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سياق التعاون بين االتحاد األورويب واألردن

األورويب  االتحاد  عزز  األردن،  األورويب يف  االتحاد  لوجود  واألربعين  الثانية  الذكرى   2021 عام  بينما يصادف 
االنقسام  عبر  مصالحها  تمتد  قد  كأطراف  ذلك  فعال  لقد   .1995 لعام  برشلونة  بإعالن  عالقتهما  واألردن 
األورويب/الشرق األوسطي إىل ما يمكن اعتباره منطقة البحر األبيض المتوسط. واستند اإلعالن إىل دعائم 
االجتماعية  األبعاد  على  التركيز  وزيادة  والمايل،  االقتصادي  التعاون  وتطوير  المنتظم،  السياسي  الحوار 
إىل  األورويب  االتحاد  فيها  سعى  التي  أوسلو،  التفاقيات  المبكر  األمل  يف  ولدت  لقد  واإلنسانية.  والثقافية 
دعم عملية السالم من خالل التكامل االقتصادي لالعبين الرئيسيين، ومن بينهم األردن. من خالل اإللغاء 
المتوسطي  الشريك  بين  حرة  تجارة  منطقة  إنشاء  هو  لإلعالن  األسمى  الهدف  كان  للتعريفات،  التدريجي 

المشارك وأعضاء االتحاد األورويب )إعالن برشلونة، 1995(.

تم  والتي  عضًوا   42 من  المكونة  الهيئة  وهو  المتوسط،  أجل  من  االتحاد  أساس  اإلعالن  هذا  سيشكل 
تشكيلها يف باريس عام 2008. لقد جمع االتحاد جميع أعضاء االتحاد األورويب تقريًبا مع دول حوض البحر 
األبيض  البحر  جانبي  على  األطراف  تشكك  برشلونة،  من  عاًما  وعشرين  خمسة  بعد  المتوسط.  األبيض 
الحكم  تدابير  تنفيذ  على  العزم  لقلة  أسفهم  عن  األورويب  االتحاد  مراقبو  أعرب  فعاليتها.  يف  المتوسط 
المقابل،  يف   .)Amirah-Fernandez, 2020( الشريكة  المتوسطية  البلدان  يف  اإلنسان  وحقوق  الرشيد 
إىل  وضمها  الشرقية  أوروبا  بأطراف  األورويب  االتحاد  انشغال  إىل  اإلشارة  إىل  الشركاء  المراقبون  مال 
أثار استياء تركيا. كان هناك أيًضا إحباط بسبب عدم إحراز تقدم على الجبهة  االتحاد األورويب، األمر الذي 
اندالع عام 2008 أن يجهض االتحاد. كما فشلت اآلفاق االقتصادية  الفلسطينية، حيث كاد  اإلسرائيلية – 
إنشاء  يتم  لم   –  2010 عام  لها  المحدد  النهايئ  الموعد  تجاوز  من  طويلة  فترة  بعد   v ثمارها  تؤيت  أن  يف 

الحرة. التجارة  منطقة 

العقبات  إحدى  أن  بوريل  جوزيب  الحظ  متوسطية.  هوية  أزمة  هناك  كانت  أنه  يبدو  التحديات،  ظل  يف 
الرئيسية أمام عملية برشلونة هي االفتقار إىل "الهوية المشتركة واألهداف المشتركة" بين األطراف. ُترجم 
االتحاد  ألطراف  يمكن  بينما  أنه  حقيقة  بسبب  تفاقمت  والتي  متوسطية،  إقليمية"  "إرادة  غياب  إىل  هذا 
يعترف  لم  التي   – األورويب  االتحاد  خارج  األطراف من  أن  إال  على منصة موحدة،  مًعا  تجتمع  أن  األورويب 
بعضها رسمًيا ببعضها البعض – ال يمكنها ذلك )بوريل، 2020(. استسلم االتحاد لسياسة الجوار األوروبية، 

بعد خمسة 
وعشرين عاًما من 

إعالن برشلونة، 
تشكك األطراف 

على جانبي البحر 
األبيض المتوسط يف 

فعاليتها.

يبدو أنه كانت هناك 
أزمة هوية متوسطية 

وأهداف مشتركة 
وغياب "إرادة 

متوسطية،  إقليمية" 
والتي تفاقمت 

بسبب حقيقة أنه 
بينما يمكن ألطراف 

االتحاد األورويب أن 
تجتمع مًعا على 

منصة موحدة إال أن 
األطراف من خارج 
االتحاد األورويب ال 

يمكنها ذلك.

