما زال معدل التغطية 

التقاعدية منخفضًا. وإذا ما تسارعت وتيرة التغيير 
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الديمغرافي، فمن المتوقع أن يعاني البرنامج االجتماعي 
المقبلة عجزًا مرّده إلى نقص   10 الـ في السنوات  

 . 38المساهمات الالزمة لتغطية نفقات االستحقاقات 

نظام  من السمات البارزة ل  دعم المواد الغذائية وُيعّد  
الحماية االجتماعية في األردن. وقد شهد هذا الدعم 
انخفاضًا كبيرًا منذ بدء الحكومة بتنفيذ اإلصالحات 

تدريجيًا، واستبدالها   هذا الدعم الرامية إلى إلغاء  
الدعم استهلك  ،  2017بتحويالت نقدية. حتى عام  

في المائة من إجمالي ميزانية الحكومة، لكن   11
عمدت الحكومة إلى إلغائه تدريجيًا. وبين عامّي 

، انخفض هذا الدعم بشكل حاد ليصل 2020و   2019

 إلى صفر في المائة من إجمالي الميزانية 
هذه اإلصالحات إلى زيادة تعزيز   هدفت   . ) 15الشكل ( 

شبكة األمان االجتماعي، من خالل إضفاء الطابع 
بالتزامن المؤسسي على برنامج التحويالت النقدية 

. وفي أعقاب إصالحات الدعم 19- مع جائحة كوفيد 
التي باشر األردن في تنفيذها في الماضي القريب 

رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ،  2020حتى عام  
تواصل التغيير في نسبة اإلنفاق على و بشكلٍ كامل، 

ر  دعم الوقود والكهرباء من سنة إلى أخرى. وقد�
 إنفاق أنه يجب    2021صندوق النقد الدولي في عام  

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي على   0.1
 . 39الدعم بشكل عام

 كحصة من إجمالي الميزانية المرك��ة،  المزارع  مساعدة و الدعمو االجتماعية الحمايةمؤشرات  . 15الشكل  
2011-2020 

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:

 
38 World Bank, 2021a . ًألف 242و التقاعدية، المعاشات برنامج في  شخص مليون  1.3 ساهم 2019 عام في  الدولي، للبنك  وفقا 

 . التقاعد مزايا تغطية بالكاد  يمكنها المساهمات من  المتأتية  اإليرادات لكن. فقط  مستفيد
39 IMF, 2022 . 
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جهودها  وفي الوقت نفسه، واصلت الحكومة 
، ونفذت 19- للتخفيف من اآلثار السلبية لكوفيد 
. ) أدناه اإلطار  ( حزمة تحفيز خالل فترة الجائحة  

وتأتي هذه التدابير في إطار الجهود الرامية إلى دعم 
تحقيق الدخل األساسي للسكان الضعفاء، بطرقٍ منها 

في المائة من إجمالي   2.6زيادة اإلنفاق العام إلى  
حصة اإلعانات وغيرها من أشكال الميزانية، ورفع 

. ومع ذلك، في ) في المائة   1.4( الدعم إلى المزارعين  
، بقي الدعم المقّدم إلى األسر المعيشية 2020عام  

في المائة فقط من ميزانية   0.05( واألطفال منخفضًا  
. وما زال هذا المجال أكثر مجاالت الحماية ) الحكومة 

ومة التزامها االجتماعية حرمانًا، رغم تجديد الحك 
بدعم البرامج األسرية والمجتمعية الهادفة إلى رعاية 
اإلمكانات اإليجابية للشباب، بوصفهم عناصر للتغيير 

جميع النفقات استهلكت  . و 40في أسرهم ومجتمعاتهم
المتبقية، بما في ذلك دعم اإلسكان، البحوث المتعلقة 

،   المزارع مساعدةو  الدعمو االجتماعيةبالحماية 
مخيمات الالجئين، وتعزيز حقوق األفراد،  نوشؤو

وتحسين خدمات الحماية والرعاية االجتماعية، دعم  
الدعم اإلداري و الجمعيات الخيرية والمجتمعات،  

في   في المائة من ميزانية الحكومة   1  ، والمؤسسي 
. 2020عام  

 السياسات في األردن االستجابات على مستوى  -على اإلنفاق االجتماعي  19-أ�ر كوفيد

مع بدء تفشي فيروس كورونا، فرضت السلطات األردنية إغالقًا اقتصاديًا، مع تدابير صارمة الحتواء الفيروس وحماية الناس.  
ومع ذلك، اضطرت البالد، التي تعاني بالفعل ارتفاع مستويات البطالة والديون، إلى االستجابة الفورية للتخفيف من بعض آثار  

بمتوسط الدعم المالي   على األفراد والشركات. وقد حث ذلك الحكومة على تحديث برامجها القائمة. ومقارنةً  19-يدجائحة كوف
ر، )من الناتج المحلي اإلجماليفي المائة  23.3(العالمي  االحتياجات المالية اإلضافية الالزمة للتخفيف من تأثير الجائحة   ُتقد�

في المائة   2.6(بمتوسط الدعم في البلدان المتوسطة الدخل  مليار دوالر. ومقارنةً  8.2نحو على األفراد والشركات في األردن ب 
 مليار دوالر.  1.2، يفتقر األردن إلى حوالي )من الناتج المحلي اإلجمالي

وذلك لدعم   مليار دوالر، 0.7بنحو  19-وقدرت تكاليف تدابير الحماية االجتماعية الالزمة للتخفيف من اآلثار السلبية لكوفيد
الضعيفة المحّددة. كما قدرت التحويالت النقدية، الممولة أساسًا   والمجموعات السكانية األسر األشّد فقرًا، والعاطلين عن العمل، 

تدابير المتخذة بموجب سياسات  المن إجمالي اإلنفاق على المائة  في 90، بنحو )3و 2و  1تكافل (من برامج البنك الدولي  
 عية. الحماية االجتما

  140الذي تبلغ قيمته ولدعم األسر المعيشية الفقيرة، رفعت الحكومة األردنية عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية 
قدمت  ، ومليون دوالر 251.4طلقت برامج توظيف مؤقتة في مجاالت السياحة والصحة والزراعة بقيمة حوالي وأ ،مليون دوالر
التخطيط   وزارةالذي أطلقته مع برنامج اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية  " تكية أم علي"ألف دوالر إلى  530منحة بنحو 

في المائة من إيرادات تأمين   50 نسبة صصتُخ وقد بأجر يومي.  عامالً من العاملين 4,022 كدعم ألسر والتعاون الدولي، 
أعلنت وزارة العمل عن سلسلة من اإلجراءات   . كمالتمويل المساعدات المادية للمسنين والمرضى )مليون دوالر 225(األمومة 

ام لمدة أسبوعين، والحفاظ  لحماية االستقرار الصحي والمالي للموظفين: منح إجازات مدفوعة األجر للعاملين في القطاع الع
للعمال األجانب الراغبين في مغادرة البالد. من   إجازات العملعلى حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص، وإلغاء رسوم 

على إعانات البطالة للموظفين والعاملين بأجر يومي   ) مليون دوالر 38(ناحية أخرى، اقتصر اإلنفاق على التأمين االجتماعي  
 عملهم بسبب الجائحة. توقف ن الذي 

مليون دوالر لسداد مستحقات المستشفيات وشركات األدوية، في إطار دعم   340صت الحكومة حوالي الصحة، خّص مجال وفي 
 نظام الرعاية الصحية. 

 

 
40 Government of Jordan, 2017 . 
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 النسبة المئوية لتو��ع الدعم المالي الحكومي 

 

 
 ./Covid-19 Stimulus Tracker. https://tracker.unescwa.org المصدر:

التدخالت في سوق العمل، وبرامج إيجاد   
 عمل  فرص

ُتعّد تدخالت سوق العمل وبرامج إيجاد فرص العمل  
من أبعاد مرصد اإلنفاق االجتماعي التي تحصل على 

أدنى مخصصات الميزانية العامة. وقد استهلكت هذه 
في المائة من إجمالي الميزانية   0.3البرامج نسبة  

 2019في المائة في عام    0.5أو    2020في عام  
وفي ظل التحديات التي يواجهها سوق   . ) 16الشكل ( 

في  دور حاسم العمل في األردن، أصبح لإلنفاق العام  
تعزيز فرص العمل الالئق واستحداث فرص عمل 

جديدة. ما زال ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء 
 ، والشباب وخريجي الجامعات   ) في المائة   30.8( 

التي   البارزة ومحدودية فرص العمل من التحديات  
أكثر كذلك، ُصنف األردن من بين    يواجهها األردن. 

نسبة النساء  ًا في انخفاض التي تسجل  دول العالم 
أوجه    في زيادةً و سوق العمل،  في ُيدمجن  اللواتي  

تمثيل ال ، و بين الرجال والنساء  تباين في األجور ال 

16%

48%3%

33%

جمالمؤسسات غير الصغيرة والمتوسطة الح

األشخاص

األعمال التجارية/األشخاص

/المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

جمالمؤسسات غير الصغيرة والمتوسطة الح

0%

22%
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54%

17%

0%

األطفال

الموظفون والعاملون لحسابهم الخاص

كبار السن

غير ذلك من أشخاص وأسر معيشية

فئات سكانية ضعيفة معينة

عاطلون عن العمل

النساء
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غير الرسمي في الرسمي و زائد في سوق العمل  ال 
لذلك، يتعّين على الحكومة توجيه المزيد    . 41البالد 

من اإلنفاق العام نحو المجاالت الكفيلة باستحداث 
فرص عمل جديدة، وتعزيز قابلية التوظيف، 
يبقى والتمكين االقتصادي. وتحقيق هذه األهداف  

الكافية لها في   حصة التخصيص  بإمكانية رهنًا  
 0.2الميزانية    حّددت   ، 2020. ففي عام  الميزانية

للتدريب ورفع مستوى المهارات، بما في   ة المائ في 
في   0.17، و ) أثناء العمل ( ذلك في مجال التكنولوجيا  

جراء البحوث حول برامج وسياسات سوق المائة إل 
أخرى للشركات منح حوافز  في المائة ل  0.01و   العمل، 

الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات 
الناشئة والعاملين لحسابهم الخاص ورواد األعمال 

 .الستحداث فرص العمل 

إيجاد فرص العمل، كحصة من إجمالي الميزانية المرك��ة للفترة تدخالت سوق العمل ومؤشرات برامج  . 16الشكل  
 2020و 2011الممتدة �ين عامي 

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:

  

 
41 Kasoolu and others, 2019 . 
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برامج إيجاد فرص العمل بما في ذلك المراقبة والمتابعة

األبحاث في مجال برامج وسياسات سوق العمل

التدريب وتحسين المهارات، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا

إجمالي التدخل في سوق العمل وبرامج إيجاد فرص العمل
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 الفن والثقافة وال��اضة  

يمّثل اإلنفاق على الفن والثقافة والرياضة 
 استثمارات أساسية في قدرات الشباب،  

إذ أنها تساعد في إرساء مجتمع حيوي، ومرن، 
د الثقافة بيئة من التنّوع  وكفيل بتعزيز النمو. وتوِج 

الثقافي النابض بالحياة وتعزز العالقة بين 
ع المجتمعات والبيئات. كما ُتشجع على احترام التنوّ 

والحوار بين الثقافات، ما يسهم في تهيئة بيئة 
مواتية للتفاهم المتبادل واإلدماج االجتماعي. 

والرياضة أيضًا من العناصر التمكينية المهمة لتحقيق 
التنمية المستدامة. فهي ُتسهم في تعزيز الفوائد 

في إنشاء  االجتماعية والصحية المختلفة، وتساعد 
 مجتمع صحي.

ومع ذلك، قليالً ما تولي الحكومات اهتمامًا كافيًا لمثل  
هذه المجاالت االجتماعية، أو تمنح التمويل الالزم  

الثقافية والفنية. وُيعزى ذلك إلى  الفعالياتللعديد من 
التركيز الدائم لألولويات االجتماعية على التعليم 

والصحة والحماية االجتماعية والبنية التحتية. في  
 1.3، يبلغ اإلنفاق على الفن والثقافة والرياضة الواقع

في المائة من إجمالي الميزانية، حيث استفادت 
 0.2في المائة و 0.7الثقافية والرياضية من  الفعاليات

. يمكن الرجوع  2020في المائة على التوالي في عام 
 لالطالع على توزيع اإلنفاق.  17الشكل إلى 

لقد اعترف األردن بالثقافة كعامل تمكين، ومحّرك  
.  2030للتنمية المستدامة، وسبيل لتحقيق خطة عام 

ولكن، يجب زيادة حصة اإلنفاق الحكومي المركزي 
المخّصصة لهذا البعد.

ية المرك��ة للفترة الممتدة �ين  الفن والثقافة وال��اضة، كحصة من إجمالي الميزاناإلنفاق على مؤشرات  . 17الشكل  
 2020و 2011عامي 

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:
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 حماية ال�يئة  

تمثل حماية البيئة بعدًا أساسيًا من أبعاد مرصد 
اإلنفاق االجتماعي، لقدرتها على االستفادة من جهود  

االستدامة، وارتباطها الوثيق  تعزيز المجتمع نحو 
باألبعاد األخرى، والصحة على وجه الخصوص.  

