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امللخص التنفيذي
يــأيت هــذا التقريــر نتــاج جهــد بذلتــه الجهــات املعنيــة يف املجتمــع املــدين مــن أجــل التوصــل باإلجــامع إىل تحديــد إســراتيجيات 

ــا  ــروس كورون ــة ف ــن جائح ــة ع ــة الناجم ــة الصحي ــلبية لألزم ــات الس ــن التبع ــص م ــدف إىل التقلي ــي ته ــة الت ــل املمكن التدخ

)كوفيــد-19( وتأثرهــا االجتامعــي واالقتصــادي. لقــد كان وضــع األمــن البــرشي يف األردن قبــل الجائحــة معقــداً، وهشــاً بشــكل 

خــاص يف بعــض األحيــان، وأثــرت جائحــة كوفيــد-19 واألزمــة االقتصاديــة التــي أعقبتهــا ســلباً عــى جميــع جوانــب األمــن وســيبقى 

الحال عى ما هو عليه ما مل يتم اعتامد تغيرات جوهرية فيه. 

»يُقــال إن األردن قــد لجــأ إىل آليــة قرسيــة جيــدة لفــرض اإلغالقــات غــر أنــه مل يكــن مجهــزاً مــن الناحيــة الهيكليــة للتعامــل مــع 

التفــي واســع النطــاق للفــروس« )Jensehaugen، 2020( عــى الرغــم مــن متّكــن الحكومــة مــن احتــواء األزمــة الصحيــة إىل حــد 

ــواء املعتمــدة هــذه كانــت ذات تأثــر عميــق، وذلــك مــن  ــة والسياســية املتعلقــة بتدابــر االحت كبــر، إال أن العواقــب االقتصادي

حيث إمكانية تكثيف التوجهات غر الدميقراطية/السلطوية والتي تفتقر إىل الشمول. 

يتبنــى التقريــر مقاربــة األمــن البــرشي مــن منظــور النــوع االجتامعــي للنظــر يف الجوانــب الســبعة مــن هــذا األمــن يف األردن وهــي؛ 

الجانــب االقتصــادي، والصحــي، والغــذايئ، والبيئــي، والشــخيص، واملجتمعــي والســيايس، باإلضافــة إىل وضــع ثالثــة ســيناريوهات 

مختلفــة )متفائــل، ومتشــائم ومحايــد( ألثــر جائحــة كوفيــد-19 عــى األمــن البــرشي. ويلجــأ التقريــر إىل منظــور النــوع االجتامعــي 

يف تحليلــه ومينــح للمــرأة صوتــاً للتوصــل إىل حلــول للتعــايف بحيــث تراعــي النــوع االجتامعــي؛ إذ يضمــن نهــج األمــن البــرشي القائم 

عــى النــوع االجتامعــي تحليــالً شــامالً حقيقيــاً يرتكــز عــى األشــخاص فيــام يتعلــق باإلجــراءات املقرحــة لالســتجابة للتحديــات 

الراهنة. 

ــن  ــك بتيســر م ــق زوم وذل ــر تطبي ــت جــرت ع ــر اإلنرن ــات املقرحــة إىل أبحــاث ونقاشــات ع تســتند الســيناريوهات والتوصي

ــاف(، مــع  ــة )جون ــي األردين للمنظــامت غــر الحكومي ــف الوطن ــة )أرض( والتحال ــة والتنمي ــة للدميقراطي منظمــة النهضــة العربي

مجموعــة مــن املتخصصــن يف الحاميــة االجتامعيــة مــن ناشــطن، وأكادمييــن، وسياســين وممثلــن عــن املجتمــع املــدين مــن األردن 

واملنطقــة؛  إذ تناولــت الجلســات مختلــف العوامــل )السياســية، واالقتصاديــة، والترشيعيــة، واالجتامعيــة، والتكنولوجيــة( املتصلــة 

بتداعيــات الجائحــة. إضافــة إىل مــا ســبق، ينبــع مــدى ارتبــاط تحليــل ســياق األمــن البــرشي وأهميتــه وفهمــه يف األردن مــن كونــه 

مؤرشاً  أساسياً للطريقة التي ستتكيّف بها البالد يف أعقاب جائحة فروس كورونا )كوفيد-19(.
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1.   متهيد
ســجلت اململكــة األردنيــة الهاشــمية يف الثــاين مــن آذار/مــارس مــن 

عــام 2020 أول حالــة إصابــة مؤكــدة بفــروس كورونــا )كوفيــد-19( 

ملتحقــاً بركــب املعركــة العامليــة ملكافحــة الفــروس.  عــى الرغــم 

ــد  ــرة، فق ــة املتوف ــة الصحي ــدرات الرعاي ــن ضعــف االقتصــاد وق م

جــرت الســيطرة نســبياً عــى املوجــة األوىل مــن كوفيــد-19 يف 

األردن مــع اتخــاذ الحكومــة خطــوات فوريــة للحفــاظ عى تســطيح 

ــكل 1(.1  ــر الش ــت )انظ ــض الوق ــروس لبع ــة بالف ــى اإلصاب منحن

بــدأت االســتعدادات ملواجهــة فــروس كورونــا )كوفيــد-19( عندمــا 

أخــذ الفــروس باالنتشــار يف الصــن وذلــك عــر تشــكيل لجنــة 

األوبئــة يف 26 كانــون الثاين/ينايــر والتــي وضعــت عــدة بروتوكــوالت 

للتعامــل مــع الوصــول املتوقــع للفــروس إىل البــالد. )يونــس، 

بالفــروس، شــكلت  2020(. وبعــد تســجيل أول حالــة إصابــة 

الحكومــة األردنيــة لجنــة مشــركة بــن الــوزارات إلدارة حالــة الطــوارئ املتعلقــة بالصحــة العامــة، والتعجيــل يف خطــط الطــوارئ واإلرشاف 