تأمالت يف التعاون
بين االتحاد األورويب

واألردن: نحو االقتصاد
العايل

كريم الشرايب روسهاندلر
باحث رئيسي،

معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا WANA. األردن.
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التي واصلت التوجه نحو أوروبا الشرقية، مما خفف من ثقل التمثيل المتوسطي. نظًرا للتحديات الهيكلية 
متابعة  على  طاقاتها  ذلك  من  بدالً  االتحاد  أطراف  ركزت  األطراف،  متعددة  االتحادات  بشأن  للتفاوض 

الثنائية مع بعضها البعض. العالقات 

توقعات السلطات األردنية تجاه االتحاد األورويب

األورويب، مما يرسخ عالقته  االتحاد  ثنائية مع  إقامة عالقات  الذين يسعون إىل  أولئك  األردن من بين  كان 
الصراع  بنتيجة  يتعلق هذا بشكل أساسي  السياسية،  الناحية  األمد. من  المصالح طويلة  التعاون على  يف 
خطة  خلفتها  التي  الصدمات  ستسلط  أوسلو.  يف  الدولتين  حل  إطار  أساس  على  اإلسرائيلي  الفلسطيني 
كد  ترامب للسالم من أجل االزدهار الضوء على دور االعتدال لالتحاد األورويب. بعد أيام من إطالق الخطة، أ
على  الوصي  وبصفته  بالقدس  يتعلق  فيما  سيما  ال  للغاية…  خاًصا  دوًرا  يلعب  "األردن  أن  مجدًدا  بوريل 
 .)Jordan Times, 2020( "الدويل القانون  الدولتين واحترام  االلتزام بحل  المقدسة. نحن نشارك  األماكن 
بينما تؤيد إدارة بايدن القادمة حل الدولتين، تعتمد السلطات األردنية على االتحاد األورويب لمناصرة المبدأ 

يف المحافل الدولية، ال سيما من خالل ضمان بقاء الضفة الغربية أرضية قابلة للحياة لدولة فلسطينية.

بين  للتجارة  األساس  حجر  إن  األورويب.  واالتحاد  األردن  بين  الرئيسية  االقتصادية  المصلحة  التجارة  تمثل 
االتحاد  دولة عضو يف  و15  األردن  بين   2002 لعام  األورو-متوسطية  االتفاقية  هو  واألردن  األورويب  االتحاد 
المنتجات  يف  التجارة  على  تقريًبا  الجمركية  الرسوم  جميع  إلغاء  على  الشاملة  االتفاقية  عملت  األورويب. 
نظرائهم  األردنيون إلقامة عالقات مع  األعمال  رجال  كافح  ولكن،  والزراعية.  والبحرية  والسمكية  الصناعية 
األوروبيين، ويرجع ذلك إىل حد كبير إىل بنود قواعد المنشأ يف االتفاقية، والتي تتطلب أن تكون 60% من 

المدخالت المادية أردنية.

يجب  ال  بحيث  البنود  بتبسيط  رئيسية،  معالم  اعتبرت  التي  و2018،   2016 عامي  يف  االتفاقيات  قامت 
فترة  االتفاقيات يف  التوقيع على هذه  تم  األردن.  األردنية يف  المنتجات  المواد يف  تصنيع سوى 30% من 
متزايد  السوريين بشكل  بالالجئين  األورويب  االتحاد  اهتمام  فيه  انعكس  والذي   ،2012 لعام  األردن  ميثاق 
يف عالقاته االقتصادية مع األردن. تم تعزيز سبل عيش السوريين وتقديرها كضمانات ضد إجهاد المانحين 
تضمنت  مختلفة،  زمنية  فترات  يف  باألعباء.  المثقلة  الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  ومفوضية 
مسجلين  سوريين  التصدير  إنتاج  خطوط  من   %25-15 يشمل  أن  المثال،  سبيل  على  االتفاقية،  شروط 
األردنية،  السلطات  توقعت   .)2020 )النواس،  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  لدى 
الفوائد  7:3 من  الالجئين نسبة  لمبادرات مساعدة  يكون  أن  بدورها  المحلية،  البطالة  تحديات  تواجه  التي 
)منظمة  المانحين  قبل مجتمع  واسع من  نطاق  على  تمت مالحظتها  معادلة  األردنية، وهي  إىل  السورية 
األغذية والزراعة، 2018، ص 2(. يف حين شهدت التجارة بين االتحاد األورويب واألردن تعزيزات بعد ميثاق 
النمو ألكثر من عام يف كل  المنشأ لعامي 2016 و2018، لم يستمر  األردن لعام 2012 واتفاقيتي قواعد 

حالة )المديرية العامة للتجارة لالتحاد األورويب، 2020، ص 9(.