م الصرف  ُظ وتتسبب المياه غير المأمونة وسوء نُ 
الوفيات  زيادة في الصحي والنظافة الصحية 

واألمراض لدى السكان، وال سّيما األطفال. وتحسين  
السياسات البيئية،   من اً عددخدمات الصحة يستلزم 

مقرونة بحصص أكبر من اإلنفاق، للتخفيف من التأثير 
 السلبي للتلّوث. 

الفنون والرياضة، لم تتغّير وثقافة اللكن، على غرار 
ردن نسبة اإلنفاق العام على حماية البيئة في األ

في المائة من إجمالي  1لسنوات، ولم تتجاوز نسبة 
اقتصرت مجال، ال هذا  فيف. 2020الميزانية في عام 

األنشطة المّتصلة بحماية التنّوع البيولوجي، حصة 
ومكافحة التصّحر، وتدهور األراضي، والحّد من  

الميزانية   في المائة فقط من 0.1على التلّوث 
اإلجمالية، تليها الحوافز الممنوحة إلمدادات الطاقة  

الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية،  (المتجددة 
في  0.08بنسبة  )الحيويةوطاقة الرياح، والكتلة 

المائة، وإدارة مياه الصرف الصحي ومرافق الصرف  
في المائة، ثم إدارة النفايات   0.02بنسبة  الصحي

دة والنفقات األخرى، بما في ذلك الدعم  الصلبة الوار
العام، التي شملت أيضًا اإلنفاق على البحوث الخاصة 

  0.04بنسبة  بحماية البيئة والدعم اإلداري والمؤسسي
 . )18الشكل ( المائةفي 

تهديدات الموارد  (البيئية الحادة  وبفعل التحديات
الطبيعية بسبب نقص موارد الطاقة، ونقص المياه، 

، وتزايد عدد السكان، وتأثير توافد الالجئين  )والتصحر
السوريين على البيئة، وتغّير المناخ، يحتاج األردن إلى 

إعادة النظر في السياسات البيئية وتحديد أولوياتها،  
ائل منها تخصيص المزيد من الموارد المالية،  بوس

وحماية نظامه البيئي، وتوليد مصادر بديلة للطاقة  
 .42المتجّددة لتخفيف األثر البيئي

 2020و 2011كحصة من إجمالي الميزانية المرك��ة، للفترة الممتدة �ين  حماية ال�يئةمؤشرات  . 18الشكل  

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:

 
42 Nassar, 2017 . 

النفقات اإلدارية وغيرها
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اقة الطاقة الكهرومائية، والط(الحوافز المقّدمة إلمدادات الطاقة المتجددة 
)الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية

من حماية التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، وتدهور األراضي، والحدّ 
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مرصد اإلنفاق االجتماعي: أبرز   .باء
 الميزات والتحديات 

ها أعلى مخصصات الميزانية    وأقلُّ

ينظر مرصد اإلنفاق االجتماعي إلى جميع مجاالت  
  اإلنفاق االجتماعي معًا، األمر الذي يتيح فهمًا أفضَل 

التي تحظى باألولوية   االجتماعية المجاالت لكل من
 والمجاالت المهّمشة.

المجاالت الحاصلة على أكبر حصة من اإلنفاق   )أ (
 االجتماعي العام 

، شغلت مجاالت 2020و   2015  بالمقارنة بين عامي 
المعاشات التقاعدية، والتعليم االبتدائي والثانوي، 

 ة المراكز الخمس   من بين   وخدمات المرضى الداخليين 
في قائمة المجاالت االجتماعية المستفيدة من   األولى 

في المائة   4و  11و  15الميزانية المركزية، وذلك بنسبة  

دعم  ، احتل 2015في عام   . ) 19الشكل  ( على التوالي 
 2.5المرتبة الرابعة، إذ ُخصصت له نسبة    ائية المواد الغذ 

في المائة من إجمالي الميزانية. لكن بعد رفع الدعم عن 
إلى المرتبة األخيرة،   الدعم   هذا المواد الغذائية، انتقل  

. خالل العقد 2020و   2019مع إنفاق صفري في عامي  
أعطى   البشري، الماضي، ولتحسين مؤشر رأس المال  

، باإلضافة إلى األردن األولوية لمجالّي التعليم والصحة 
 لكبار السن.   المعاشات التقاعدية

ف تُ لم   تحقيق الدخل األساسي من   المساعدة في صن�
. لكن في عام 2015مجاالت في عام    5بين أفضل  

مجاالت  5أفضل    ، ظهر هذا المجال من بين 2020
للحماية االجتماعية، ليشغل بذلك المرتبة الرابعة 

في المائة من إجمالي الميزانية. وترتبط   2.6بنسبة  
واألزمة االقتصادية   19-هذه النتيجة بجائحة كوفيد

، حيث نظرت الحكومة في زيادة اإلنفاق 2020لعام  
االجتماعي لحماية الفئات السكانية من خالل 

 . ) 21الشكل ( قدية  التحويالت الن 

 2015، كحصة من الميزانية العامة في عام االجتماعي اإلنفاق  لمرصدمؤشرات  5 أعلى . 19الشكل  

 

 مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا.  المصدر:
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المجاالت الحاصلة على أقل حصة من اإلنفاق   )ب(
 العام االجتماعي 

لقد ُحِرمت مجاالت اجتماعية عديدة من النفقات 
العامة التي ُتخصصها الميزانية المركزية في األردن. 

أدناه المجاالت االجتماعية  22و 20ويبّين الشكالن 
الخمسة األقّل استفادة من مخصصات الميزانية، وهي  

المجاالت الحاصلة على مبالغ ضئيلة مثل المجاالت 

،  ) رامج إيجاد فرص العملب(المتصلة بسوق العمل 
والرعاية الصحية اإلنجابية، وتعليم الكبار، وإنارة  

الشوارع، وإدارة النفايات الصلبة، والثقافة. غير أن 
قائمة المجاالت االجتماعية ليست شاملة، حيث أن  

العديد من المجاالت االجتماعية األخرى تتّلقى حصصًا 
ت الخمسة  صغيرة من الميزانية، ولم تِرد بين المجاال

الحاصلة على أقّل المخصصات، وهي بالتالي، تستحق 
مزيدًا من االهتمام من حيث مخصصات الميزانية. 

 2015العامة في عام  الميزانيةكحصة من  ،االجتماعي اإلنفاق  مرصدلمؤشرات  5أدنى  . 20الشكل  

 
 مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا.  المصدر:

 2020، كحصة من الميزانية العامة في عام لمرصد اإلنفاق االجتماعيمؤشرات  5 أعلى . 21الشكل  

 

 مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا.  المصدر:
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 2020، كحصة من الموازنة العامة في عام لمرصد اإلنفاق االجتماعيمؤشرات  5أدنى  . 22الشكل  

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:

 

نفقات الميزانية: التقديرات مقابل اإلنفاق   
 مؤشرات مرصد اإلنفاق االجتماعي  الفعلي حسب 

ر  لسنوات عديدة، تساوت تقريبًا قيمتي اإلنفاق المقد�
،  2017واإلنفاق الفعلي في األردن. ومع ذلك، منذ عام 

ل تقصير نسبي في تنفيذ الميزانية، ولجميع  ُيَسج�
األبعاد التي ينظر فيها مرصد اإلنفاق االجتماعي 

تقريبًا. ويكشف ذلك عن بعض المشاكل في إدارة  
ض تحقيق أهداف التنمية  االستثمارات العامة، ويعر�

خالل تنفيذ الميزانية،  .) 23الشكل (المستدامة للخطر 
قد تواجه الحكومة بعض التحديات في التنفيذ، كأن  

ادات إضافية لتمويل النفقات تبرز مثالً الحاجة إلى إير
غير المتوقعة خالل السنة، ما من شأنه التأثير على 

حالة العجز المالي. وفي المقابل، ما لم ُتنفق الميزانية 
،  )في التنفيذتأّخر (بأكملها بحلول نهاية السنة المالية 

 
43 IMF, 2017 ،2021؛ اإلسكوا . 

فقد يؤثر ذلك على تحقيق أهداف برامجها 
بشكل عام.  االجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة

وقد يحّد ذلك أيضًا من فعالية بعض النفقات 
االجتماعية، ال سّيما عندما يتأخر اإلنفاق االستثماري 

قه ضعف األداء في إدارة االستثمارات العامة،  وأو يع
أي التخطيط، وتخصيص االستثمارات وتنفيذها  
لتحسين كفاءة المخصصات في المشاريع. ففي 

لى سبيل المثال، إلى األردن، يستند التخطيط، ع
،  مختلفة ضمن ترتيبات مؤسسية عديدة "مسارات"

مثل اإلصالحات االقتصادية، والتخطيط اإلنمائي،  
والمسار اإلنساني المعتمد للتعامل مع أزمة الالجئين.  

فت  وفقًا إلطار تقييم إدارة االستثمار العام، ُصن�
  ةمنخفضعلى أنها  االستثمارات العامةمؤسسة 
النجاح المحدود للخطط  ، األمر الذي يشير إلىالفعالية

 .43االستراتيجية 
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 المقّدر حسب الُبعدمقابل اإلنفاق  اإلنفاق االجتماعي الفعلي . 23الشكل  

 إجمالي اإلنفاق االجتماعي العام في األردن 
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 والتغذية الصحة 

 

 والمرافق المجتمعية والربط  اإلسكان
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 تدخالت سوق العمل وتوفير فرص العمل 

 

 المزارع مساعدة و الدعم و  االجتماعية الحماية
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 الفن والثقافة والرياضة 

 

 حماية البيئة 

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:
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نفقات الميزانية: االفتقار إلى أنشطة البحث   
 والتطو�ر الكافية 

  0.4، خصصت الميزانية المركزية نسبة 2020في عام 
الشكل  (في المائة فقط ألنشطة البحوث االجتماعية 

. في المقابل، تستهلك األنشطة البحثية في  )24
التعليم والصحة والتغذية والحماية االجتماعية 

  0.08و 0.16حصصًا أكبر وُتمنح على التوالي نسبة 
في المائة. لكن، ال تزال هذه النسبة غير كافية   0.09و

ية أنشطة االبتكار والبحث والتطوير في نظرًا ألهم
تعزيز النمو االقتصادي وتنمية رأس المال البشري،  

بُسُبلٍ منها توليد المعرفة، وابتكار التكنولوجيات  
والمنتجات. ما لم تحصل هذه البرامج االجتماعية 

على النسبة الكافية من اإلنفاق، فقد تبرز أوجه تفاوت  
ن على  تكنولوجيا. يتعيّ عديدة بين البلدان من حيث ال 

الحكومة األردنية تخصيص المزيد من اإلنفاق للبحث  
والتطوير في مجاالت الصحة والتعليم. ففي مجال  

  توّفرالصحة، يمكن ألنشطة البحث والتطوير أن 
معلومات أساسية عن اتجاهات األمراض وعوامل 

الخطر، وأنماط الرعاية الصحية، وتكاليفها، ونتائج 

. 44لصحية العامة أو العالج، وما إلى ذلكالتدخالت ا
وقد تؤدي التكنولوجيا دورًا حاسمًا في عملية التعليم،  
وتسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات التعليم 

بوسائل منها تيسير الوصول إلى الموارد التعليمية،  
مية، وتعزيز استخدام وتحسين التجارب التعل� 

وخيارات الدرجات   ممجموعة واسعة من أساليب التعلّ 
في عام   19-. وخالل جائحة كوفيدغيرهاالعلمية، و 

التأكيد بشكل خاص على أهمية اإلنفاق   ، تمّ 2020
على البحوث والتكنولوجيا لتعزيز وتيسير الوصول  

 إلى خدمات التعليم والصحة. 

 اإلنفاق اإلداري حسب البعد  

تشمل التكاليف اإلدارية جميع النفقات على السياسات 
العامة المتعلقة ببعٍد اجتماعي محدد، وإدارتها، 

وصياغتها، وتنفيذها. من بين جميع األبعاد االجتماعية، 
حظيت التكاليف اإلدارية بحصة كبيرة تجاوزت نسبة 

في المائة من إجمالي الميزانية المركزية في عام   4
 2الصحة والتغذية نسبة    . وتستهلك ) 25الشكل (   2020

 في المائة أكثر من القطاعات األخرى. 

 2020و 2011 ، للفترة الممتدة �ين عاميالُبعدمخصصات الميزانية لألنشطة البحثية حسب  . 24الشكل  

 
 اإلسكوا. مرصد اإلنفاق االجتماعي في   :المصدر

 
44 Levine, 2008. 
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 2020و  2011، للفترة الممتدة �ين عامي الُبعدالنفقات اإلدا��ة حسب  . 25الشكل  

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكواالمصدر: 
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الفئات   :رصد اإلنفاق االجتماعي في األردنم .4
 ة المستفيد  يةالسكان

هت ُوج�   2020و  2010خالل الفترة الممتدة بين عامي  
معظم نفقات الميزانية إلى كبار السن واألطفال واألسر، 

في   5في المائة و   10في المائة، و   17وذلك بنسبة  
. رغم انخفاض نفقات 2020المائة على التوالي في عام 

األسر المعيشية والعائالت خالل العقد الماضي بفعل 
الغذائية، فقد بقيت جميع   م المواددع م  ُظ إصالح نُ 

األطفال والشباب ( نفقات المستفيدين اآلخرين 
مستقرة تقريبًا خالل   ) والبالغين، وفئات ضعيفة محددة

وتلقي هذه األنماط مثيرة لالهتمام،    الفترة نفسها. وُتعدّ 
 تحديات بارزة في استهداف هؤالء السكان.الضوء على  

 عامة تو��ع النفقات على الخدمات ال
 لكل فئة من الفئات المستفيدة 

يكمن الغرض من هذا التحليل في فهم تكوين اإلنفاق  
على المجاالت االجتماعية لكل مجموعة مستفيدة. 