عــى هــذه العمليــة )البنــك الــدويل، 2020أ(. وعليــه، نفــذت الحكومــة عــدة إجــراءات للحــد مــن انتشــار الفــروس، مبــا يف ذلــك إغــالق 

 )Jensehaugen، 2020( .املدارس، والحدود الرية والبحرية، وتعليق الرحالت الجوية الوطنية والدولية

عــالوة عــى ذلــك، تــم إصــدار قانــون الدفــاع رقــم 2 لســنة 2020 بإنفــاذ 

أحــكام قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة 1992 البــالد تحــت قوانــن 

ملكافحــة  أوســع  الحكومــة صالحيــات  ومنــح  العســكرية  الطــوارئ 

الفــروس. ويف آذار/مــارس 2020، فُــرض منــع تجــول كامــل، مبــا يف ذلــك 

توقــف معظــم الخدمــات عــن العمــل )أي املحــال التجارية، واملؤسســات 

الدينية، ووسائل النقل( )منظمة العمل الدولية، 2020(. 

خلقــت هــذه اإلجــراءات القاســية واملقيّــدة معطيــات واقعيــة اجتامعيــة 

واقتصاديــة صعبــة، وأثــارت تســاؤالت سياســية وترشيعيــة والتــي، كــام 

ــاراً  ــات وآث ــة تبع ــب الدول ــدف إىل تجني ــار، ته ــر باختص ــث التقري يبح

ــدأت  ــو، ب ــس 2020( ويف شــهر أيار/ماي ــكان آخــر )يون ــن أي م أســوأ م

الحكومــة يف تخفيــف القيــود تدريجيــاً مــن خــالل تطبيــق قواعــد 

ــات  يف املنشــآت  ــداء الكامم ــن بارت ــزام املواطن ــي وإل ــد االجتامع التباع

 ،Al-Monitor(  ــة ــق الحكومي ــام واملراف ــل الع ــائل النق ــة، ووس التجاري

.)2020

ــة يف  ــاالت اإليجابي ــداد الح ــة يف أع ــادة التدريجي ــن الزي ــم م ــى الرغ ع

أواخــر شــهر آب/أغســطس 2020، عــاد 2.1 مليــون طالــب وطالبــة إىل املــدارس يف مطلــع شــهر أيلول/ســبتمر وأُعيــد فتــح مطــار امللكــة 

عليــاء الــدويل بعــد ســتة أشــهر مــن اإلغــالق )Al-Monitor، 2020(. ويف الرابــع مــن أيلول/ســبتمر، خضعــت كل مــن عــامن والزرقــاء لحظــر 

تجوال كامل، مع إعفاء العامل األساسين فقط من حظر التنقل خارجاً )املرجع نفسه(. وبعد أسبوعن من بدء العام الدرايس

https://corona.moh.gov.jo/en :1    املصدر

الشكل :1 وضع فريوس كورونا ( كوفيد -19 ) يف األردن

بني نيسان/أبريل  وأيلول/سبتمرب.2020  

الشكل2: وضع فريوس كورونا (كوفيد -19) يف األردن

بني نيسان وأيلول 2020.

https://corona.moh.gov.jo/en
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الجديــد، عــاد منحنــى اإلصابــات بالفــروس إىل االرتفــاع مجــدداً وشــهد األردن موجــة ثانيــة مــن فــروس كورونــا )انظــر الشــكل 2(2، حيــث 

ســجل أكــر مــن 4,779 حالــة إصابــة وإجــاميل 30 حالــة وفــاة.3 ونتيجــة لذلــك، أعلنــت الحكومــة فــرض سلســلة مــن القيــود عــى مســتوى 

البــالد ملــدة أســبوعن بــدءاً مــن 14 أيلول/ســبتمر شــملت إغــالق املؤسســات الدينيــة واألســواق العامــة واملــدارس، والتحــول إىل التعلــم عــن 

بعد باستثناء صفوف األول والثالث االبتدايئ، والثاين عرش. )املرجع نفسه(

لقــد كان للجائحــة أثــر مــرّوع عــى النــاس بطــرق مــا زلنــا نكافــح للتعامــل معهــا؛ )Human Security Collective، 2020( إذ إن لجائحــة 

ــاً. )برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ،  ــالد العــامل تقريب ــاً شــديداً عــى األشــخاص واملجتمعــات يف كل ب ــاً واقتصادي ــراً اجتامعي ــد-19 تأث كوفي

2020( كــام تفــرض الجائحــة وتبعاتهــا مخاطــر جســيمة عــى األمــن البــرشي واالنتعــاش االقتصــادي، ســواء يف األردن أو يف أي مــكان آخــر يف 

العامل، فضالً عن التحدي املتمثل يف زيادة حالة عدم اليقن اإلقليمي. )املرجع نفسه(

ومــع اســتمرار التحديــات املفروضــة عــى الصحــة العامــة جــراء كوفيــد- ،19فإنهــا تجــر الحكومــات والجهــات املعنيــة األخــرى )أي املنظــامت 

غــر الحكوميــة واملنظــامت غــر الحكوميــة الدوليــة( عــى التفكــر يف املفاضلــة بــن الصحــة والجوانــب األخــرى مــن األمــن البــرشي، واتخــاذ 

إجــراءات قــد تتعــارض مــع الحقــوق الراســخة. )Human Security Collective، 2020( فقــد فاقمــت الجائحــة مــن أوجــه عــدم املســاواة 

القامئــة؛ إذ عرّضــت الفئــات األكــر تأثــراً وضعفــاً مثــل الالجئــن، وكبــار الســن، والعاملــن يف القطــاع غــر الرســمي، والنســاء، وذوي الدخــل 