بين  التجارة  أمام  الهيكلية  العقبات  من  المزيد  وجود  إىل  النمو  استدامة  على  االتفاقيات  قدرة  عدم  تشير 
كبر  األردن واالتحاد األورويب. يف حين أن 18.2% من واردات األردن تأيت من االتحاد األورويب – مما يجعله أ
مستورد  سابع  يجعله  مما  األردن،  منتجات  من  فقط   %3 يستورد  األورويب  االتحاد  فإن   – لألردن  مصدر 
كبر شريك تجاري لألردن بعد المملكة  للمنتجات األردنية. يف الحجم اإلجمايل، يعتبر االتحاد األورويب ثاين أ
يف   65 المرتبة  األردن  يحتل  أخرى،  ناحية  من  وفرنسا.  وإيطاليا  ألمانيا  أساسي  بشكل  السعودية  العربية 
االتحاد األورويب – والمرتبة 15 يف منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. يف عام 2020، صّدر االتحاد األورويب 
كثر من ثمانية أضعاف ما استورده من األردن بقيمة  البضائع إىل األردن، أي أ ما قيمته 3 مليار يورو من 
360 مليون يورو )المديرية العامة للتجارة يف المفوضية األوروبية، 2020، الصفحات 7-9(. يجب قراءة هذا 
باالتحاد األورويب  الشرائية مقارنًة  القوة  الرغم من قلة عدد سكان األردن وانخفاض  التجاري على  الميزان 
)Vergbert, 2020(. بالنظر إىل أن متوسط نسبة االستيراد – التصدير يف األردن يبلغ حوايل 6:4، فهو أيًضا 

.)WITS, 2018( كات األخرى سلبي بشكل غير عادي بالنسبة للشرا

أرسى األردن عالقته 
يف التعاون على 

مصالح طويلة 
األمد. من الناحية 
نتيجة  السياسية، 

الفلسطيني  الصراع 
واتفاقية  اإلسرائيلي 
التجارة بين االتحاد 

األورويب واألردن.

تشير عدم قدرة 
االتفاقيات على 

استدامة النمو إىل 
وجود المزيد من 

الهيكلية  العقبات 
أمام التجارة بين 

األردن واالتحاد 
األورويب.
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إىل سلع ذات قيمة  األردن  يحتاج  وبالتحديد،  التصدير.  أسواق  إىل طبيعة  رئيسي  الخلل بشكل  يعزى 
عالية تنتجها أوروبا مثل اآلالت ومعدات النقل – تم استيرادها بقيمة 1.189 مليار يورو يف عام 2019 
– بينما ال تحتاج أوروبا إىل سلع األردن األعلى قيمة، وهي المواد الكيميائية واألدوية. على الرغم من 
أن واردات االتحاد األورويب من األردن تشكل 43%، إال أن االتحاد األورويب استورد من األردن ما قيمته 
إنتاج  ضمان  إىل  تهدف  حماية  بسياسة  األورويب  االتحاد  يحتفظ  األسمدة.  من  فقط  يورو  مليون   40
وهي  والبوتاسيوم،  الفوسفور  واردات  على   %6.5 بنسبة  جمركية  تعريفة  ويفرض  محلًيا،  األسمدة 
الموارد التي يمتلك األردن فيها حصة عالمية كبيرة. ومع ذلك، من 23% من البوتاس الذي يستورده 
إسرائيل  من   %9 تأيت  اإلقليمية،  المقارنة  سبيل  على  األردن.  من  فقط   %3 تأيت  األورويب   االتحاد 