تستهدف ميزانية الدولة مختلف المستفيدين من 
خالل العديد من البرامج االجتماعية من جهات 

حكومية متعددة. على سبيل المثال، يستفيد األطفال 
تدائي والثانوي.  أساسًا من اإلنفاق على التعليم االب

لكن، بعض البرامج الحكومية األخرى، المعنية 
بالحماية االجتماعية أو الصحة تعمل أيضًا على دعم  

األطفال. وبالتالي، فإن تكوين النفقات التي تفيد 
األطفال، على سبيل المثال، يتيح فهمًا أفضل لمختلف  

أنواع النفقات االجتماعية التي تستهدف األطفال.  

 
45 Government of Jordan, 2017 . 

تّم تحليل هذا التكوين لكل فئة من الفئات لذلك، ي
المستفيدة، بما في ذلك األطفال والشباب والبالغين 

 والنساء والعائالت واألسر المعيشية وكبار السن.

 األطفال  

في المائة من   10، ُخصص حوالي 2020في عام 
اإلنفاق العام ألغراض اجتماعية مختلفة تستهدف 

عامًا في  17و 0األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
األردن. وقد بقيت حصة اإلنفاق ثابتة خالل العقد  

الماضي. وُيظهر توزيع اإلنفاق الفعلي لألطفال على  
في المائة منه   99مختلف المجاالت االجتماعية أن 

ص لل  ص ُيخص�  1تعليم االبتدائي والثانوي، فيما ُيخص�
في المائة فقط للحماية االجتماعية والفنون والثقافة 

والرياضة، ونفقات الصحة والتغذية، وخدمات  
المستشفيات للمرضى الداخليين وخدمات الصحة  

 .)27الشكل (العامة 

لذلك، ما لم ُتخصص الميزانية الكافية على الخدمات  
الهامة مثل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة،  

والرعاية الصحية لألمومة والطفل، والتغذية، فإن  
تحقيق رفاه األطفال من مختلف األعمار يبقى مهددًا.  

جراء  دن أزمة كبيرة منعلى سبيل المثال، يواجه األر
حيث تأثر ، 45الغذائي انعدام األمننتشار مشكلة اال

في المائة من إجمالي السكان بشكل حاد بانعدام  12.8
. 2016و 2014األمن الغذائي بين عامي 
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في المائة من األطفال   .77، عانى 2012عام وفي 
دون سن الخامسة من شكل من أشكال نقص  

. ووفقًا للتقرير نفسه، فإن معدالت االلتحاق 46التغذية
بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، على سبيل المثال 

ال تزال منخفضة لدى الجمهور. ويبلغ معدل االلتحاق 
 ، فيمافي المائة 32.9والثانية الروضة األولى  يبصف

 KG2( 59(االلتحاق بصف الروضة الثانية   معدلبلغ ي
فصل   2,800 الحاجة إلى توفير وتدعوفي المائة. 

دراسي الستيعاب جميع األطفال الذين تتراوح  
أعمارهم بين خمس وست سنوات. وُيعد األطفال من  

الفئات السكانية الضعيفة، نظرًا إلى هشاشة صحة  
ماعية، وارتفاع حديثي الوالدة وأنظمة الحماية االجت

 .47معدالت العنف المنزلي التي تؤثر على األطفال

 الشباب والبالغون  

، بلغت نسبة اإلنفاق العام الذي  2020في عام 
في   1.9يستهدف الشباب والبالغين في األردن حوالي 
الشكل  (المائة، بانخفاض طفيف عن السنوات السابقة 

. وتتوزع هذه الحصة الصغيرة على التعليم العالي  )26
والتدريب على المهارات ما بعد   )في المائة 59(

. لكن يبقى اإلنفاق على )في المائة 22(الثانوية 
نح  المجاالت االجتماعية األخرى منخفضًا، مثل الم

وغيرها من الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة 
والمؤسسات المعنية بتوفير فرص العمل والتدريب  

ورفع مستوى المهارات. فهذه المجاالت مجتمعًة تؤدي 

 
 .2018 عام مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي الذي أجري فيالخاص بمسح النتائج  46

47 United Nations Children’s Fund, 2019b. 
48 Government of Jordan, 2017 . 
ن حصرًا من ( للمسنين بقسمة إجمالي اإلنفاق االجتماعي المخصص ُمسن تم حساب اإلنفاق االجتماعي لكل شخص  49 نظام نفقات المكو�

ال تستفيد بأكملها من  المجموعة السكانية وبما أّن هذه فوق. فما   عاماً  65على مجموعة السكان الذين تبلغ أعمارهم  )المعاشات التقاعدية
على  الفكرة العامة  تبقىمن النفقات الفعلية. ومع ذلك، التقديرات الظاهرة في هذه النتائج أقل نظم التقاعد الحكومية، فقد تكون 

 .اإلنفاق االجتماعي لكل شخص نصيب الفرد من الدخل يفوق حجم : اتساقها

دورًا رئيسيًا في تسهيل االنتقال من الجامعة إلى  
الوظائف الالئقة، والحّد من ارتفاع معدالت البطالة 

وهذا في وقت تصل فيه نسبة   بين الشباب في األردن،
  50األردنيين العاملين في االقتصاد غير الرسمي إلى 

 .48في المائة

 كبار السن  

عامًا فما   65يحظى كبار السن، الذين تبلغ أعمارهم  
فوق، باهتمام كبير في المجتمع األردني على جميع 

المستويات. لكنهم ال يزالون من بين الفئات األكثر 
ضعفًا، إذ يواجهون مخاطر الفقر والمرض والعزلة. 

. وفي 19- وقد تفاقم هذا الواقع بفعل جائحة كوفيد 
في المائة من إجمالي  17، ُخصص  2020عام  

نفاق على كبار السن. وفيما تبرز الميزانية المركزية لإل 
الحاجة إلى استهداف هذه الفئة من السكان في 

العديد من السياسات االجتماعية الهامة، مثل 
خدمات الرعاية الصحية على سبيل المثال، يبّين 

أن جميع النفقات المخّصصة لكبار السن   27الشكل 
. )في المائة   100( تشمل فقط المعاشات التقاعدية  

، كقيمة مطلقة، بلغ اإلنفاق 2020وفي عام  
دينار أردني، أي  3,902 االجتماعي لكل شخص مسن

. 49دينارًا أردنياً  3,040 ما يفوق دخل الفرد البالغ 
السن إلى منازل مرخصة، ودخل، كذلك، يحتاج كبار  

ورعاية صحية مجانية، وغيرها من الخدمات التي 
 تستدعي ميزانية أكبر.



39 

للفترة  اإلنفاق االجتماعي كحصة من إجمالي الميزانية المرك��ة في كل فئات المستفيد�ن الرئيسيين،  . 26الشكل  
 2020و 2010متدة �ين عامي الم

 
 .اإلسكوامرصد اإلنفاق االجتماعي في   المصدر:

 

 النساء  

تؤدي المرأة دورًا هامًا في األردن، وتمكينها شرط 
أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. فال يمكن لألردن 

المستدامة  المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية 
دون استثمار أمثل في نصف سكانه أو شبابه، أي 

ومع ذلك، فقد  .50حوالي ثلث إجمالي السكان
في المائة فقط   0.01ُخصصت للنساء في األردن نسبة 

من اإلنفاق العام المعّين ألغراض اجتماعية مختلفة  
. وهذه الحصة القليلة غير )27الشكل  ( 2020في عام 

كافية لُتَوّزع على مختلف المجاالت االجتماعية 
الكفيلة بالنهوض بوضع المرأة من حيث التمييز بين  

الجنس، والتعليم،   نوع الجنسين، والعنف القائم على
 والصحة، وفرص العمل. 

 
50 Government of Jordan, 2017 . 

 محّددة فئات ضعيفة  

لم يخصص األردن للسكان الضعفاء   ، 2020في عام  
اإلعاقة والمرضى    ي ذوالمحددين، مثل األشخاص  

لخطر ن  ي المعرض اجتماعيًا أو  ن  ي ن والمهمش ي والناج 
 0.95اإلقصاء االجتماعي والالجئين والمهاجرين، سوى  

. وتؤدي ) 27الشكل (   في المائة من النفقات العامة 
صندوق المعونة الممنوحة من  المساعدة االجتماعية  

الوطنية دورًا رئيسيًا في حماية هذه الفئات. بيد أن 
الحصة المحدودة من اإلنفاق العام المخّصصة إليها قد 

التغطية الكاملة لجميع هؤالء   تحول دون ضمان 
المستفيدين وتمويل االحتياجات االجتماعية في 

، ومنها الخدمات الصحية للمرضى عديدة  مجاالت 
الداخليين وخدمات الصحة العامة، ودعم تحقيق 
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ألطفال الشباب والبالغين كبار السن النساء فئات ضعيفة محددة األسر المعيشية والعائالت
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والبحوث في مجال الحماية   ، الدخل األساسي
تعزيز حقوق  و شؤون مخيمات الالجئين؛  و   ، االجتماعية 

 تحسين خدمات الحماية والرعاية االجتماعية.و   ، األفراد 

 األسر المعيشية والعائالت  

ص األردن إلى 2020في عام  ألسر المعيشية ا، خص�
في المائة تقريبًا من اإلنفاق العام،  4.8والعائالت نسبة 

الشكل  ( 2012في المائة تقريبًا في عام  18في مقابل 
. وُيعزى هذا التراجع في المقام األول إلى  )27

الرفع   اإلصالحات التي طالت نظام الدعم، وأّدت إلى

 2019التدريجي للدعم عن الغذاء والطاقة بحلول عام 
، 2020لتحسين نظام الضمان االجتماعي. وفي عام 

عت هذه النفقات لدعم تحقيق الدخل األساسي   ُوز�
اإلعانات وغيرها من أشكال الدعم  و؛ )في المائة 51(

التأمين  / والضمان االجتماعي )في المائة 29(للمزارع 
. تحظى هذه المجاالت االجتماعية )في المائة 19(

سر المعيشية والعائالت  بأهمية كبيرة، غير أن األ
 تحتاج أيضًا إلى خدمات اجتماعية، وال سّيما  

،  27 الرعاية الصحية اإلنجابية. ولكن، كما ُيبّين الشكل
في المائة من ميزانية    0.004 فإنها ال تستهلك سوى

 الحكومة. 

 نفقات المستفيد�ن حسب المجاالت االجتماعيةتو��ع  . 27الشكل  

 2020 حسب مجاالت السياسة االجتماعية لعام توزيع اإلنفاق االجتماعي على األطفال

 

1%

99%

تعليم الطفولة المبكرة1.1

التعليم االبتدائي والثانوي1.3و 1.2

5.3b دعم األطفال

6.2b  تشجيع األفراد والمنظمات في
المجاالت الثقافية
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 2020 حسب مجاالت السياسة االجتماعية لعامالبالغين وتوزيع اإلنفاق االجتماعي على الشباب 

 

 2020  حسب مجاالت السياسة االجتماعية لعام والعائالتسر المعيشية توزيع اإلنفاق االجتماعي على األ 

 

التدریب على المھارات في مرحلة ما بعد1.4
الثانوي 

التعلیم العالي1.5

تعلیم الكبار1.6

في التدریب وتحسین المھارات، بما في ذلك4.2
مجال التكنولوجیا

4.3a  المنح والحوافز األخرى للمؤسسات
الشركات الصغیرة والمتوسطة/الخاصة

5.9b تعزیز حقوق األفراد

6.2b دعم األفراد في المجاالت الثقافیة

تشجیع الریاضیین والفرق6.4

رعاية الصحة اإلنجابية2.3

5.1a دعم لتحقيق الدخل األساسي

5.1b دعم اإلسكان

5.1e  التأمين/الضمان االجتماعي

5.3a  دعم األسرة

اإلعانات وغيرها من أشكال الدعم للمزارع5.7

5.9b تعزيز حقوق األفراد
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 2020  حسب مجاالت السياسة االجتماعية لعام توزيع اإلنفاق االجتماعي على النساء

 

 2020 حسب مجاالت السياسة االجتماعية لعامالمسنين  توزيع اإلنفاق االجتماعي على

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكواالمصدر: 

  

لى التمييز ضد المرأة والعنف القائم ع2.4
نوع الجنس

التدريب ورفع مستوى المهارات، بما4.2
في ذلك في مجال التكنولوجيا

100%

5.1d نُُظم التقاعد
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تحسين كفاءة اإلنفاق االجتماعي العام:  .5
 اآلثار المترّتبة على السياسات

لى مدى كفاءة إداء القائمة على األ الميزانية ُتشير 
مجاالت مختلفة لتحقيق أفضل  على توزيع النفقات 

في مجموعة من  ولتقييم الكفاءة، ُينظر النتائج. 
وذلك لمدخالت والمخرجات، باالمعنية المؤشرات 

envelopEata D (باستخدام تحليل مغلف البيانات 

nalysisA(51 . سبعة يشمل مرصد اإلنفاق االجتماعي
يركز التحليل التالي على القطاعات الخمسة   فيما أبعاد

للتعليم والصحة واإلسكان والحماية االجتماعية 
وحماية البيئة حيث إن بيانات المخرجات غير متاحة 

 لتدخالت سوق العمل والفنون والثقافة والرياضة. 