املنخفــض وذوي اإلعاقــة إىل مزيــد مــن أوجــه الالمســاواة والهشاشــة. )املصــدر ذاتــه( وأدت تدابــر احتــواء األزمــة مبــا يف ذلــك الحفــاظ عــى 

التباعــد االجتامعــي وتعليــق معظــم األعــامل التجاريــة إىل تقليــص األنشــطة البرشيــة، وأســفرت عــن تنامــي مســتويات البطالــة، والفقــر، 

والجوع، والعنف املنزيل والعنف القائم عى النوع االجتامعي. )املصدر نفسه(

األمن البرشي والتعايف املراعي للنوع االجتامعي 
يســتدعي النهــج الــذي يضمــن األمــن البــرشي وجــود اســتجابات ترتكــز عــى األشــخاص، بحيــث تكــون شــاملة ومحــددة الســياق وموجهــة 

ــة  ــلّم بالصل ــة الوطنيــة ويُس ــة، ومــن شــأنها تعزيــز حاميــة جميــع األشــخاص واملجتمعــات ومتكينهــام؛ فهــو يقــوم عــى امللكي نحــو الوقاي

القويــة بــن الســالم والتنميــة وحقــوق اإلنســان، ويأخــذ بعــن االعتبــار الحقــوق املدنيــة والسياســية، واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، والثقافيــة. 

باختصــار، مــن حــق النــاس أن يعيشــوا بحريــة وكرامــة مبنــأى عــن الفقــر والعــوز. ومبــا أن الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة 

ــات  ــة تضــع يف حســبانها املعطي ــوالً وطني ــي حل ــو يقت ــا أيضــاً، فه ــدان وداخله ــن البل ــر ب ــاوت بشــكل كب ــرشي تتف ــن الب ــة لألم والثقافي

الواقعية املحلية. 

وتحتــاج الجامعــات النســائية أيضــاً إىل إيجــاد املســاحة التــي تســاعد عــى إســامع صوتهــا يف الخطابــات املتعلقــة بالتعــايف واإلنعــاش، ويف 

هــذه الحالــة، يف األردن. فقــد تأثــرت النســاء عــى نحــو غــر متناســب بجائحــة كوفيــد-19 يف أنحــاء العــامل كافــة، مبــا يف ذلــك األردن، كــام 

يُعتــرن مــن الجهــات املعنيــة الرئيســية يف بــذل مســاٍع مســتدامة لالســتجابة للمخاطــر التــي تهــدد األمــن البــرشي يف بلدانهــن. تشــهد جهــود 

االســتجابة التــي بذلهــا املجتمــع املــدين خــالل العــام املــايض عــى الــدور الهــام الــذي ميكــن أن تلعبــه منظــامت املجتمــع املــدين، الســيام تلــك 

ــّد أن نتذكــر أنــه خــالل فــرة اإلغالقــات يف ربيــع عــام 2020، وعندمــا توقفــت الجهــات  املنظــامت التــي تقودهــا النســاء، يف األردن. وال ب

الفاعلــة الدوليــة والحكوميــة عــن العمــل يف امليــدان، كان لعمــل املجتمــع املــدين، ســواء مــع قــوات الجيــش أو مبفــرده، دوٌر فاعــٌل ومفيــد 

يف تقديــم املســاعدة وتوزيــع املعونــات عــى كثــر مــن املحتاجــن. وقــد اســتجابت منظــامت املجتمــع املــدين عــى املســتوى املحــي برسعــة 

لتلبيــة احتياجــات مجتمعاتهــا، وقدمــت املعلومــات الالزمــة حــول احتياجــات أولئــك الذيــن يعانــون مــن أوضــاع هشــة وضعيفــة واملخاطــر 

التــي تواجههــم. ومــام ال شــك فيــه أن املجتمــع املــدين، والنســاء يف أغلــب األحيــان، قــد ســارع إىل تحّمــل املســؤولية ومــلء الفــراغ الــذي 

أحدثته األزمة.

https://corona.moh.gov.jo/en :2    املصدر

3    من https://corona.moh.gov.jo/en. هذه األرقام عرضة للتغر 

https://corona.moh.gov.jo/en
https://corona.moh.gov.jo/en
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نبذة عن التقرير
ــة  ــئلة متعلّق ــة عــى أس ــن خــالل اإلجاب ــرشي يف األردن م ــن الب ــد-19 عــى األم ــر جائحــة كوفي ــم تأث ــر إىل التوصــل إىل فه ــدف التقري يه

بالتوجهــات، واملحــركات الرئيســية والجهــات الفاعلــة يف هــذا األمــن بهــدف وضــع ثالثــة ســيناريوهات محتملــة )متفائــل، ومتشــائم ومحايــد( 

عــى املــدى القصــر واملتوســط والطويــل. وقــد اعتمــد التقريــر قــدر اإلمــكان نهــج األمــن البــرشي القائــم عــى النــوع االجتامعــي، مبــا يف ذلــك 

اعتامد منظور النوع االجتامعي عند مناقشة التحديات والتوصيات. 

قــد تكــون الجائحــة آخــذة باالنحســار يف ظــل الوضــع الراهــن، لكــن مــن املحتمــل أيضــاً أن تتفاقــم أو أن تســتمر تداعياتهــا لفــرة طويلــة. 

ويُظهــر تحليــٌل عــى املســتوى الــكي مــدى أهميــة إدراك إمكانيــة وقــوع أزمــات عامليــة أخــرى كذلــك، نظــراً لعوامــل أخــرى مثــل املعــدالت 

املرتفعــة مــن اإلنتــاج واالســتهالك العامليــن، واإلدارة الســيئة وغــر املســتدامة للمــوارد، ومختلــف املكونــات األخــرى ذات اإلشــكالية املتعلقــة 

مبــا أصبــح يُنظــر إليــه عــى أنــه حيــاة عاديــة. أمــا عــى مســتوى أكــر محليــة، فــإن هــذا التقريــر يهــدف إىل استكشــاف ســيناريوهات األمــن 

البــرشي املحتملــة التــي ميكــن أن تفرضهــا جائحــة كوفيــد-19 عــى فئــات مختلفــة مــن املجتمــع يف األردن وتوقعهــا أيضــاً، واقــراح عــدة 

سبل للمي قُدماً. 