.)EU Science Hub, 2021, p. 321(

 .)Eurostat, 2020( كبر، حيث يستورد االتحاد األورويب 5% فقط من احتياجاته الطبية  تمثل األدوية تحديًا أ
قيمته  ما  له  صدر  حين  يف  األردن،  من  فقط  يورو  ماليين   3 قيمته  ما  استورد  النحو،  هذا   على 
تطوير  األردن  على  أن  تعني  األورويب  االتحاد  األدوية يف  على سوق  الشديدة  المنافسة  يورو.  مليون   314
صناعته بشكل ملحوظ. ربما كان هذا هو ما نصت عليه خطة تحفيز النمو االقتصادي األردين للفترة 2018-
2022، "ال يزال على األردن االستثمار يف إعادة تأهيل القطاع الصناعي لتحقيق متطلبات الجودة األوروبية، 
االئتمانية  التسهيالت  توفير  إىل  باإلضافة  الخاص،  القطاع  كات مع  والشرا التجارية  الروابط  وإرساء  وتحديد 
يتمتع  الذي  األردين،  األدوية  لملف  نعمة  هذا  يكون  قد   .)EPC, 2018, p. 14( المجدية"  النقل  وحلول 

إقليمي. بنفوذ  بالفعل 

األورويب،  االتحاد  إىل  األردن  من صادرات  كبر حصة  أ ثاين  والمالبس  المنسوجات  تشكل  ذلك،  وبخالف 
التي تعمل خارج  الصناعية –  المجمعات  المنسوجات والمالبس يف  يتم تصنيع  16.3%. لكن،  بنسبة 
كثر من ثلثي العمال من األجانب )METJ, 2020(. على هذا  األنظمة الضريبية العادية والتي يعمل بها أ
النحو، فإن ال 52 مليون يورو التي يولدونها من واردات االتحاد األورويب ال تتغلغل يف االقتصاد األردين 
بشكل فعال مثل صناعة األدوية، التي تهيمن عليها الشركات الخاصة وتعتمد على المهارات األردنية.

مالحظات من الشارع األردين

األورويب واألردن وذلك  االتحاد  التعاون بين  االقتصاد هو أهم مجاالت  أن  التأكيد على  األردنيون إىل  يميل 
الردود إىل وعي  )يناير( 2021. عالوة على ذلك، تشير  الثاين  يوروميد يف كانون  وفًقا الستطالع يورمسكو 
األردنيين بأن االبتعاد عن الموارد الخام نحو المنتجات والخدمات المتخصصة يتطلب أن يكون لألردن ميزة 
تنافسية. لتحقيق هذه الغاية، يركز األردنيون بشكل محدد إىل حد ما على الفرص الرئيسية التي يجب على 
أن  ككل  الجنويب  الجوار  دول  قالت  اغتنامها بشكل مشترك. يف حين  الجنوبيين  األورويب وشركائه  االتحاد 
تعزيز أجندة اجتماعية واقتصادية شاملة كان أهم فرصة )36%(، قال 46% من األردنيين أن التعاون يف 

كثر أهمية )انظر الرسم البياين 1(. البحث واالبتكار كان أ

يعزى الخلل بشكل 
رئيسي إىل طبيعة 

أسواق التصدير. 
يحتاج األردن إىل 
سلع ذات قيمة 

عالية تنتجها أوروبا 
مثل اآلالت ومعدات 
النقل بينما ال تحتاج 

أوروبا إىل سلع 
األردن األعلى قيمة.

يدرك األردنيون 
أن االبتعاد عن 

الموارد الخام نحو 
المنتجات والخدمات 
يتطلب  المتخصصة 

أن يكون لألردن ميزة 
تنافسية.
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الجنوبيين  وشركائه  األورويب  االتحاد  على  يجب  التي  الرئيسية  الفرص  هي  ما   2 س   :1 البياين  الرسم 
اغتنامها بشكل مشترك؟ )مرتبة كخيار أول(
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2%
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%2ال توجد آراء معينة حول هذه المســألة
2%

آخر

0%
2% صياغة أجندة رقمية مشــتركة

10%
6%

العمــل مًعــا لجعــل االنتقال األخضر ممكًنا

6%
13% تجديــد التعــاون يف مجال الهجرة

19%
13%

صياغة أجندة تجارية واســتثمارية جديدة،
بما يف ذلك إمكانية تعزيز سالســل
قيمة أقصر

39%
37% تعزيز أجندة اجتماعية واقتصادية شاملة لصالح

الشــباب والنســاء والفئات الضعيفة

29% التعــاون يف البحــث واالبتكار

دول الجوار الجنويب
المشاركون األردنيون

46%
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%0ال توجد آراء معينة حول هذه المســألة
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آخر