  مؤشرات النتائج في األردن مقارنًة  ألف.
 بالبلدان األخرى 

العالقة بين مجاالت اإلنفاق  يبحث هذا القسم في 
االجتماعي العام الرئيسية ومؤشرات األداء المرتبطة  

بين  عالقة ترابط إيجابية  28الشكل يبين و. 52بها
جة المحققة في دليل اإلنفاق االجتماعي العام والدر 

في  . التنمية البشرية معدالً بعامل عدم المساواة
ل األردن درجة   في دليل التنمية   0.622المتوسط، سج�

البشرية، في حين شكلت مستويات إنفاقه االجتماعي 
في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.   13

 
 .متغيرات المدخالت والمخرجات لتقييم كفاءة اإلنفاق االجتماعي متوفرة في الملحق 51
  3 متوسط استخدام تمّ  وقد . البلدان بين  المقارنة إمكانية  لضمان االجتماعي لإلنفاق الدولي  النقد صندوق  مقياس  مااستخديتيح  52

 . البيانية الرسوم إلنتاج 2019 لعام سنوات
د، االختبار  في 53  . المتقدم التحصيل 625و التحصيل من  األدنى الحد 300 درجات  تمثل  الموح�

وبالمقارنة مع بلدان أخرى، خصصت بلدان مثل فنلندا 
والدانمرك، اللتان سجلتا درجات عالية في مؤشر 

التنمية البشرية، حصة أكبر من اإلنفاق االجتماعي  
في المائة. وبالتالي، بات من الواضح   37بلغت حوالي 

الجتماعي في بلٍد ما يرتبط أن مستوى اإلنفاق ا 
بمستوى التنمية البشرية. فكلما زاد إنفاق بلٍد ما على  

، ارتفعت معه درجات هذا البلد  ةاالجتماعيالمجاالت 
 في دليل التنمية البشرية معدالً بعامل عدم المساواة.

تّتصف العالقة بين اإلنفاق على التعليم العام ودرجات  
ة، ولكنها ليست بالقوة باإليجابي المنسقة اتاالختبار
. إن زيادة إنفاق بلٍد ما على  53)29الشكل (الكافية 

ترجم حكمًا بدرجات أعلى في االختبارات. التعليم ال يُ 
العام على التعليم   فعلى سبيل المثال، شكل اإلنفاق

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.  3.4في األردن 
درجات في درجات   409ومع ذلك سجل البلد 

  14االختبارات الموّحدة. وأنفقت جزر مارشال نحو 
في المائة من ناتجها المحّلي اإلجمالي، لكنها سجلت  

درجة فقط. وفي   332من بين أدنى المعدالت مع 
المقابل، بلغت نسبة اإلنفاق على التعليم العام في  

في المائة فقط من الناتج المحلي  2.7سنغافورة 
اإلجمالي، لكنها حققت أعلى الدرجات في االختبارات 

جودة   وبالتالي تمثل. درجة 581الموّحدة، بواقع 
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 اإلنفاق الالزم على   رتوف� الخدمات التعليمية، و
ن لزيادة أداء ان أساسياالتعليم العام وكفاءته، أمر

 الطالب وتحسينه. 

يرتبط متوسط العمر المتوقع واإلنفاق على الصحة 
وتكشف هذه  .)30الشكل  (العامة ارتباطًا إيجابيًا 

العالقة اإليجابية، في المتوسط، أن البلدان التي 
تستثمر استثمارًا عامًا أعلى في مجال الصحة تحقق  

ارتفاعًا أهم في متوسط العمر المتوقع. وقد اقتصر  
 2.4سبة اإلنفاق على الصحة العامة في األردن على ن

في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي، في حين  
عامًا. وانفقت   74بلغ متوسط العمر المتوقع في البالد 

في المائة من   2.7مان حصة أعلى بنحو البحرين وعُ 
الناتج المحلي اإلجمالي، وبلغ متوسط العمر المتوقع 

عامًا. في المقابل، أنفق لبنان حصة أقّل  77في البلدين 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ومع  0.9بنسبة 

ذلك فقد احتل البلد المرتبة األعلى من حيث متوسط  
  79ب من العمر المتوقع في المنطقة العربية، أي ما يقر

. وتبدو العالقة بين كال المؤشرين أقّل وضوحًا عاماً 
في البلدان العربية. ويرجع ذلك إلى أن حصة مرتفعة  

أموالهم  من جدًا من اإلنفاق الصحي لألشخاص هي 

الخاصة، وهي إحدى خصائص النظام الصحي في  
المنطقة العربية. وبالتالي، فإن التقدم الصحي قد 

 الخاص في مجال الصحة  ُيعزى إلى االستثمار 
 وليس العام.

وتظهر العالقة بين انتشار نقص التغذية واإلنفاق  
الشكل ( العام على الحماية االجتماعية ارتباطاً سلبيًا  

نفاق على الحماية االجتماعية  فكلما ارتفع اإل   . ) 31
في بلٍد ما، انخفض معدل انتشار نقص التغذية.  
ويبلغ اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية في  

في المائة من الناتج المحلي   6.1األردن حوالي  
في    8.6اإلجمالي. ويبلغ معدل نقص التغذية نسبة  

المائة من السكان. وأنفقت مدغشقر حصة أقّل على  
في المائة فقط   2.4ية االجتماعية، أي نسبة  الحما 

من الناتج المحلي اإلجمالي. ومع ذلك، سّجلت  
مدغشقر معدل أعلى النتشار نقص التغذية، أي  

في المائة. وحصلت فنلندا وفرنسا على أعلى   41.5
  24حصة من نفقات الحماية االجتماعية، أي نحو  

ا،  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لكل منهم 
 2.5وأدنى معدل النتشار نقص التغذية بنسبة  

 المائة.  في 

 بعامل عدم المساواة اإلنفاق االجتماعي مقابل دليل التنمية البش��ة معدالً  . 28الشكل  

 

 . Gaska and others, 2021. Efficiency of Public Social Expenditure in the Arab States :المصدر
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 اإلنفاق على التعليم مقابل درجات االختبار الموحدة  . 29الشكل  

 . Gaska and others, 2021. Efficiency of Public Social Expenditure in the Arab States :المصدر

 اإلنفاق الصحي مقابل متوسط العمر المتوقع عند الوالدة  . 30الشكل  

 

 .Gaska and others, 2021. Efficiency of Public Social Expenditure in the Arab States :المصدر
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 اإلنفاق على الحماية االجتماعية مقابل ا�تشار نقص التغذية   . 31الشكل  

 

 .Gaska and others, 2021. Efficiency of Public Social Expenditure in the Arab States :المصدر
 . 2018 تعود البيانات الواردة في الرسم البياني لعام مالحظة:

 

 النوا�ج والمدخالتكفاءة  باء.

يعتمد أداء الميزانية على مدى كفاءة توزيع النفقات 
بين مختلف المجاالت االجتماعية لتحقيق نتائج 

لبيانات ُينظر في  لاستخدام تحليل مغلف وبمثالية. 
مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمدخالت 

. ُيستخدم دليل  54والمخرجات الالزمة لتقييم الكفاءة
دم المساواة كمقياس  التنمية البشرية معدالً بعامل ع

واسع النطاق لتقييم التنمية البشرية الشاملة. وكفاءة  
مخرجات اإلنفاق االجتماعي اإلجمالي على تحسين 

ظهر أن درجة الكفاءة في األردن أعلى هذا الدليل تُ 
.  )0.60(بقليل مما هي عليه في بلدان المنطقة العربية 

عالمية  من المتوسطات ال ولكن، تبقى هذه الكفاءة أقّل 
نسبيًا من حد الكفاءة  ، وأقّل )0.71(لدرجات الكفاءة 

 
 .الملحق في االجتماعية  النفقات كفاءة  لتقييم والمخرجات المدخالت متغيرات تتوّفر 54

األردن أداًء أفضل من متوسطات   . يحقق)32الشكل (
مجموعتي البلدان في كل من اإلسكان وحماية البيئة، 
إال أن درجات الكفاءة لكل من هذين المجالين ما زالت 

بعيدة عن الحد المطلوب. وفي ما يتعلق بمجاالت  
التعليم والصحة والحماية االجتماعية، فإن درجة  

خريين من  من المجموعتين األ الكفاءة في األردن أقّل 
البلدان، على الرغم من أن الفعالية النسبية لإلنفاق  
على الحماية االجتماعية واقترابه من حد الكفاءة 

 . )32الشكل ( )0.9أكثر من (

الً، تتأخر مؤشرات النتائج في ففي مجال التعليم مث
األردن عن مثيالتها في البلدان الُمقاَرنة، ونسبة 

الطالب إلى المعلمين منخفضة، وتبلغ أجور المعلمين  
ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تقريبًا. 
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وقد ارتفعت هذه األجور على مر السنين، فيما يبدو أن 
 .55توّفرغير م )باستثناء األجور(اإلنفاق الجاري 

محاكاة السياسات استنادًا إلى  جيم.
 درجات الكفاءة 

ضعت في األقسام تسمح درجات الكفاءة التي وُ 
السابقة بإجراء عمليات محاكاة للسياسات بمرور 

الوقت. وتعرف النتائج بوصفها نِتاج النفقات 
والكفاءة، وبالتالي يمكن تغيير المدخالت ودراسة 

التغييرات المتوقع حصولها في مؤشرات المخرجات. 
على سبيل المثال، قد يرغب بلٍد ما في تحديد التأثير 

في   20دة اإلنفاق التعليمي بنسبة  المترتب عن زيا 
المائة على سنوات الدراسة المتوقعة. وبدالً من ذلك، 
قد يكون البلد مهتمًا بمعرفة إمكانية تحسين النتائج 
من خالل تحسين الكفاءة. وفي هذا السيناريو، يمكن 

تحديد النفقات في الوقت الذي ُيرفع فيه مستوى 
متوسط الكفاءة الكفاءة إلى المعيار المناسب، مثل  

في البلدان مرتفعة الدخل. يمكن التوصل إلى أفضل 
النتائج عند الجمع بين زيادة اإلنفاق وتحسين 

الكفاءة، ولكن ال يمكن تطبيق ذلك في كل الحاالت. 
ولذلك، تساعد عمليات محاكاة الكفاءة البلدان على 

 تحديد أولويات جهودها.

تحديد  ويتمثل نوع مختلف من محاكاة السياسات ب
مؤشر النواتج عند مستوى محدد سلفًا، وتقييم 
التوليفات الممكنة من اإلنفاق والكفاءة الالزمة  

لتحقيق الناتج المرجو. وفي هذه الحالة، قد يكون  
البلد مهتمًا بالوفورات التي يمكن تحقيقها من خالل  
تحسين الكفاءة. ومع تثبيت مؤشر المخرجات دون 

ة إلى معيار مناسب، تقوم  تغييره، ورفع درجة الكفاء
 المحاكاة بحساب مقدار الوفورات.

 
55 Shamsuddin et al. (2018) . 

وُتعرض نتائج عمليات محاكاة السياسات باستخدام 
األردن وتونس كمثالين. وعمومًا، سمحت عمليات  

التحسينات الحاصلة في مؤشرات   )أ(المحاكاة بتقييم 
أهداف التنمية المستدامة والتي يمكن لكال البلدين 

نفقات االجتماعية إلى المتوسطات  تحقيقها بزيادة ال
العالمية، ورفع الكفاءة إلى متوسط كفاءة البلدان 

الوفورات المحتملة التي يمكن   )ب(المرتفعة الدخل، و
أن يستفيد منها كال البلدين من خالل استبدال الكفاءة  

بالنفقات. وفي ما يلي النتائج الرئيسية لمحاكاة  
 .)34و 33الشكالن ( السياسات

 ة الكفاءة: متغيرات المدخالت والمخرجات محاكا

إذا حافظ األردن على المستوى الحالي من اإلنفاق 
ن  االجتماعي، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي، وحس�

كفاءته لتتناسب مع متوسط كفاءة البلدان المرتفعة 
معدالً   الدخل، ترتفع درجته في دليل التنمية البشرية 

. ومن شأن  0.774إلى   220.6من    بعامل عدم المساواة 
دليل من هذا الذلك أن يرفع الترتيب العالمي لألردن في  

دولة. وإذا ما   152من أصل    38إلى المرتبة    72المرتبة  
استطاع األردن بلوغ مستوى كفاءة البلدان المرتفعة 

الدخل، يمكنه تخفيض إجمالي اإلنفاق االجتماعي العام 
مليار دينار  11.في المائة، أي ما يعادل   28بنسبة  

 أردني، دون التأثير على التنمية البشرية.