بُنــي التقريــر عــى مراجعــة موســعة للمســتندات، والدراســات وعمليــات جمــع البيانــات ذات الصلــة اســتناداً إىل مجموعــة متنوعــة مــن 

الخطــط، والتقاريــر، وأوراق السياســات والتقييــامت الرسيعــة حــول االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 والتــي نرشتهــا املنظــامت غــر الحكوميــة 

الدوليــة، ومنظــامت املجتمــع املــدين املحليــة ومراكــز األبحــاث يف األردن. وقــد أرســت البيانــات املجّمعــة األســاس إلطــالق حــوار بــن الخــراء 

مــن مختلــف الخلفيــات والتخصصــات مــن األردن حــول الســيناريوهات املختلفــة املحتملــة لتأثــر كوفيــد-19 عــى جوانــب األمــن البــرشي 

الســبعة. وقــد وضعــت منظمــة النهضــة )أرض( األســئلة التوجيهيــة لهــذه املناقشــات عــر إجــراء مراجعــة للمؤلفــات ذات الصلــة وتحليــل 

احتياجات هذا األمن. )انظر الجدول 1 امللحق 1(.

ــطن،  ــات، والناش ــي السياس ــن، وصانع ــن الباحث ــة م ــع مجموع ــت م ــر اإلنرن ــاش ع ــات نق ــر جلس ــة )أرض( بتيس ــة النهض ــت منظم قام

والسياســين، والجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين والخــراء الحكوميــن واملســتقلن )انظــر الجــدول 1(. وُعقــدت هــذه الجلســات بــن 22 

نيســان/أبريل و17 حزيران/يونيــو 2020 تالهــا متريــن مخّصــص لبنــاء الســيناريوهات، وهــو عبــارة عــن منهجيــة تســتخدم للمســاعدة يف فهــم 

ــي  ــة وصانع ــات املعني ــام الجه ــة، أم ــة االجتامعي ــك التنمي ــا يف ذل ــدة مجــاالت، مب ــي تطــرح نفســها يف ع ــامالت الت ــل لالحت النطــاق الكام

السياســات. ويُعــد بنــاء الســيناريوهات أمــراً هامــاً عنــد التعامــل مــع حــاالت عــدم اليقــن الحرجــة مثــل أثــر كوفيــد-19 وتعقيــدات القــوى 

ــن البــرشي يف األردن  ــد-19 عــى األم ــات جائحــة كوفي ــح فرصــاً الستكشــاف تداعي ــه يتي ــام أن ــوده. ك ــر املســتقبي وتق ــع التغي ــي تدف الت

والتفكــر بطــرق فعالــة لالســتجابة لهــا. وعــالوة عــى ذلــك، مينــح هــذا البنــاء الجهــات املعنيــة فرصــة التعامــل بشــكل أفضــل مــع تعقيــدات 

ــا ومناقشــتها، ويشــحذ قــدرة هــذه  ــا حــول املســتقبل وتحديه ــا وتصوراته ــد-19؛ إذ يســاعدها عــى دراســة افراضاته ــا بعــد كوفي فــرة م

الجهات عى إعادة تنظيم تصورها للواقع نظراً للمستقبل املجهول. )Provo وآخرون، 1998(

2.   ملحة عن األمن البرشي يف األردن
ــم، أي  ــش غالبيته ــمة؛ يعي ــكان األردن 10,722,618 نس ــدد س ــغ ع ــة، يبل ــاءات العام ــرة اإلحص ــن دائ ــادرة ع ــات الص ــدث البيان ــاً ألح وفق

%91.5ـ منهــم يف املناطــق الحرضيــة مــع كثافــة ســكانية منخفضــة تبلــغ 118.9 شــخص/كم مربــع )دائــرة اإلحصــاءات العامــة، 2020(. كــام 

تقــل أعــامر %74 مــن النــاس تقريبــاً عــن 30 عامــاً )املرجــع نفســه(. ويســتضيف األردن حــوايل ثالثــة ماليــن الجــئ مســجل؛ مــن بينهــم أكــر 

مــن مليــوين فلســطيني )وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين األونــروا، 2020(، ونحــو 656,000 ســوري. ويقطــن 

قرابــة 124,000الجــئ يف املخيــامت الكبــرة: 67,000 عراقــي، و15,000 مينــي، و6,000 ســوداين و2,500 مــن 52 جنســية أخــرى. )املفوضيــة 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، 2019( ويفتقــر األردن إىل املــوارد الطبيعيــة )فهــو ثــاين أفقــر دولــة يف العــامل مــن حيــث امليــاه(، 

مــع قدراتــه املحــدودة مــن حيــث الخدمــات الصحيــة، ووجــود معــدالت بطالــة، وبطالــة مقّنعــة عاليــة مــن جهــة أخــرى، فضــالً عــن معانــاة 
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ــة مــن عجــز دائــم، )Combaz ،2019(. إن األردن ُعرضــة للنزاعــات وحــاالت عــدم االســتقرار الناجمــة عــن ذلــك يف البلــدان  أمــوال الدول

املجاورة، هذا وقد شهد البلد تغيرات يف العالقات الجيوسياسية مع عدم استقرار أسعار السلع يف بعض األحيان.