2% صياغة أجندة رقمية مشــتركة

7%
3%

3%

العمــل مًعــا لجعــل االنتقال األخضر ممكًنا

8%
8% تجديــد التعــاون يف مجال الهجرة

8%
15%

صياغة أجندة تجارية واســتثمارية جديدة،
بما يف ذلك إمكانية تعزيز سالســل
القيمة األقصر

32%
36% تعزيز أجندة اجتماعية واقتصادية شاملة لصالح

الشــباب والنســاء والفئات الضعيفة

Q.2

3%

المصدر: تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بناًء على نتائج استطالع يورومسكو - يوروميد

األمم  )برنامج  واالبتكار  البحث  قدرات  لتطوير  الموارد  بدون  مؤهلة  عاملة  قوة  ضوء  يف  هذا  قراءة  يمكن 
المتحدة اإلنمايئ، 2020(. من حيث الموارد، يبدو أن األردن يفتقر بشكل خاص إىل البنية التحتية المادية. 
كثر شموالً يف  تم تعزيز هذا التصور من خالل االجابة األردنية بأن الطريقة األكثر فعالية لتعزيز اقتصادات أ

المنطقة كانت من خالل تطوير البنية التحتية الحيوية )انظر الرسم البياين 2(.
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الجنويب  الجوار  بلدان  يف  شموالً  كثر  أ اقتصادات  لتعزيز  فعالية  الطرق  كثر  أ  12 س   :2 البياين   الرسم 
)مرتبة كخيار أول(
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EU countries
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Greater investments in human capital
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 vocational training and reskilling
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Other

No particular views on this matter

Supporting an enabling environment
for conducting business,

trade and investment

Enhancing access to finance for
 businesses and entrepreneurs,

 with a focus on financial inclusion

Promoting cooperation on research
 and innovation to enhance

 knowledge sharing and skills

Improving social protection schemes
and equitable delivery of basic services

Promoting new and inclusive
business models, such as green,

circular and social economies

Developing vital infrastructures 
in areas such as energy,

 transport, digital, health and housing,
 also at local and municipal level

Greater investments in human capital
 by reforming education,

 vocational training and reskilling

Other

1%

دول الجوار الجنويب
المشاركون األردنيون

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

0%
0%

3%
0%

3%
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5%
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14%
7%

8%
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27%
33%

38%
36%

ال توجد آراء معينة حول هذه المســألة

دعــم وتمكيــن بيئــة مواتية لمزاولة األعمال
والتجارة واالستثمار

تعزيز الوصول إىل التمويل للشــركات ورواد
األعمال، مع التركيز على الشــمول المايل

تعزيــز التعــاون يف البحــث واالبتــكار لتعزيز تبادل
المعرفة والمهارات

تحســين أنظمة الحماية االجتماعية والتقديم
العادل للخدمات األساســية

الترويج لنماذج أعمال جديدة وشــاملة،
مثــل االقتصادات الخضراء
والدائرية واالجتماعية

تطويــر البنــى التحتيــة الحيويــة يف مجاالت مثل
الطاقة والنقل والرقمية والصحة واإلســكان،
وكذلك على المســتوى المحلي والبلدي

زيادة االســتثمارات يف رأس المال البشــري
مــن خــالل إصــالح التعليم والتدريب المهني
وإعادة تشــكيل المهارات

آخر

33%
31%

36%
26%

تطويــر البنــى التحتيــة الحيويــة يف مجاالت مثل
الطاقــة، والنقــل، والتحول الرقمي، والصحة،
واإلســكان، وكذلك على المســتوى
المحلي والبلدي

زيادة االســتثمارات يف رأس المال البشــري
مــن خــالل إصــالح التعليم والتدريب المهني
وإعادة تشــكيل المهارات

دول الجوار الجنويب
دول االتحاد األورويب

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

المصدر: تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بناًء على نتائج استطالع يورومسكو - يوروميد

األولوية  إعطاء  يف  مضافة  قيمة  يوفر  األورويب  االتحاد  أن  األردنيون  رأى  اإلقليمية،  االتجاهات  مع  تماشياً 
بالمشاركين  مقارنة  اآلخرين.  العالميين  بالالعبين  مقارنة  وشاملة  مستدامة  اقتصادية  تنمية  ألجندة 
اإلقليميين اآلخرين، كان لدى األردنيين أيًضا تقدير دقيق للقيمة المضافة لالتحاد األورويب يف دعم المجتمع 
المدين وتعزيز أجندة خضراء، وهما موضوعان يبرزان بشكل بارز يف المشاريع التي يرعاها االتحاد األورويب 

يف األردن )انظر الرسم البياين 3(.