وعلى مستوى القطاعات، يسهم تحسين الكفاءة في 
إحراز نتائج أكبر، من دون إحداث أي تغيير في 

مستوى اإلنفاق. وإذا حافظ األردن على المستوى 
نفسه من المخرجات، فإن تعزيز الكفاءة قد يساعد  

لى سبيل المثال، إذا تمكّن أيضًا في توفير الموارد. فع
األردن من تحسين كفاءة اإلنفاق على التعليم  

ليتناسب مع متوسط الدخل في البلدان المرتفعة 
الدخل، مع الحفاظ على نفس مستوى اإلنفاق، 
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تنخفض نسبة تالميذ المرحلة االبتدائية إلى المعلمين 
. كذلك، زاد أيضًا اإلنفاق على 12.38إلى  19.37من 

في المائة، وتماشيًا مع  5التعليم االبتدائي بنسبة 
المتوسط العالمي، تنخفض نسبة التالميذ إلى 

 .12.34إلى  12.38المعلمين من 

وُيثبت هذا المثال أن تعزيز الكفاءة هو وسيلة أكثر 
فعالية لتحسين النتائج من تخصيص موارد إضافية. 

ردن من تحقيق الكفاءة التعليمية  وإذا تمكّن األ
اإلجمالية للبلدان المرتفعة الدخل، يمكن خفض نفقات 

في المائة عن المستويات الحالية،   20التعليم بنسبة 
مليون دينار أردني،  220أي ما يمّثل وفورات قدرها 

 من دون خفض سنوات الدراسة المتوقعة.

مع زيادة الكفاءة لتتناسب  تتيحوفي مجال الصحة، 
متوسط الدخل في البلدان المرتفعة الدخل لألردن 

الحفاظ على متوسط العمر المتوقع، مع خفض  

مليون   73في المائة أو  10النفقات الصحية بنسبة 
رفع كفاءة اإلنفاق   يسمحدينار أردني. وبالمثل، 

اإلجمالي على الحماية االجتماعية إلى متوسط الدخل  
دن بتخفيض اإلنفاق  في البلدان المرتفعة الدخل لألر

في المائة، ما يعني   10على الحماية االجتماعية بنسبة 
مليون دينار دون التسّبب في نقٍص أكبر  199توفير 

 في التغذية.

وبالنظر إلى هذه النتائج، فإن تعزيز كفاءة وفعالية  
اإلنفاق االجتماعي في األردن يستوجب تخصيصًا  

يمكن لألردن للموارد. و وتوزيعًا أمثل استراتيجياً 
في إطار مؤشرات  تحقيق المزيد من اإلنجازات 

إلى زيادة    التعليم أو الصحة العامة من دون الحاجة
مشتركة لتعزيز آليات    اإلنفاق، بطرقٍ منها بذل جهود

الفعالية، وتحسين المؤسسات  تقديم الخدمات وزيادة
الميزانية والترتيبات الخاصة بإدارة   المعنية بإعداد

 . 56لعامةا المالية

 المدخالت و كفاءة المخرجات . 32الشكل  

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:

 
56 IMF and ESCWA, 2021 . 

00.20.40.60.811.2
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حماية البيئة

اإلسكان

األردن المتوسط العربي المعدل العالمي معدل البلدان المرتفعة الدخل
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مع الحفاظ   بعامل عدم المساواة دليل التنمية البش��ة معدالً محاكاة السياسات: تحسين الكفاءة يحسن  . 33الشكل  
  مستويات اإلنفاقعلى 
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نفسه من دليل التنمية البش��ة   النفقات لتحقيق المستوى يخّفضمحاكاة السياسات: تحسين الكفاءة  . 34الشكل  
 (األردن) بعامل عدم المساواة معدالً 

 

 

 
 . مرصد اإلنفاق االجتماعي في اإلسكوا المصدر:

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

20202021202220232024202520262027202820292030

سنوات التعليم المتوقعة
األردن

المتوسط العربي

المعدل العالمي

دخلمعدل البلدان المرتفعة ال

معدل البلدان المتوسطة 
الدخل

0

5

10

15

20

25

20202021202220232024202520262027202820292030

)النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي(اإلنفاق االجتماعي العام 

األردن

المتوسط العربي

المعدل العالمي

معدل البلدان المرتفعة الدخل

معدل البلدان المتوسطة الدخل

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

20202021202220232024202520262027202820292030

كفاءة اإلنفاق االجتماعي

األردن

المتوسط العربي

المعدل العالمي

معدل البلدان المرتفعة الدخل

معدل البلدان المتوسطة الدخل



51 

اإلصالحات في التخطيط وإعداد الميزانية   .6
اإلنفاق  على فعاليةتأ�يرها في األردن، و 

 االجتماعي  

ال يمكن تحقيق االستدامة في اإلنفاق العام وتحسين  
على المدى   موّجه من خالل إنفاق نوعيته إال 

 . ويتطلباً إنصافووأكثر كفاءة بشكلٍ أفضل  المتوسط
  ال سيما فيما يتعلقالعامة،  للميزانيةأفضل  رصداً  ذلك

لضمان االتساق في   ، وذلكلنفقات االجتماعيةبا
البرامج. يقدم هذا القسم التخطيط واالستراتيجيات و

إصالح إدارة المالية الجهود الرامية إلى  لمحة عن 
 االعامة في األردن واالستنتاجات األولية حول تأثيره

 .على فعالية اإلنفاق االجتماعي

 إصالح اإلدارة المالية العامة  ألف.
 في األردن

تعمل وزارة المالية واإلدارات المعنية منذ أكثر من عقد 
ان على التطوير المستمر إلدارتها المالية.  من الزم

ويجري العمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية  
والجهات المانحة إلدخال تحسينات مستدامة على  

السياسات والممارسات المّتبعة في إدارة المالية  
العامة. تهدف هذه الجهود إلى تطوير العمليات المالية  

تحسين للحكومة، وترسيخ االنضباط المالي، و
المستوى المعيشي للمواطنين، وتحفيز النمو  

االقتصادي، وتعزيز مالءمته لتحقيق نتائج المالية 
العامة والميزانية، وقياس التقّدم الُمحرز في هذا 

الصدد ورصده باستمرار. وتضع هذه التدابير األسس  
الالزمة لتحديد أكثر المجاالت حاجًة إلى اإلصالح،  

على نحو يّتسم بالفعالية  وضمان استخدام الموارد

والكفاءة، ويوّفر الدعم الالزم للسياسات المالية التي  
 يحتاج إليها األردن.

ولضمان التوافق مع األهداف الوطنية ورؤية األردن 
للفترة الممتدة  وخطة النمو االقتصادي األردني  2025

، استرشدت جهود اإلصالح  2022و 2018بين عامي 
طوير نظام إدارة المالية العامة، بالرؤية الهادفة إلى ت

بما يسهم في تعزيز االستقرار االقتصادي والمالي في 
البالد ورفاه مواطنيها. تكمن األهداف الشاملة لجهود 

  الكّلياإلصالح المالي في تعزيز االنضباط المالي 
الطويل األجل، وعملية إعداد ميزانيات قائمة على 

السياسات، ودور القطاع الخاص. وقد شملت 
المسؤوليات الرئيسية للكيانات المكّلفة باإلدارة المالية  

تحصيل اإليرادات العامة، وإعداد الميزانية العامة، 
وإدارة اإلنفاق العام ومراقبته، وإدارة االقتراض  

تها أيضًا إدارة الحسابات،  والديون. ومن مسؤوليا
واإلشراف على التدفقات النقدية، ودراسة وتحليل 

المواقف المالية والنقدية واالقتصادية، وتقييم 
السياسات واإلجراءات الضريبية، وإدارة شؤون  
التقاعد المدني والعسكري، ودراسة القضايا التي 

تنطوي على حقوق حكومية، وصياغة التشريعات  
 ة باإليرادات والنفقات العامة. المالية الخاص

األهداف والجهود الرامية إلى إصالح   ت تطّور لقد  
حتى ف إدارة المالية العامة في األردن بمرور الوقت.  

القرن الماضي، تركّزت إدارة المالية   من   ثمانينات ال 
العامة على تلبية احتياجات اإلنفاق. لكن، منذ النصف 
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ه هذا التركيز الثاني من تسعينات القرن الماضي، وُ  ج�
نحو تحقيق انضباط مالي يتيح لألردن مواجهة 

فعالة للتحديات الحرجة، مثل تلك المتعلقة بعجز 
التهّرب من دفع و   الميزانية ومستوى الدين العام 

. كذلك، توّسع نطاق تركيز اإلدارة الضرائب وتجّنبها
المالية لتشمل أيضًا التخصيص الفّعال للموارد والنظر 

ل المواطنين. ويقاس االنضباط المالي في شواغ
باستقرار نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي 

 معدالت اإلجمالي على المدى المتوسط، وبإدارة  
لميزانية والمعدالت اإلجمالية ل الميزانية األولية  

. ويهدف تحسين االنضباط المالي إلى تحقيق العامة
وضمان   الكفاءة من خالل مراقبة النفقات عن كثب، 

حّيز مالي أكبر لتوجيه األموال إلى حيث تشتد 
ألردن، إذ أن ا وينطبق ذلك على    . 57الحاجة إليها 

إجراء محاكاة الستقرار نسبة الدين إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي على المدى المتوسط وتخصيص 

الصحة ( حّيز مالي إضافي للنفقات االجتماعية  
 ) ور أخرى والتعليم وخدمات اإلسكان، من بين أم 

ُيظهر تأثير هذه التدابير المالية في تعزيز النمو من 
. )2030و   2022بين عامي  ( حيث القيمة التراكمية  

يمكن لألردن زيادة مستوى الناتج المحلي اإلجمالي 
في المائة فوق خط األساس  3.1الحقيقي بنسبة  

 . 58المتوقع

تحقيق رغم تركيز إصالحات اإلدارة المالية العامة على  
االنضباط المالي، فإن التأكيد على ضرورة اتخاذ 

التدابير الالزمة لتحسين اإليرادات العامة شكّل حجر 
اإلصالحات  الزاوية في اإلصالحات. وقد هدفت هذه

، لتهّرب من دفع الضرائب وتجّنبها لإلى التصدي بفعالية  
األولوية االستراتيجية    وضمان المواءمة بين 

 ة الجيدة إلدارة الضرائب. والممارسات الدولي 

 
57 IMF and ESCWA, 2021 . 

58 Altshuler and Sarangi, 2021 . 
59 IMF and ESCWA, 2021 . 

اإلصالحات والتطويرات الُمدخلة   باء.
 على عملية إعداد الميزانية و�نفيذها

عند ترجمة أولويات السياسات إلى تخصيٍص أفضل 
للموارد واعتماد ممارسات جيدة في استخداماتها، 

يّتضح دور الميزانية في معالجة العوامل التي تحول 
صيص. فمعالجة هذه دون تحقيق الكفاءة في التخ

العوامل تتيح تعزيز الكفاءة في األردن وتحسين 
الحوكمة والشفافية المالية التي تسهم بدورها في 

تحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة في 
القطاعات االجتماعية. ومع ذلك، وكما يتضح من 
حالة األردن، ينبغي استكمال كل تلك اإلجراءات 

لية بتحسين بجهود هامة نحو توطيد الفعا 
االستهداف، وهو ما يتحقق أساسًا من خالل تصميم 

 . 59أفضل آلليات توفير الخدمات

وتماشيًا مع رؤية اإلدارة المتمثلة في إعداد ميزانية 
  شفافة تدعم ركائز التنمية المستدامة، وفي مواكبةٍ 

فضل الممارسات العالمية في صياغة وتنفيذ أل
فاهيم اإلصالح  م من العديد  األردن اعتمدالميزانية، 

 المالي وتطبيقها في البالد.

ويرتبط المفهوم األول بإعداد ميزانية هادفة الى  
تحقيق النتائج، أي الميزانية المصممة لتحقيق 

االستخدام األمثل للموارد المتاحة، وزيادة إنتاجية 
القطاع العام وكفاءة أدائه، وتمكينه من تحقيق 

قد جاء هذا التحّول  األهداف واألولويات الوطنية. و
تماشيًا مع استراتيجية إصالح اإلدارة المالية التي  
اعتمدتها وزارة المالية لوضع منهجية تتيح صياغة  

الميزانية العامة وتنفيذها. وُتعنى هذه المنهجية 
دائرة،  / بتحديد األهداف االستراتيجية لكل وزارة
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األهداف،  والبرامج والمشاريع الالزمة لتحقيق هذه 
وتشمل مؤشرات األداء التي تساعد على ربط اإلنفاق  

 بنتائجه المتوقعة. 

شيًا مع مفهوم الميزانية الهادفة الى تحقيق  اوتم
جديد في نهاية عام   اتحسابمخطط  النتائج، ُوِضع 

،  متطلبات هذا التوّجه المستجدل  يلبيةً  2007
عيد   مع أحدث التطبيقات العالمية. وباالّتساق وقد ا�

جميع البرامج والمشاريع في قانون ل تصنيف الميزانية،
نيات الوحدات االميزانية العامة وقانون ميز

الحكومية، وفقًا للتصنيف الوظيفي المعتمد في دليل  
. كما أعيد تصنيف بعض 60إحصاءات مالية الحكومة 

بنود النفقات الرأسمالية ونقلها إلى النفقات الجارية، 
مع إعادة تعريف وتصنيف  ،حاليةالشيًا مع طبيعتها اتم

كل من القطاع العام، والحكومة العامة، والحكومة  
الحسابات الجديد على  وينطوي مخطط المركزية. 