لقــد كانــت اســتجابة الحكومــة لجائحــة كوفيــد-19 كــام ذكرنــا آنفــاً رسيعــة ومقيّــدة؛ فعــى الصعيــد الصحــي، أخــذت وزارة الصحــة زمــام 

املبــادرة مــن خــالل زيــادة عــدد الكــوادر الطبيــة، وتخصيــص ســبعة مستشــفيات عامــة للحجــر والعــزل الصحــي والعــالج، و10 مختــرات 

عامــة وخاصــة كذلــك لتشــخيص اإلصابــات بالفــروس، علــامً بــأن إجــراء فحــص الكشــف عــن الفــروس يف املرافــق العامــة مجــاين لألردنيــن 

ــة  ــع اســتمرار املراقب ــة م ــات الطفيف ــراض واإلصاب ــة لألم ــادات متنقل ــك، أنشــأت وزارة الصحــة عي ــن أيضــاً. وعــالوة عــى ذل وغــر األردني

النشطة وتتبع املخالطن للحاالت املصابة بفروس كورونا يف أنحاء البالد. )البنك الدويل، 2020(. 

أمــا عــى الصعيــد االقتصــادي ووفقــاً لتقريــر منظمــة العمــل الدوليــة )2020(، فقــد أعلنــت الحكومــة أنهــا ســتؤجل تحصيــل الرضائــب مــن 

جميــع الــرشكات املحليــة يف قطاعــي اإلمــدادات الغذائيــة والصحــة. وقــد تــم إنشــاء صندوقــن لدعــم املشــاريع املعرضــة للخطــر؛ أحدهــام 

تديــره الحكومــة ويتلقــى الترعــات مــن املنشــآت واألفــراد، واآلخــر هــو صنــدوق »همــة وطــن« الــذي تديــره مؤسســات األعــامل ويقبــل 

املســاهامت مــن القطــاع الخــاص. وعــالوة عــى ذلــك، أنشــأ البنــك املركــزي صندوقــاً للقــروض امليــرسة ومنخفضــة الفائــدة لدعــم مشــاريع 

األعامل الصغرة واملتوسطة الحجم. 

ولكــن بالرغــم مــن االســتجابة الفوريــة للجائحــة والنجــاح النســبي يف الســيطرة عــى تفــي الفــروس، فــام زال األردن يكافــح املوجــة الثانيــة. 

إن معــدالت البطالــة آخــذة باالزديــاد، وأســفر كوفيــد-19 عــن إضعــاف االقتصــاد الهــش بشــكل كبــر مــع تحمــل فئــات املجتمــع األشــد فقــراً 

ــرت كذلــك خــالل فــرة اإلغالقــات بعــض املخــاوف  القســط األكــر مــن عبئــه. كــام مثــة حاجــة ملحــة لدعــم النظــام الصحــي املُنهــك. أُث

واملسائل حول تدابر االحتواء، وإجراءات الحكومة، ودور املنظامت غر الحكومية الدولية واملحلية. 

مــن املهــم إدراك الحقائــق القامئــة عــى أرض الواقــع مــن أجــل التعامــل بشــكل أفضــل مــع تبعــات الجائحــة وتأثرهــا عــى األمــن البــرشي يف 

األردن. وتقــدم الصفحــات التاليــة ملحــة رسيعــة عــن جوانــب األمــن البــرشي الســبعة يف األردن، وهــي ال تهــدف إىل إعطــاء صــورة شــاملة 

ومفصلــة عــن كل جانــب؛ فمثــل هــذه املهمــة تتجــاوز إمكانيــات هــذا التقريــر، لكنهــا تســعى إىل تقديــم موجــز ووصــف مركّــز للمخاطــر 

والفــرص املحتملــة مــن أجــل متكــن الُقــرّاء مــن الوصــول إىل فهــم أفضــل للوضــع واالســتعداد والتخطيــط بشــكل واٍف لســيناريوهات اآلثــار 

املحتملــة لكوفيــد-19 عــى األمــن البــرشي يف األردن. وال بــد مــن مالحظــة أن الجوانــب الســبعة لألمــن البــرشي مرابطــة وال ينبغــي أن يقرأها 

ــأي عجــز يف أحــد  ــا البعــض، ف ــاً عــى بعضه ــراً متعاقب ــا تأث ــا إذ إن له ــن بعضه ــة بشــكل منفصــل ع ــات املعني ــو السياســات والجه صانع

الجوانــب يــؤدي إىل حــدوث عجــز عــر نطــاق الجوانــب بأكملــه، ومــن هنــا تــأيت الحاجــة إىل النظــر إىل الجوانــب الســبعة بصــورة كليــة 

وشمولية. 
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تحليل األمن البرشي

الحاميــة ضــد انهيــار الهيــاكل واألُطــر املجتمعيــة )مثــل العشــائر أو العائــالت املمتــدة( التــي متنــح 

ــر  ــم املشــركة )تقري ــامء، فضــال عــن نظــام مــن القي ــة واالنت ــة تجــاه الهوي أفرادهــا حــس الطأمنين

التنمية البرشية، 1994(.

ــداً عــن القمــع الحكومــي، والتعذيــب، واالنتهــاك  قــدرة األفــراد عــى الحصــول عــى حقوقهــم بعي

املنهجــي لحقــوق اإلنســان، وســوء املعاملــة، واألخطــار الناجمــة عــن التســليح وقــدرة الجيــش عــى 

بسط سيطرته عى األفكار واملعلومات )تقرير التنمية البرشية، 1994(.

الدخــل األساســي المضمــون لألفــراد الــذي يكــون عــادة مــن العمــل المنتــج 
والمجــزي، أو الــذي يأتــي كمــاذ أخيــر مــن شــبكة أمــان ممولــة مــن القطــاع  العــام. 
وبهــذا المعنــى، فــإن نحــو ربــع ســكان العالــم فقــط يتمتعــون حاليــاً بأمــان اقتصــادي 

)تقرير التنمية البشرية،1994(.