كة متجددة مع الجوار الجنويب 51نحو شرا

الرسم البياين 3: س 5 ما هي القيمة المضافة لالتحاد األورويب مقارنة بالالعبين العالميين اآلخرين الذين 
ينشطون بشكل متزايد يف المنطقة؟ )مرتبة كخيار أول(

Southern neighbourhood countries
EU countries
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No particular views on this matter

Supporting regional integration
and multilateralism

Supporting civil society

Becoming climate-neutral by 2050
and promoting a Green Agenda

Addressing security and
migration challenges in the region

Contributing to sustainable
and inclusive economic development

Promoting good governance,
democracy, rule of law

and human rights

Cooperating on a range of
mutual priorities, such as research

or cultural dialogue

Respecting the principles
of the European Neighbourhood

Policy, including ownership and
differentiation, vis-à-vis its partners

Other

No particular views on this matter

Supporting regional integration
and multilateralism

Supporting civil society

Becoming climate-neutral by 2050
and promoting a Green Agenda

Addressing security and
migration challenges in the region

Contributing to sustainable
and inclusive economic development

Promoting good governance,
democracy, rule of law

and human rights

Q.5

18%

28%
19%

18%
13%

9%
17%

9%
12%

7%
5%

5%
8%

2%
7%

3%
2%

0%
1%
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دول الجوار الجنويب
المشاركون اإلسرائيليون

19%

التعــاون يف مجموعــة من األولويات
المشــتركة، مثل البحث أو الحوار الثقايف

احترام مبادئ سياســة الجوار األوروبية،
بما يف ذلك الملكية والتمايز ، تجاه شــركائه

آخر

ال توجد آراء معينة حول هذه المســألة

دعــم التكامــل اإلقليمي والتعددية

دعــم المجتمع المدين

أن تصبــح محايــًدا مناخًيــا بحلــول عام 2050
وتعزيــز أجندة خضراء

معالجة تحديات األمن والهجرة يف المنطقة

المســاهمة يف التنمية االقتصادية
المستدامة والشاملة

تعزيز الحكم الرشــيد والديمقراطية
%26وســيادة القانون وحقوق اإلنســان

28%
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المشــتركة، مثل البحث أو الحوار الثقايف

احترام مبادئ سياســة الجوار األوروبية،
بما يف ذلك الملكية والتمايز، تجاه شــركائه

آخر

ال توجد آراء معينة حول هذه المســألة

دعــم التكامــل اإلقليمي والتعددية

دعــم المجتمع المدين

أن تصبــح محايــًدا مناخًيــا بحلــول عام 2050
وتعزيــز أجندة خضراء

معالجة تحديات األمن والهجرة يف المنطقة

المســاهمة يف التنمية االقتصادية
المستدامة والشاملة

تعزيز الحكم الرشــيد والديمقراطية وســيادة
%19القانون وحقوق اإلنســان
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المصدر: تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بناًء على نتائج استطالع يورومسكو - يوروميد

مسألة خاصة ذات أهمية 

والبشرية  الطبيعية  الموارد،  على  والقيود  القوة  لنقاط  وفًقا  القطاعي  النمو  تطوير  األردن  على  يجب 
االقتصادي  النمو  تحفيز  خطة  تقر   – العمالة  يف  نقص  من  يعاين  ال  األردن  أن  حين  يف  سواء.  حد  على 
تتطلع  السلع،  من  بدالً  التصنيع.  سيقيدان  الطاقة  واردات  على  واالعتماد  المياه  ندرة  أن  األردين 
التقليدية.  األردنية والمشاركون يف االستطالع بشكل متزايد نحو الخدمات، ولكن ليس أنشطتها   السلطات 
كبر مساهمين يف الناتج المحلي اإلجمايل يف األردن – يمكن أن تستمر يف  ال الحكومة وال الخدمات المالية – أ
أن تكون محركات النمو )EPC, 2018, p. 7(. أظهرت جائحة كورونا COVID-19 أن األردن ال يمكنه االعتماد 

على قطاع الضيافة والسياحة والسيطرة على أي منهما.