قدم معلومات  و يالعديد من المزايا والفوائد. وه 
بتعزيز  وُيعنى تحليلية شاملة عن اإلدارة المالية، 

  وّفريالشفافية في إدارة اإليرادات ومراقبة النفقات. و
أيضًا الدعم الالزم إلصدار التقارير  مخططالهذا 

وإرسالها على مختلف مستويات الهيئة التشريعية،  
 ساعد في وضع ميزانية هادفة الى تحقيق النتائج.يو

وشمل مخطط الحسابات الجديد كل من التصنيفات 
، والتصنيف الوظيفي،  ةوالتنظيمي، ةالتالية: التمويلي

البرامج، والتصنيف الجغرافي، واإليرادات وتصنيف 
والنفقات، وحسابات الميزانية العمومية. وقد ا�عدت  

البنية التحتية الالزمة لهذا المخطط في دائرة  
الميزانية العامة، بما يتوافق مع توّجه الحكومة نحو  

تطوير اإلدارة المالية في البالد عبر إنشاء النظام  
بتطبيق النهج الجديد  المالي وإصالحه. ويسمح ذلك 

في وضع الميزانية الهادفة إلى تحقيق النتائج، وإجراء  
الدراسات والتحليالت الالزمة إلرساء نظام جديد 

ند إليه في صياغة قانون الميزانية وإصداره، بما  ُيستَ 

 
60 IMF, 2001 . 

ه الجديد. وتهدف هذه التدابير أيضًا يتماشى مع التوّج 
فظ إلى تعزيز مرونة النظام ودقته من حيث ح
 البيانات وإجراء التحليالت المالية الالزمة. 

المتّبعة في إعداد   في المنهجية النجاح  لضمان  
وتنفيذ الميزانية الهادفة إلى تحقيق النتائج يستلزم 

وضع تصّور مالي واضح بشأن اإلنفاق العام على 
إطار اإلنفاق العام المتوسط "المدى المتوسط، أي  

لحكومة من ترتيب . فهذا اإلطار، يمكّن ا ”األجل 
األولويات، وتعبئة الموارد المالية المتاحة بفعالية، بما 
يسمح بتحقيق األهداف واألولويات الوطنية. وعليه، 

وضعت دائرة الميزانية العامة إطارًا متوسط األجل 
للنفقات العامة يوضح حجم اإلنفاق المتوقع لكل 

وزارة ودائرة حكومية على برامجها ومشاريعها لمدة  
العامة   الميزانية ثالث سنوات، بدءًا من مشروع  

 .2008 لعام 

عدّ  ورقة تحّدد  2010في عام   توللمرة األولى، ا�
أولويات الحكومة وسياساتها من حيث الميزانية  

العامة، مع التقّيد باإلطار الزمني لمراحل إعداد  
الميزانية العامة. وقد ألقت هذه الورقة الضوء على 

الميزانية العامة ضمن اإلطار أبرز خصائص وأبعاد 
المتوسط األجل، إضافة إلى السياسات واإلجراءات  

المبنية على أهداف إعداد مشروع الميزانية. كما  
حّددت الورقة إجمالي النفقات الرأسمالية، بما في ذلك  

المالي المتوقع. وتضمنت أيضًا عرضًا ألبرز  الحّيز
القتصادي التطورات االقتصادية والمالية، ولألداء ا

والمالي المتوقع، مع التركيز على مجال المالية العامة، 
وخصائص الميزانية العامة للسنة المالية، بما في ذلك  

التوقعات الرئيسية التي ترتكز إليها هذه الميزانية، 
والسياسات واإلجراءات الُمزمع اعتمادها في تنفيذ  

داتها، إليرا اً أولي اً الميزانية. كما قدمت الورقة تصّور
وللمنهجية المّتبعة في إعداد الميزانية، على نحو 

يتوافق مع خطة عمل الحكومة. وشملت أيضًا بيانًا 
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بهيكل اإلنفاق العام وأولوياته، مع تحديد أولويات  
 اإلنفاق الرأسمالي.

عّد دليل  كل من   مستهدفاً  الميزانيةدورة لوقد ا�
المعنيين بتحليل الميزانية في دائرة الميزانية العامة، 

وموظفي إدارات الميزانية والتخطيط في الوزارات  
والدوائر والوحدات الحكومية. ويتضمن الدليل األطر 

النظرية والمفاهيمية، وأثر دورة الميزانية على  
السياسات الحكومية، واإلطار القانوني إلعداد  

،  )دليل الحسابات(ة، وتصنيف الميزانية الميزانية العام
ودور الجهات الحكومية المختلفة في إعداد قانون 

الميزانية العامة السنوية، وإطار تحليل الميزانية.  
وتطّرق هذا الدليل أيضًا إلى مراحل دورة الميزانية 
التي تتضمن آليات رصد وتقييم اإلجراءات المّتبعة 

ية للمشاريع  في وضع الميزانية وإعداد ميزان
 الرأسمالية.

ولمواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق المرأة 
والطفل، اعتمدت إدارة الميزانية العامة مفهوم  

  والميزانيةالمراعية للمساواة بين الجنسين،  الميزانية
، وإدماج حقوق اإلنسان في صياغة المواتية لألطفال

لية  صات الماذلك برصد المخّص ، والعامة الميزانية
الالزمة لتلبية احتياجات المرأة والطفل وحقوق  

إبرازها في إطار  على  ، والحرصاإلنسان عموماً 
الميزانية. وفي هذا السياق، عملت الدائرة على تعديل  

لتشمل هذه التغييرات اعتبارًا   الميزانيةنماذج إعداد 
جزء كبير من هذه النماذج   لضمان بدء، 2011من العام 

ة بين الجنسين من خالل: تحديد بمراعاة المساوا
مؤشرات قياس األداء، وتوزيع الكوادر البشرية، وبيان  

المعلومات عن كل وزارة ودائرة حكومية، وبيان  
الخدمات التي تقدمها البرامج الحكومية. ويبّين  

  للنساءصات التقديرية العامة المخّص  الميزانيةقانون 
ب موّزعة  في جميع البرامج والفئات، وتكاليف الروات

حسب الجنس والفئات الوظيفية لجميع الوزارات 
المواتية   الميزانيةوالدوائر الحكومية. والعتماد نهج 

العامة على وضع نماذج  الموازنة، عملت دائرة للطفل
الخطط االستراتيجية  وتعديل الميزانية، ومراجعة 

والبرامج والمشاريع واألنشطة ومؤشرات األداء، بما 
مخصصات المالية الُمقررة لألطفال في يتيح إظهار ال

ومتابعة توزيعها وفقًا لفصول قانون   ،مختلف البرامج
. وتسمح هذه اإلجراءات بتسليط الضوء على الميزانية

صات المتعلقة باألطفال ضمن ميزانيات  المخّص 
 الوزارات واإلدارات. 

وفي ما يتعّلق بالمتابعة والرقابة والتنفيذ والشفافية، 
 الموازنةأعّدت إدارة  2008وللمرة ألولى في عام 

العامة تقريرًا دوريًا حول مستوى اإلنفاق والتقّدم  
الُمحرز في إنجاز المشاريع الرأسمالية، وذلك في إطار  

العامة وقانون ميزانيات الوحدات   الميزانيةقانون 
الحكومية. وأظهر التقرير أيضًا التوزيع الجغرافي 

المنفذة   تللمشاريع حسب المحافظات والوكاال
وقد ُرفع هذا التقرير إلى  والقطاعات االقتصادية.

جميع  تعميمه علىذي عمد إلى رئاسة الوزراء المكتب 
الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لمتابعة التقدم 

الُمحرز في إنجاز المشاريع الرأسمالية المرصودة،  
 ومراقبة سير العمل فيها.

، ولتعزيز مشاركة المواطنين في 2011اعتبارًا من عام 
د الميزانية وتنفيذها، بدأ إصدار وثيقة  عملية إعدا

إرشادية لتزويد المواطنين بأكبر قدر ممكن من 
المعلومات والبيانات الخاصة بالمشاريع واألنشطة 

التي تضطلع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ويهدف 
ذلك إلى تمكين المواطنين من متابعة عملية التنفيذ،  

وجب التدّخل، أو إغفال يست خللواإلبالغ عن أي 
اتخاذ التدابير الالزمة  تمكين الحكومة من و

لتصحيحه. كما هدفت الوثيقة إلى رفع مستوى  
المسؤولية لدى المواطنين في الحفاظ على المكاسب 

التنموية واإلنجازات الحكومية عبر إشراكهم في 
 إعداد الخطط ومتابعة التنفيذ.

ز  موج"وقد أصدرت إدارة الميزانية العامة وثيقة 
لتقديم عرض موجز عن األداء االقتصادي  "الميزانية

والمالي، واالفتراضات المّتصلة بالميزانية، وتوقعات 
، وأبرز مالمح ميزانية العام المقبل الكّلياالقتصاد 
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وتطوراتها، وآلية إعداد الميزانية العامة، والمخاطر 
تنفيذها على المدى    تحول دونالمحتملة التي قد 

د هذه الوثيقة الجهات الدولية  المتوسط. وتفي
المعنية بالشفافية وإعداد التقارير وتنفيذ   ،المختصة
في تحسين تقييم إدارة الميزانية العامة في  ،الميزانية

األردن. كما تسهم أيضًا في ترسيخ مبدأ المشاركة في 
 هذا المجال. 

إجراءات إعداد الميزانية  لتقييم فعاليةوإليجاد آلية 
ه اإلجراءات، وضعت اإلدارة نظامًا ومدى كفاءة هذ

خاصًا لمتابعة وتقييم أداء الوزارات والدوائر 
والوحدات الحكومية، بالتعاون مع مشروع اإلصالح  

ل من الوكالة األمريكية للتنمية المالي الثاني المموّ 
الدولية. ويهدف ذلك إلى إرساء أسس عملية لتقييم 

تقّدمها في  إنجازات المؤسسات الحكومية المختلفة، و
بلوغ أهدافها االستراتيجية، ومساهمتها في تحقيق 
األهداف واألولويات الوطنية، ومدى توحيد جهود  

تزويد   وقدرتها على، الميزانيةالدائرة لتعزيز شفافية 
 . معلومات أكثر دقة وموضوعيةب صناع القرار

أهداف التنمية المستدامة ومدى   جيم.
 العامةمواءمتها مع الميزانية  

استنادًا إلى الخبرة الناجحة المكتسبة خالل تنفيذ 
األهداف اإلنمائية لأللفية، بدأ األردن التنفيذ المبكر  

، بدعم من اإلرادة السياسية على  2030لخطة عام 
أعلى مستوى. ومع ذلك، واجه األردن، منذ بداية 

رحلته، تحديات جسيمة، في ظل الضغوط الكبيرة  
ه التنموية بفعل غياب  المفروضة على مكاسب

الضغوط اإلقليمية. كذلك،  غير ذلك من الستقرار وا
حاجة إلى تمويل طويل األجل لتطوير البنية التشتد 

 .61في البالد األساسية والخدمات

 
 .2017 عام ا�جري الذي المستدامة للتنمية  األردني الطوعي االستعراض على كبير بشكلٍ  القسم هذا يعتمد 61
62 Government of Jordan, 2017 . 

وقد تطّرق االستعراض الوطني الطوعي األردني بشأن  
التنمية المستدامة إلى كيفية تعميم أهداف التنمية  

في مختلف   2030خطة عام  المستدامة وأهداف
محاور البرنامج التنفيذي للحكومة األردنية  

وترصد نسبة كبيرة من مؤشرات أهداف   .62ومشاريعه
التنمية المستدامة، المصّنفة من مؤشرات المستوى  

األول، التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة التنمية 
 المستدامة.

ويقارن هذا االستعراض، الذي أجري بين أواخر عام 
  مقاصدو، بين أهداف 2017وأوائل عام  0162

من جهة، وإطار التنمية  2030ومؤشرات خطة عام 
الوطنية من جهة أخرى. وذلك بمشاركة طائفة واسعة 

من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبالتعاون مع  
هيئات األمم المتحدة، في إشارة واضحة إلى توافق  

. وقد أضيفت مهمة  مقاصدجميع األهداف ومعظم ال
لألردن إلى االستراتيجيات الوطنية وبرامج التطوير 

 وإن بدرجات متفاوتة.  التنفيذي،

أهداف   أدراّج  فقد تمّ استنادًا إلى هذا االستعراض،  
ومؤشرات خطة التنمية المستدامة لعام   مقاصدو

تنفيذي، ومواءمتها مع آخر برنامج تطوير  2030
وبرنامج التطوير  الطريق المتفق عليها.  رطةاوخ

التنفيذي هو الخطة الوطنية المتكاملة للتنمية التي 
تضمن التوّصل إلى مخرجات جميع الخطط والوثائق 

 الوطنية والمرجعية الالزمة إلعداد ميزانيات الدولة.