 ســهولة الوصــول المــادي واالقتصــادي إلــى المــواد الغذائيــة األساســية. ويتطلــب 
هــذا أن يتمتــع األشــخاص بُســبل الوصــول إلــى الغــذاء، مــن خــال زراعتــه 
ــة العــام  ــع المــواد الغذائي ــاع مــن نظــام توزي ــر االنتف ألنفســهم، أو بشــرائه، أو عب

)تقرير التنمية البشرية، 1994(.

األنشــطة المطلوبــة، ســواء االســتباقية أو لاســتجابة، للتقليــص مــن مخاطــر 
ــر  ــر عب ــاس للخط ــة الن ــرض صح ــي تع ــادة الت ــة الح ــات الصحي ــات األزم وتبع

المناطق الجغرافية والحدود الدولية ) منظمة الصحة العالمية، بدون تاريخ(

حمايــة النــاس مــن العنــف الجســدي بالمعنــى العــام. تتجلــى حالــة المخاطــر التــي 
تهــدد األمــن الشــخصي فــي المقــام األول فــي معــدالت الجريمــة المتزايــدة داخــل 

المجتمعات في كا البلدان الغنية والفقيرة )تقرير التنمية البشرية، 1994(.

توفيــر ببيئــة ماديــة صحيــة للنــاس مــع حمايتهــم مــن المخاطــر البيئيــة الناجمــة عــن 
تدهور النُظم البيئية المحلية والعالمية )تقرير التنمية البشرية، 1994(.

األمن
المجتمعي

األمن
السياسي

األمن
االقتصادي

األمن
الغذائي

األمن
الصحي

األمن
الشخصي

األمن
البيئي
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األمن االقتصادي
ــة  ــات، والحامي ــكن، واملعلوم ــم، والس ــة، والتعلي ــية كالصح ــه األساس ــول إىل احتياجات ــى الوص ــرد ع ــدرة الف ــادي بق ــن االقتص ــق األم يتعل

االجتامعيــة واألمــان الوظيفــي. )منظمــة العمــل الدوليــة، 2004( يُعــد األردن مــن البلــدان ذات الدخــل املتوســط األعــى، كــام أن اقتصــاده 

هــو أحــد أصغــر االقتصــادات يف املنطقــة. )البنــك الــدويل، 2020( وفقــاً لتقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي لصنــدوق النقــد الــدويل، يحتــل األردن 

املرتبــة 113 مــن أصــل 192 دولــة يف العــامل مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل )2019( واملرتبــة 86 مــن أصــل 167 عــى 

مــؤرش االزدهــار الــكي الصــادر عــن معهــد ليغاتــوم )2019(، وكان قرابــة %15.7 )أي أكــر مــن مليــون نســمة( مــن ســكان األردن و%78 مــن 

 ) Jensehaugen ،2020( )19-السكان السورين يف البلد يعيشون دون مستوى خط الفقر قبل تفي فروس كورونا )كوفيد

يُعــد القطــاع الصناعــي يف األردن محــدوداً، بينــام ميثــل قطــاع الخدمــات أكــر مــن %70 مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل ومــا نســبته حــوايل 75% 

مــن الوظائــف. )Combaz، 2019( أمــا قطــاع الســياحة، فيمثــل حــوايل %19 مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل. )املرجــع نفســه(، كــام أن أقــل 

ــة. )   ــكانية العالي ــة الس ــق ذات الكثاف ــا يف املناط ــع معظمه ــي، ويق ــاج الزراع ــة لإلنت ــك الصالح ــن تل ــي م ــن أرايض األردن ه ــن %10 م م

EcoPeace، 2019( عــالوة عــى ذلــك، ميثــل قطــاع الزراعــة %3 فقــط مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل ويوظــف مــا نســبته %3.5 فقــط مــن 

القــوى العاملــة؛ )Kumaraswamy وSingh2018 ( لــذا،  تعتمــد الحكومــة بشــكل كبــر عــى  املســاعدات الخارجيــة، والســياحة، واإليجارات 

والحــواالت املاليــة، )املرجــع نفســه( وتجعــل مثــل هــذه الســامت االقتصاديــة مــن االقتصــاد األردين ُعرضــة للصدمــات الخارجيــة. )املرجــع 

نفســه( وقــد قــال البنــك الــدويل أنــه مــن املتوقــع أن يكــون للجائحــة، إىل جانــب عوامــل أخــرى، مثــل أســعار النفــط الدوليــة وانعــدام األمــن 

السيايس يف املنطقة، تأثر سلبي عى األمن االقتصادي فضالً عن مجاالت أخرى من األمن البرشي يف األردن )البنك الدويل، 2020ب( 

لقــد أدت جائحــة كوفيــد-19 إىل زيــادة التحديــات التــي تواجــه اقتصــاد األردن الضعيــف. أيضــاً، ذكــر البنــك الــدويل يف مراجعــة نـُـرشت يف 

أيار/مايــو 2020 نشــوء زيــادة يف نســبة الديــن العــام إىل الناتــج املحــي اإلجــاميل جــراء األداء املــايل والنمــو االقتصــادي الضعيفــن؛ إذ بلــغ 

الديــن الحكومــي املركــزي %99.1 مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف عــام 2019. وبحلــول الربــع الثــاين مــن 2020، بلــغ ديــن القطــاع العــام 

ــرة  ــن دائ ــادرة ع ــرة الص ــام األخ ــر األرق ــك، تُظه ــى ذل ــالوة ع ــدويل، 2020 أ( ع ــك ال ــاميل. )البن ــي اإلج ــج املح ــن النات ــة %101.7 م قراب

اإلحصــاءات العامــة أن املعــدل العــام للبطالــة بلــغ %23، وهــو مــا يعنــي زيــادة قدرهــا %3.8 عــن الربــع الثــاين مــن عــام 2019 )2020( 