كل من  يتوافق مع  بما  المتخصصة،  الخدمات  المزيد من  إىل  يتطلع  أن  األردن  على  يجب  ذلك،  من  بدالً 
المعلومات  العالمية والمهارات األردنية. وبالتايل يحرص األردنيون على تطوير قطاع تكنولوجيا  االتجاهات 
الناتج المحلي اإلجمايل يف عام 2018 – وهو نمو بمقدار ثالثة أضعاف  واالتصاالت، الذي مثل 12% من 

ندرة المياه واالعتماد 
على واردات 

الطاقة سيقيدان 
التصنيع، لذلك 

السلطات  تتطلع 
األردنية بشكل 

متزايد نحو الخدمات 
المتخصصة.
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المعلومات  تكنولوجيا  مؤسسات  تحققه  أن  يمكن  الذي  النجاح  األردنيون  شهد  وبذلك   2014 عام  منذ 
الذي  الويب مثل موقع موضوع  القائمة على  األردنية  الشركات  واالتصاالت )JIC, 2018, p. 2(. أصبحت 
العريب،  الكتب  )Arabia Weather( وجملون: متجر  العرب  العربية" وطقس  "ويكيبيديا  يطلق عليه اسم 

كبر مزودي الخدمات اإلقليميين يف خدماتهم المعنية. أ

على هذا النحو، يعتبر تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أولوية قصوى للحكومة. وفًقا لخطة 
تحفيز النمو االقتصادي األردين يهدف األردن إىل "االستفادة من مزاياه التنافسية المتمثلة يف امتالك رأس 
خالل  من  مالئمة"  زمنية  ومنطقة  تنافسية  وأجور  مواتية  مشاريع  واقتصاديات  الجودة  عايل  بشري  مال 
التحتية  البنية  أن  يؤكد  فإنه  ذلك،  ومع  الدويل.  الصعيد  وعلى  المنطقة  يف  رقمي  تعهيد  مركز  إىل  التحول 
بنية تحتية رقمية متقدمة،  الرقمي. يتطلب األردن  التحول  الرئيسية غير متوفرة من أجل تنفيذ سياسات 
اثنتين من  األردن قيام  الضوئية )EPC, 2018, p. 39(. يف عام 2019، شهد  األلياف  بما يف ذلك شبكات 
كبر شركات االتصاالت التابعة له بإطالق هذه الكابالت لتوفير الوصول إىل اإلنترنت 5G للمنازل والشركات  أ

يف جميع أنحاء المملكة.

إىل جانب البنية التحتية، أشار المشاركون يف االستطالع إىل الحاجة إىل تطوير مهارات االتصاالت وتكنولوجيا 
امتالك  يف  عالمًيا  الثالثة  المرتبة  األردن  يف  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  يحتل  المعلومات. 
التطوير  أنه يتمتع بأساس متين يمكنه  العايل، ويبدو  التعليم  المهارات األكثر تنوًعا بين خريجي  مجموعة 
بناء عليها )WEF, 2020, p. 39(. لكن، ال يعتبر األردنيون هذا أمرا مفروغا منه، حيث تشير الردود إىل وعي 
من  كثر  أ قال  متطورة.  ومهارات  مستمًرا  تدريًبا  يتطلب  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  بأن  حاد 
األكثر  الطريقة  هو  الرقمي  التحول  متطلبات  مع  المهني  والتدريب  التعليم  تكييف  أن  المشاركين  نصف 

فعالية لدعم أجندة التحول الرقمي )انظر الرسم البياين 4(.

قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا 

أولوية  المعلومات 
قصوى يف األردن 

ولكن البنية التحتية 
الرئيسية غير متوفرة 

لتنفيذ سياسات 
التحول الرقمي.