وقد هدفت جميع الخطط االقتصادية واالجتماعية  
وبرامج التنمية التنفيذية الموضوعة خالل الفترة  

إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين،   الماضية
وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق الحياة الكريمة، بما  

التعليم،  (في ذلك تطوير الخدمات االجتماعية 
،  )والصحة، والثقافة، والشباب، والرعاية االجتماعية
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الطاقة (وتطوير منظومة خدمات البنية التحتية 
جميع  ، والطرق والخدمات البلدية في )والمياه

 المحافظات.

والبرامج التنموية، فإن    هذه الخططوعلى الرغم من 
المؤشرات االقتصادية واالجتماعية تظهر أن األردن لم 

يحقق المستوى المطلوب من هذه الخطط من حيث  
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق 

االستقرار المالي، وخفض معدالت الفقر والبطالة، 
 الخدمات االجتماعية. تقديمورفع مستوى 

فالنهوض بمستوى تقديم الخدمات االجتماعية، 
وضمان كفاءة أعلى لإلنفاق االجتماعي، هما أولويتان 

مهمتان للحكومة في سبيل تعزيز مفهوم العدالة 
االجتماعية واإلدماج االجتماعي، وضمان الوصول  
العادل إلى الخدمات األساسية، وترسيخ التضامن  

ين المواطنين والمناطق. غير أن  وتكافؤ الفرص ب
المالي المتاح وكفاءة اإلنفاق هما من   الحّيزمحدودية 

أبرز التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف النمو 
 والتطلعات اإلنمائية في األردن. 

ورغم تأكيد الحكومة على إدراج أهداف التنمية 
  2016المستدامة في برنامج التطوير التنفيذي لفترة 

  أفاد، وفي االستعراض الوطني الطوعي، 9201إلى 
بأن نتائج المواءمة   2018تقرير ديوان المحاسبة لعام 

، وهو ما ُيعزى إلى عوامل 63التي تم تنفيذها لم ُتعرض 
 :عديدة

مسؤوليات  الغياب الوضوح في عرض آلية تحديد  •
تنفيذ  بالمعنية بين الجهات الحكومية  ةالمشترك

 أهداف.أو عّدة واحد هدف 
عدم توضيح بعض االستراتيجيات التي تّتبعها   •

الحكومة للتعامل مع أوجه التقاطع بين األهداف  
الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وال سّيما تلك 

وذلك لتنسيق  ، من جهة بل أكثرقِ فة من المستهدَ 
تذليل  ، بما يسمح بالتعاون بين هذه الجهات

 التنفيذ.  حلةرُيحتمل ظهورها في مالعقبات التي 
الحاجة إلى توضيح وتوثيق ترتيبات المساءلة بين  •

التابعة للجنة الوطنية العليا   19 رق العمل الـفِ 
للتنمية المستدامة والجهات المعنية بتنفيذ أهداف 

ق من مدى االلتزام  التنمية المستدامة، وذلك للتحقّ 
 التقّدم الُمحرز.بالخطط المقررة ورصد 

ام رصد ومتابعة التقّدم التأّخر في إعداد نظ •
وأهداف التنمية مقاصدالُمحرز نحو تنفيذ 

 لتحديد مدىهي اإلجراءات الالزمة المستدامة، و
 .التقّدم الُمحرزااللتزام بالخطط المقررة ورصد 

تقارير  غياب الوضوح في ما يتعلق بوتيرة إصدار •
تنفيذ هذه  نحوباإلبالغ عن التقدم المحرز 

بل اللجان الفنية في الوزارات من قِ األهداف 
 . الحكوميةوالدوائر 

جدول زمني محّدد لتواتر اجتماعات  االفتقار إلى  •
منذ عام  واللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة. 

هذه اللجنة إال عند  ، لم تجتمع إلى اآلن 2016
على    اجتماعاتهااقتصر عدد  وقدالضرورة، 

 .اجتماعين فقط خالل الفترة الماضية
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 ةي النتائج الرئيس

بحسب مرصد اإلنفاق االجتماعي، بلغ إجمالي  .1
في المائة من   14.9اإلنفاق االجتماعي العام 

، في ما 2020الناتج المحلي اإلجمالي في العام 
،  2019المائة في العام في  14.7كان قد بلغ 

وقد انخفض   .2012في المائة في العام  18.2و
إجمالي اإلنفاق االجتماعي العام كنسبة من 

إلنفاق الحكومي على مر السنوات، إجمالي ا
مقارنة   2020في المائة في العام  50.2 مسّجالً 

في  58.8و، 2019في المائة في العام  50.5 بـ
 .2012المائة في العام 

في المائة من اإلنفاق   90ُيخصص حوالى  .2
،  2020ففي العام  االجتماعي إلى اإلنفاق الجاري.

في المائة لإلنفاق الجاري   93.4خصص األردن 
بشكل أساسي على تعويضات الموظفين (

 ة، فيما خصص حصًة صغير)والتحويالت العامة
ويدل   في المائة.  6.6للنفقات الرأسمالية بنسبة 

الهياكل  ذلك على أّن نسبة اإلنفاق المخّصصة لبناء 
األساسية أو لالستثمار في القطاعات األكثر  

لنمو والتنمية البشرية  إنتاجية التي تساهم في ا
مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق وما (

 كانت ضئيلة. )إلى ذلك
لمرصد اإلنفاق االجتماعي، حصل مجالّي   اً وفق .3

  المزارع مساعدة و  ،الدعمو االجتماعية الحماية
األكبر من إجمالي اإلنفاق االجتماعي  على الحصة

. وتمّثل 2020في العام  )في المائة 23.1(العام 
 17.1إلى المسنين المعاشات التقاعدية المقّدمة 

في المائة من إجمالي اإلنفاق االجتماعي العام  
. المعنية بهذا البعد ضمن فئة السياسة االجتماعية

 في المقابل، ُخصصت نسبة ضئيلة من االنفاق
مجاالت السياسة االجتماعية األخرى العام إلى 

مثل المساعدة االجتماعية والضمان االجتماعي 
للفئات السكانية الضعيفة، ودعم األطفال واألسر،  

 ودعم الَمزارع، فكانت ضئيلة.
أّن اإلنفاق   العام إلىيشير نمط اإلنفاق كذلك،  .4

على قطاعات التعليم والصحة والتغذية  
 )ن الناتج المحلي اإلجماليكحصة م (واإلسكان 

ال بد خالل العقد المنصرم. و نسبياً  قد شهد ركوداً 
خالت المخّصص لتداإلنفاق العام  من مالحظة أن

الدولة في سوق العمل وبرامج استحداث فرص  
العمل، وحماية البيئة، والفنون، والثقافة، 

وتبرز الحاجة إلى   ضئيلة. نسبةبلغ والرياضة، 
كبر في مجاالت السياسة االستثمار بشكل أ

تحقيق  وتيرة تسريع لاالجتماعية الحاسمة هذه 
 التنمية الشاملة والمستدامة. 

كشف توزيع اإلنفاق االجتماعي على مستوى كل   .5
مجال من مجاالت السياسة االجتماعية السبعة  
التابعة لمرصد اإلنفاق االجتماعي عن أولويات  

وجيه تإعادة اإلنفاق في البالد وعن إمكانية 
التي تلقى االجتماعية نحو المجاالتالتمويل 

على سبيل المثال، تبّين أّن الجزء   .أنفاقًا أقل
كبر من اإلنفاق على التعليم يستهدف التعليم  األ

االبتدائي والثانوي، في حين أّن بعض مؤّشرات  
التعليم المهّمة األخرى، مثل التعليم خالل مرحلة  
الطفولة المبكرة أو التدريب على المهارات ما بعد  

 المرحلة الثانوية تحتاج إلى مزيٍد من اإلنفاق. 
ثل الخدمات المؤّشرات الصحية المهّمة محصلت  .6

الصحية المقّدمة خارج المستشفيات والرعاية 
الصحية اإلنجابية والتمييز ضد المرأة والعنف  

من   جداً  نسبة ضئيلةعلى الجنس  نوع القائم على
 .اإلنفاق االجتماعي العام
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اإلسكان ركّز الجزء األكبر من اإلنفاق في قطاعات  .7
  تيسير المجتمعية بشكل أساسي على والمرافق

تحسين ربط  و ةالحضري بين المناطق لالتنق
وتنمية بالمناطق األخرى  المناطق الريفية

المجتمع. أّما شبكات إمدادات المياه والخزانات، 
الحصة األصغر من اإلنفاق خالل  فقد حظيت ب

من مسألة شح المياه رغم ما تمثله العقد المنصرم، 
 بالنسبة إلى األردن.  تحٍد بارزٍ 

ة في سوق العمل لم تحَظ تدخالت الحكوم  .8
وبرامج استحداث فرص العمل سوى بحصة 

 صغيرة من اإلنفاق العام طوال العقد المنصرم. 

اإلنفاق على رفع مستوى التدريب استحوذ فقد  
والمهارات، بما في ذلك التدريب على  

، والبحوث حول البرامج ) في العمل ( التكنولوجيا  
والسياسات المتعّلقة بسوق العمل، والدعم  

الحصة األكبر من إنفاق ب اإلداري والمؤسسي، 
تشجيع توظيف ال أّما   الحكومة على سوق العمل.

خرى لتوفير فرص والحوافز األ النساء، والمنح  
، فلم يحَظ سوى بنسبٍة العمل في القطاع الخاص 

قليلة من اإلنفاق، على الرغم من التحديات التي 
األردن من حيث معالجة ارتفاع معدالت تعترض 

البطالة والطلب على الوظائف، ال سيما بين 
 الشباب والنساء.

من    جزءاً  شكّلت الفنون والثقافة والرياضة أيضاً  .9
سياسة االجتماعية التي ُخصصت لها مجاالت ال

النسبة األصغر من اإلنفاق العام خالل العقد 
شهد اإلنفاق على أنشطة  المنصرم، في حين

في المائة  0.4عند نسبة  البحث والتطوير ركوداً 
من إجمالي الميزانية الحكومية المركزية في العام  

من قدرة أنشطة االبتكار   ، وهو ما يحدّ 2020
طوير الضرورية لتنمية رأس المال  والبحث والت

  البشري واالقتصادات الديناميكية.
من حيث استهداف الفئات السكانية، يمّثل   .10

  المسنين اإلنفاق االجتماعي الذي يستهدف
  17(الحصة األكبر من اإلنفاق االجتماعي العام 

، ويعود الفضل في )2020في المائة في العام 

التي تقّدمها  المعاشات التقاعدية ُنظمذلك إلى 
األطفال في   الحكومة لموظفي القطاع العام. يأتي

  استفادةالفئات  كثرأ كالمسنين المرتبة الثانية بعد 
من اإلنفاق، بفضل اإلنفاق على التعليم االبتدائي  

 في المائة من الميزانية.  9.8والثانوي الذي بلغ 

نسبة اإلنفاق على تنمية األطفال في   بقيتوقد 
 مرحلة الطفولة المبكرة، ضئيلة. 

في  4.8العائالت على و المعيشية حازت األسر .11
من  2020المائة من إجمالي الميزانية في العام 

االجتماعية المختلفة، بما في  خالل التدخالت
ذلك التحويالت النقدية ودعم تحسين الدخل  

الشباب والبالغين    من أنوعلى الرغم  األساسي. 
األسر اإلنفاق الذي يستهدف من قد يستفيدون 

ال يتلقون سوى حصة صغيرة فأنهم ، المعيشية
في المائة من اإلنفاق   1.9(من اإلنفاق االجتماعي 

، ويعود السبب في ذلك ) 2020العام في العام 
بشكل أساسي إلى تخصيص الحكومة نسبة من  

بما في ذلك  اإلنفاق لعدد من التدخالت العامة،
التدخل في سوق العمل وبرامج استحداث فرص 

المنح والحوافز األخرى التي تساهم في  (العمل 
استحداث فرص عمل ورفع مستوى التدريبات  

والمهارات داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
، والفنون والثقافة  )الحجم والمؤسسات الخاصة

ذلك، لم تتلق� النساء والفئات ك والرياضة.
أي األشخاص ذوو  (لسكانية الضعيفة المحّددة ا

اإلعاقة، والمصابون بأمراض، والناجون، 
أو المعّرضون لالستبعاد   والمهّمشون اجتماعياً 

  سوى الحدّ  )االجتماعي، والالجئون، والمهاجرون
ُيبرز  األدنى من دعم البرامج االجتماعية، ما 

الحاجة إلى توجيه اإلنفاق االجتماعي بشكل 
 أفضل نحو هذه الفئات المحرومة. 

من حيث كفاءة اإلنفاق االجتماعي في تحقيق   .12
في دليل  التنمية البشرية الشاملة، والمبّينة 

،   بعامل عدم المساواةالتنمية البشرية معدالً 
  ، وهي أقّل 0.64يسّجل األردن درجة كفاءة تبلغ 

األدنى، في حين يبلغ المعّدل في   بكثير من الحدّ 



59 

 0.71، والمعّدل العالمي 0.60المنطقة العربية 
انخفاض   . أّما.880ومعّدل البلدان مرتفعة الدخل  

كفاءة اإلنفاق االجتماعي اإلجمالي، فيدل على  
عدم وجود الكفاءة في اإلنفاق على التعليم  

 والصحة والحماية االجتماعية.
اسيات إلى أّن األردن تشير عمليات محاكاة السي .13

وفقًا   معدالً قادر على رفع مؤّشر التنمية البشرية 
إذا ما   0.774إلى  0.622من ألوجه عدم المساواة 

حافظ على المستوى الحالي لإلنفاق االجتماعي،  
كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي، وقام  

بتحسين كفاءته لتتناسب مع معّدل كفاءة البلدان  
اهم هذا األمر في رفع  ويس مرتفعة الدخل. 