كــام بلــغ معــدل البطالــة بــن الفئــات العمريــة 19-15 و24-20 عامــاً %57.7 و%42.2 عــى التــوايل. )املرجــع نفســه( وبلــغ معــدل البطالــة 

مــا نســبته %21.5 بــن الذكــور و%28.6 بــن اإلنــاث خــالل الربــع الثــاين مــن عــام 2020؛ بحيــث ارتفــع معــدل البطالــة بــن الذكــور مبقــدار 

4.4 نقطة مئوية و1.4 نقطة مئوية بن اإلناث عن الربع الثاين من عام 2019. )املرجع نفسه(

وكــام ناقــش املشــاركون يف النقاشــات التــي جــرت عــر تطبيــق زوم، فمــن املتوقــع أن تــؤدي الجائحــة إىل تفاقــم ضعــف االقتصــاد يف األردن 

مــن خــالل تزايــد معــدالت التضخــم وفقــدان القــوة الرشائيــة لــألرس املعيشــية. وتؤثــر الجائحــة يف الغالــب عــى عــامل املياومــة، وأصحــاب 

املشــاريع الصغــرة والنســاء يف القــوى العاملــة. وقــد توقفــت العديــد مــن الــرشكات عــن مامرســة أعاملهــا أو تعتــزم فعــل ذلــك، عــى أفضــل 

تقديــر، للتقليــص مــن حجــم أنشــطتها االقتصاديــة نتيجــة لراجــع الطلــب، وارتفــاع معــدالت التضخــم وهــروب رؤوس األمــوال خــارج البــالد. 

وكذلــك، مثــة الكثــر مــن حــاالت ترسيــح العــامل، وتخفيــض الرواتــب، وتقليــص ســاعات العمــل وعــدم االلتــزام بعقــود العمــل. يف املقــام 
األول، يوجد نقص حاد يف البيانات الدقيقة حول الفقراء، والعائالت ذات الدخل املنخفض والعامل يف األردن.4

بحســب املواضيــع التــي تطرقــت إليهــا تلــك النقاشــات التــي جــرت عــر تطبيــق زوم بالتفصيــل، تقــوم الحاميــة االجتامعيــة عــى أساســن 

ــط  ــت خط ــايل، متثل ــن املج ــورة سوس ــابقة الدكت ــن الس ــتقلة والع ــرة املس ــب الخب ــي. وبحس ــن الصح ــل والتأم ــن الدخ ــام: تأم ــن وه اثن

الحاميــة االجتامعيــة للحكومــة األردنيــة قبــل الجائحــة يف: )أ( صنــدوق املعونــة الــذي يغطــي األرس ذات الدخــل املتــدين، واألرامــل، واملطلقات 

واألشخاص من ذوي اإلعاقة؛ إذ من املتوقع أن يغطي الصندوق 200 ألف أرسة وأن يشمل عامل املياومة ايضاً؛ و)ب( التأمن الصحي، 

4    سيتم تفصيل هذا املوضوع يف القسم 4.1.3
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الســيام ألولئــك الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن 60 عامــاً، واألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة  وبعــض مــرىض الرسطــان؛ و)ج( الصنــدوق التكميــي الــذي 

يغطــي 35 ألــف أرُسة مــن خــالل التحويــالت النقديــة، والتأمــن الصحــي، ووســائل النقــل، والوجبــات املدرســية ووحــدات الطاقــة الشمســية؛ 

و)د( وتأمن األمومة و)ه( تأمن التعطل عن العمل.  

عــالوة عــى ذلــك، وكــام أشــار مديــر معهــد العنايــة بصحــة األرسة الدكتــور إبراهيــم عقــل، فــإن املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي تعــاين 

مــن أوجــه ضعــف هيكليــة تحــّد مــن قدرتهــا عــى توفــر الحاميــة املناســبة، الســيام لكبــار الســن، إذ  ال تعمــل بنظــام تقاعــدي مــن شــأنه 

توفــر رواتــب تقاعديــة مناســبة ألعضائهــا املنتســبن، كــام تعــاين تغطيــة نظــام التقاعــد العــام الــذي توفــره الحكومــة لعــدد محــدود مــن 

موظفي القطاع العام من محدودية شمولها لهم. 

األمن الغذايئ
يتعلــق األمــن الغــذايئ بقــدرة الفــرد عــى الوصــول املــادي واالجتامعــي واالقتصــادي إىل املــواد الغذائيــة الكافيــة واآلمنــة واملغذيــة التــي 

تلبــي أذواق الشــخص يف الطعــام واحتياجاتــه الغذائيــة ليحظــى بحيــاة نشــطة وصحيــة. )برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، 1994( ويحتــل 

األردن املرتبــة 64 مــن أصــل 117 دولــة عــى مــؤرش األمــن الغــذايئ العاملــي وســجل 10.5 درجــات عــى مــؤرش الجــوع  العاملــي لعــام 2020، 

مــا يشــر إىل أن مســتوى الجــوع معتــدل )انظــر الجــدول 3(5. ووفقــاً لليونيســيف يف األردن، فعــى الرغــم مــن تراجــع معــدالت التقــزّم مــن 

 ICF 12 يف 2002 إىل %8 يف 2012، إال أنهــا شــهدت ركــوداً عــى مــدار الســنوات الخمســة األخــرة )دائــرة اإلحصــاءات العامــة وصنــدوق%

International، 2013(؛ إذ تفتقــر بعــض الفئــات إىل الوصــول إىل الغــذاء الجيــد«، كــام تنتــرش حــاالت النقــص يف املغذيــات الدقيقــة بــن 

النساء واألطفال األردنين والسورين عى حد سواء. )يونيسف، 2021(

ويشــدد تعريــف برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ لألمــن الغــذايئ املذكــور أعــاله عــى أهميــة توافــر اإلمــدادات الغذائيــة والوصــول إليهــا، 