إىل جانب البنية 
التحتية، يعد تكييف 

والتدريب  التعليم 
المهني مع متطلبات 

التحول الرقمي 
عنصًرا أساسًيا أيًضا.
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األبيض  البحر  منطقة  يف  والبيئي  المناخي  التغير  لمواجهة  أولوية  ذات  تدابير   19 س   :4 البياين  الرسم 
المتوسط )مرتبة كخيار أول(

Southern neighbourhood countries
EU countries
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33%
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13%

دعم تطوير خطط مناخية محلية
أكثر تكامالً

تعزيز ممارسات التكيف الساحلي للتخفيف
من ارتفاع مستوى سطح البحر وآثاره

تعزيز التدابير للحد من عبء تغير المناخ
على صحة اإلنسان

تعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي لوقف فقدان 
األراضي وحماية النظام البيئي

دمج السبل والمناهج لتعزيز
األمن المايئ المستدام

تحسين إدارة األنواع غير األصلية
التي قد تهدد سبل عيش اإلنسان

تعزيز مرونة القطاعات األكثر عرضة
لتحمض البحر (بما يف ذلك السياحة
والترفيه، واستخراج المرجان
األحمر ومصايد األسماك)

تعزيز الممارسات الجيدة يف
إدارة الفيضانات

تغييرات تحويلية يف ممارسات
إدارة الحرائق

أخرى

ال توجد آراء معينة حول هذه المسألة

Support the development of more 
integrated local climate plans

Promote coastal adaptation practices 
to mitigate sea-level rise

 and its effects

Promote measures to reduce
 the burden of climate change

 on human health

Promote sustainable land 
management to halt the loss 

of land and protect the ecosystem

Integrate approaches to promote 
sustainable water security 

Improve management 
of non-indigenous species 

that may threaten human livelihoods

Reinforce the resilience of the sectors 
most vulnerable to sea acidification 

(including tourism and recreation, red 
coral extraction and fisheries)

Promote good practices
 in flood management 

Transformative changes in fire 
management practices

Other

No particular views on this matter

دول الجوار الجنويب
المشاركون األردنيون
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ً دعم تطوير خطط مناخية محلية أكثر تكامال

تعزيز ممارسات التكيف الساحلي للتخفيف من 
ارتفاع مستوى سطح البحر وآثاره

تعزيز التدابير للحد من عبء تغير المناخ
على صحة اإلنسان

تعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي لوقف فقدان 
األراضي وحماية النظام البيئي

دمج المناهج لتعزيز األمن المايئ المستدام

تحسين إدارة األنواع غير األصلية التي قد تهدد 
سبل عيش اإلنسان

تعزيز مرونة القطاعات األكثر عرضة لتحمض البحر 
(بما يف ذلك السياحة والترفيه، واستخراج 
المرجان األحمر ومصايد األسماك)

تعزيز الممارسات الجيدة يف إدارة الفيضانات

تغييرات تحويلية يف ممارسات إدارة الحرائق

آخر

ال توجد آراء معينة حول هذه المسألة

Concentrate on smaller-scale and 
more decentralised projects (also at 

municipal or territorial level)

Enhance energy cooperation with 
southern neighbourhood countries, 

and regulatory convergence 
with the European Union 

Mobilise investments in strategic
 and mega-projects for clean energy, 

building upon the potential
of southern neighbourhood countries 

in renewable energies

Support its southern neighbours in 
increasing their energy efficiency and 

deployment of renewable energies by 
promoting reform and an improved 

business environment 

Promote technical and policy 
dialogues to support southern 
neighbours in improving their 

regulatory framework, including at 
regional level

Other

No particular views on this matter

المصدر: تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بناًء على نتائج استطالع يورومسكو - يوروميد

بالنظر إىل جاهزية العمالة كخطوة أوىل إلنشاء قطاع مزدهر لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، سيستفيد األردن 
من مسح شامل لمجموعات المهارات الحالية يف هذا القطاع، مع توصيات بشأن المهارات التي يجب تطويرها. 
كتساب الزخم، سيحتاج القطاع إىل جذب االستثمار األجنبي. األردنيون يدركون ذلك تماًما. عند سؤالهم  من أجل ا
المشاركين  معظم  قال  الجنوبيين،  وشركائه  األورويب  االتحاد  بين  التجارية  العالقات  لتحفيز  فعله  يجب  عما 
إن االتحاد األورويب وشركائه يجب أن يعززوا الوصول إىل األسواق من خالل تضمين الخدمات واالستثمار يف 
االتفاقيات. وبالتايل يمكن لالتحاد األورويب أن يشجع نمو االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردنية من خالل 

توسيع دور الخدمات يف االتفاقيات التجارية القادمة وجعلها أولوية على أجندة المانحين.
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