التنمية  دليل تصنيف األردن العالمي من حيث 
، وذلك من  بعامل عدم المساواةالبشرية معدالً 

ومن   دولة. 152من أصل  38إلى  72المرتبة 
خالل بلوغ األردن مستوى الكفاءة نفسه الذي 

تتمتع به الدول مرتفعة الدخل، يمكن له أن يقلل  
في  28إجمالي اإلنفاق االجتماعي العام بنسبة 

مليار دينار أردني، من   1.1المائة، أي أن يوّفر 
دون أن يتكّبد أي خسائر في التنمية البشرية.  

حاكاة  وعلى مستوى القطاعات، تشير عمليات م
من شأنه  السياسات إلى أّن تعزيز الكفاءة 

في تحقيق نتائج أكبر من دون إحداث  المساهمة 
يحافظ أي تغيير في مستوى اإلنفاق، أو قد 

على المستوى  و على المواردذلك من  بدالً األردن 
 نفسه من اإلنتاج. 

تساهم فعالية الحكومة والرقمنة في تعزيز  .14
الجتماعي نفسه، الكفاءة أكثر من حجم اإلنفاق ا

إلى زيادة إنفاقها حكمًا فالدول ال تحتاج 
االجتماعي العام لكي تتمّتع بالكفاءة، بل يمكن 

للدول التي ال تستطيع تحمل مستويات   حتى
 .بالكفاءةعالية من اإلنفاق االجتماعي أن تتمّتع 

وعلى العكس، قد يؤدي غياب الكفاءة في اإلنفاق 
ة سيئة أو حتى  االجتماعي إلى نتائج اجتماعي

إلى مستويات إنفاق عالية غير ضرورية قد تؤدي 
إلى زيادة الضرائب أو إهمال أولويات اإلنفاق 

وبالتالي، فإّن المزيج الصحيح من   األخرى. 
اإلنفاق االجتماعي، وليس المستوى األعلى منه 

فحسب، هو أمر أساسي لدفع االقتصاد والمجتمع 
ف التنمية نحو تحقيق التنمية الشاملة وأهدا

 المستدامة.
المالي المحدود وأوجه القصور  الحّيز عّد كل منيُ  .15

من التحديات األساسية  في اإلنفاق العام جزءاً 
التي يحتاج األردن إلى مواجهتها من أجل تحقيق  

 أهداف التنمية المستدامة ونمو اقتصادي أعلى.

وقد ارتفع الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
- جائحة كوفيد تات األخيرة، فيما تسّببفي السنو

في تفاقم التحديات من حيث الديون والعجز  19
ازدادت نسبة عجز القطاع العام   المالي. وبالتالي،

الفشل في تصحيح أوضاع  من جراءالمشترك 
 المالية العامة المخطط لها وحشد اإليرادات.

بقيت أولوية األردن متمّثلة في تخصيص الموارد  .16
وراء تحقيق االستقرار في   اً ال، سعيبشكل فعّ 

نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
على المدى المتوسط، وإدارة معدالت الرصيد 

. وتبرز الحاجة الكّلياألساسي والرصيد المالي 
لتخصيص التمويل الالزم المالي  الحّيززيادة إلى 

.  للمجاالت التي هي في أمس الحاجة إليه
نموذح تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي ف

 حّيزاإلجمالي على المدى المتوسط وتخصيص  
لخدمات الصحة  (لإلنفاق االجتماعي أكبر مالي 

 اً عززم اً تأثيرُيظهر  )اإلسكان، وغيرهاووالتعليم 
، )2030و 2022بين العامين (لنمو: بشكل تراكمي ل

لي حيث من الممكن أن يرتفع إجمالي الناتج المح
في المائة فوق خط األساس  3.1الحقيقي بنسبة 

 . المتوقع
نجح األردن بفضل رؤيته نحو تطوير نظام إدارة   .17

مالية عامة في تنفيذ عدٍد من اإلصالحات في 
وراء تعزيز   اً سعي  إعداد الميزانية، التخطيط و

فعالية اإلنفاق االجتماعي، وضمان االستخدام 
لمساعدة في  األكثر فعاليًة وكفاءًة للموارد وا 

لدعم دعم السياسات المالية التي يحتاجها. و 
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ة قائمة على ي ن اميز اإلجراءات الرامية إلى وضع 
 مفهوم الميزانية السياسات، اعتمد األردن أيضاً 

النتائج، بما يتماشى مع الهادفة إلى تحقيق  
باإلضافة   "متوسط األجل ال عام ال نفاق  اإل إطار  " 

ط المالي إلى مخطط حسابات جديد، واالنضبا 
تثبيت نسبة الدين (على المدى الطويل    الكّلي 

الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي على 
المدى المتوسط وإدارة الرصيد األولي ونسبة 

 .)الكّلي الرصيد المالي  
ة في يناإلى الدور األساسي الذي تؤديه الميز اً نظر .18

تخصيص أوجه القصور التي تشوب المعالجة 
على الكفاءة،  ، ما من شأنه التأثير ألموالالفعال ل
نحو تحسين الحوكمة بثقة   األردنيخطو 

 والرقابة والتنفيذ.  والمتابعة، المالية،والشفافية 

وقد ركّزت اإلصالحات على إعداد الميزانية 
وتنفيذها. ويتطّلب ذلك بذل جهود أساسية  

استهداف الفئات  خالل لتحسين الفعالية من 
  عبر أوالً ن بلوغ هذا الهدف . ويمكبشكل أفضل

 الخدمات. توفيرآليات حسين ت
إلدارة المالية  اتتطّلب من  تتعدد المجاالت التي .19

العامة إجراء اإلصالحات الالزمة لتعزيز تقديم 
الخدمات االجتماعية واستقرار المالية العامة 

وجودة المعلومات   مجاالت البيانات منها و ،الكّليةً 

ومن   مختلف الجهات. المقّدمة والتنسيق بين
خارطة طريق خاصة بنظام  وضع الضروري أيضاً 

اإلدارة المالية العامة تستلزم عملية تسلسلية 
إلحداث إصالحات في إدارة الشؤون المالية 

ألنظمة لنقاط القوة والضعف  ، مع مراعاةالعامة
 الحالية، والموارد والقيود المتعّلقة بالقدرات. 

العقبات البارزة التي تقف تذليل   منأيضاً  ال بدّ و
نظام اإلدارة المالية العامة ووظائف  حائالً أمام 

على  القائمةاإلدارة المالية العامة األساسية 
االمتثال المالي، باإلضافة إلى تحسين البيانات 

وتقديم معلومات أفضل إلعداد تقارير الميزانية 
  )بما في ذلك تقارير األداء المالي وغير المالي(

 السياسات. تصميم ودعم 
تعزيز عملية تقديم الخدمات االجتماعية ورفع  إن .20

هما من مستوى كفاءة اإلنفاق االجتماعي 
أولويات الحكومة األساسية الموّجهة نحو تعزيز 
مفهوم العدالة االجتماعية واالدماج االجتماعي، 
وضمان الوصول إلى الخدمات األساسية بشكل  

التضامن وتكافؤ الفرص بين  منصف، وتعزيز 
 الحّيزغير أّن محدودية  المواطنين والمناطق.

من التحديات  هما المالي المتاح وكفاءة اإلنفاق 
تحقيق أهداف األردن   تحول دوناألساسية التي 

اإلنمائية وتطلعاته التنموية.
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متغّيرات المدخالت والمخرجات لتقييم   .المرفق 
 ي الكفاءة في اإلنفاق االجتماع 

 ر المخرجات متغيّ  متغّير المدخالت  

 دليل التنمية البشرية معدالً بعامل عدم المساواة  مجموع اإلنفاق االجتماعي  اإلنفاق االجتماعي 

 التعليم 

 متوسط سنوات التعليم المدرسي  مجموع اإلنفاق على التعليم

 المدّرسين في المرحلة االبتدائية الطالب إلى  نسبة التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي

 الطالب إلى المدّرسين في التعليم العالي  نسبة التعليم العالي 

 درجات االختبارات الموّحدة  تعليم البحث والتطوير 

 الصحة 

 العمر المتوقع عند الوالدة، مجموع السنوات مجموع اإلنفاق على الصحة

في العيادات   ةخدمات الرعاية الصحي
 الخارجية 

أو  واألوعية الدموية الوفيات الناجمة عن أمراض القلب 
السرطان أو السكري أو األمراض التنفسية المزمنة بين سن  

 عاماً  70و 30

 والدة حية 1,000معدل وفيات الرضع لكل  خدمات المستشفيات 

 الحوامل، بالنسبة المئوية انتشار فقر الدم بين النساء  خدمات الصحة العامة 

اإلسكان والمرافق  
 المجتمعية 

والمرافق  اإلسكاناإلنفاق العام على  
 المجتمعية

نسبة السكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة من إجمالي  
 سكان المناطق الحضرية 

 الحماية االجتماعية 

 التغذية، كنسبة مئوية من السكان معدل انتشار نقص  إجمالي اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية

 كبار السن 
نسبة السكان الذين تجاوزوا سن التقاعد القانوني المشمولين  

 باإلعانات 

 المشمولين باإلعانات  من ذوي اإلعاقة الشديدة نسبة السكان  المرضى واألشخاص ذوي اإلعاقة

 العائلة واألطفال 
  49  إلى 15(اإلنجاب انتشار فقر الدم بين النساء في سن 

 ، كنسبة مئوية)عاماً 

 مؤشر حماية البيئة  إجمالي اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية   حماية ال�يئة 

 . Gaska et al. (2021). Efficiency of Public Social Expenditure in the Arab States المصدر:
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ُيسهم اإلنفاق االجتماعي العام في تحقيق الرفاه لألفراد والمجتمعات بأكملها وتع��ز اإلمكانات االقتصادية. ومع تزايد  
الضغط من جراء محدودية الحّيز المالي والتحديات التي تحول دون تحقيق االستدامة في المنطقة العر�ية، بما في ذلك 

تبرز الحاجة إلى االستثمار في التحول الهيكلي والتنمية البش��ة وأهداف التنمية المستدامة. غير أن هذا  األردن، 
االستثمار ال يقتصر على ��ادة إجمالي اإلنفاق العام فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين كفاءته. فإن العمل على إعادة 

والفئات السكانية الضعيفة الذ�ن �واجهون أوجه متعددة من  توجيه النفقات إلى أولويات التنمية االجتماعية الرئيسية 
الحرمان، من شأنه أن ُيضاعف التأ�ير اإليجابي لإلنفاق على �تائج التنمية االجتماعية والبش��ة. وما لم تتوّفر أداة مناسبة 

ة المّتبعة حاليًا إلدارة  لتحديد كيفية تو��ع النفقات االجتماعية العامة بأكملها ولتقييم مدى كفاءتها، فإن المنهجي
 النفقات على نحو يتيح تل�ية تطلعات الناس تبقى غير مستدامة وقد تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

إن اّ�باع آلية شاملة لرصد اإلنفاق االجتماعي، مثل مرصد اإلنفاق االجتماعي، ُيسهم في ضمان تخصيص أكثر كفاءة  
انية، ما من شأنه المساعدة في تحقيق األولويات االجتماعية واالقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.  وفعالية للميز

استنادًا إلى مرصد االنفاق االجتماعي، ُتعنى ورقة السياسات العامة هذه في تحليل االتجاهات واألنماط الرئيسية 
تقييم مدى كفاءتها. وتوَرد في هذه الورقة   لمخصصات اإلنفاق االجتماعي في الميزانيات العامة لألردن وفي

توصيات مهمة في مجال السياسات العامة، مثل تحسين آليات رصد البرامج االجتماعية وإدارتها على نحو يسمح 
بتحسين المساواة، وكفاءة السياسة االجتماعية وفعاليتها؛ وتع��ز الحّيز المالي ل��ادة اإلنفاق االجتماعي في  

مة للسياسة االجتماعية مثل جودة التعليم والخدمات الصحية، و�نمية الطفولة المبكرة، وسوق المجاالت الحاس
العمل، والبحث والتطو�ر واإلجراءات المناخية، والتحوالت الصحية وال�يئية التي تحّسن اإل�تاجية والقدرة على الصمود 

السياسة االجتماعية الهامة. ولتحقيق ذلك ال بد   أمام الصدمات الُنُظمية؛ وإعادة ترتيب أولويات المخصصات لمجاالت
من تحقيق التوا�ن في تو��ع النفقات بما يتيح تع��ز التنمية البش��ة ورأس المال البشري والنمو االقتصادي؛ وتحديث 

نظام التحو�ل العام لضمان الشفافية والكفاءة والجودة في تقديم الخدمات، واستهداف أفضل للفئات السكانية 
 كثر حاجة وضعفًا. األ
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