واســتخدامها واســتقرارها مــن أجــل تحقيــق حالــة األمــن الغــذايئ. )Kumaraswamy وSingh 2018( إال أن هــذه املكونــات غــر مبــارشة يف 

األردن؛ إذ وجــدت دراســة أجراهــا ()Kumaraswamy وSingh 2018( حــول تحديــات األمــن الغــذايئ يف األردن إىل أن البلــد يســتورد 90% 

مــن احتياجاتــه الغذائيــة مــع امتالكــه واحــداً مــن أعــى ترتيبــات الدعــم واإلعانــة للفــرد الواحــد يف العــامل ليقتــي هــذا األمــر عبئــاً اقتصاديــاً 

إضافيــاً عــى بلــد يفتقــر إىل املــوارد املاليــة ويعتمــد عــى املســاعدات الخارجيــة إىل حــد كبــر. ولــذا، باتــت مســألة األمــن الغــذايئ مشــكلة 

أساســية تواجــه األردن واســتقراره الســيايس عــى املــدى الطويــل.  عــالوة عــى ذلــك، تجــادل الدراســة بــأن األمــن الغــذايئ يف البلــد يواجــه 

قضايــا هيكليــة وسياســية، مبــا يف ذلــك الســامت املناخيــة القاســية؛ إذ إن أكــر مــن %93 مــن األرايض هــي مــن ضمــن تلــك القاحلــة أو شــبه 

القاحلــة، هــذا باإلضافــة إىل اســترشاء شــح امليــاه، وانتشــار أوجــه العجــز االقتصــادي، واالرتفــاع املعتــاد يف معــدالت الفقــر والبطالة، واســتمرار 

التوســع العمــراين عــى قــدم وســاق مــع زيــادة ســكانية مصاحبــة لــكل مــا ســبق.  إضافــة إىل ذلــك، مثــة افتقــار إىل وجــود إســراتيجية مرنــة 

للقطــاع الزراعــي مــع عــدم االســتقرار الســيايس املتواصــل يف املنطقــة.  يجعــل كل هــذا مــن تحقيــق الكفايــة الغذائيــة يف األردن مشــكلة 

ــاً تعــاين قــدراً  كبــراً مــن  ــاً بشــكل معقــول عــى املســتوى الجــزيئ، إال أن هنــاك جيوب دامئــة، ويف حــن تعتــر بعــض املناطــق آمنــة غذائي

انعدام األمن الغذايئ يف املرتفعات )منطقة البادية( ووادي األردن )منطقة الغور(.

 وفقــاً للخطــة اإلســراتيجية الُقطريــة لــألردن لألعــوام )2022-2020(، تعــاين حوكمــة قطــاع األمــن الغــذايئ مــن التنســيق املحــدود وهــي 

ــار  ــا إىل إط ــع افتقاره ــر م ــي والعم ــوع االجتامع ــي الن ــة ال تراع ــراتيجيات الوطني ــات واإلس ــام أن السياس ــات. ك ــدة قطاع ــن ع ــتتة ب مش

مؤســي لتحقيــق أمــن غــذايئ عمــي. عــالوة عــى ذلــك، تعتمــد النظــم الزراعيــة عــى ميــاه الــري ذات النوعيــة الجيــدة، وهــو مــا ال يتوفــر 

يف الغالــب؛ ومثــة ســوء إدارة للمــوارد املحــدودة لــألرايض باإلضافــة إىل تدهورهــا؛ فضــالً عــن املامرســات الســيئة إلدارة املــزارع؛ وأوجــه عــدم 

املســاواة؛ والتفاوتــات الكبــرة يف هطــول األمطــار املوســمية وزيــادة وتــرة الجفــاف؛ وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج والتســويق؛ وضعــف األبحــاث 

وخدمات اإلرشاد الزراعي وأنظمة املعلومات؛ وضعف تنوع املحاصيل. إن كل هذا يؤثر سلباً عى الزراعة يف األردن. 

5     مقياس شدة الجوع حسب مؤرش الجوع العاملي: ≥ 9.9 منخفض 10.0-19.9 معتدل 20.0 – 34.9 خطر 49.9-35.0 مقلق ≤ 50.0 مقلق للغاية 
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الجدول 3: مؤرش الجوع يف األردن.6

2000200520102019العام

12.18.78.310.5الدرجة

ومــن األمثلــة املعــارصة عــى التأثــر املتبــادل بــن األبعــاد املختلفــة لألمــن اإلنســاين هــو ذلــك الوضــع املتعلــق بالجــراد الصحــراوي. تطــر 

أرساب الجــراد هــذه شــامالً مــن اململكــة العربيــة الســعودية باتجــاه األردن، وســوريا ولبنــان يف كل عــام. ولردعهــا، وضعــت أنظمــة تحذيــر 

للتخفيــف مــن آثــار الجــراد عــى الزراعــة األردنيــة. مــع ذلــك، مل تصــل أيــة تحذيــرات بشــأن وصــول الجــراد إىل األرايض األردنيــة يف  عــام 
2021، وعزا البعض ذلك إىل التوترات السياسية يف املنطقة. )الغارديان، 2021(7

األمن الصحي
يُقصــد باألمــن الصحــي القــدرة عــى التقليــل مــن مخاطــر األزمــات الحــادة املتعلقــة بالصحــة العامــة التــي تعــرض صحــة النــاس للخطــر 

وتأثرهــا )منظمــة الصحــة العامليــة، 2020( بحســب منظمــة الصحــة العامليــة، فقــد تحســنت مــؤرشات الصحــة العامــة يف األردن بصــورة 

ــن  ــات التأم ــزودة لخدم ــية امل ــة الرئيس ــة الجه ــد وزارة الصح ــدول 4(. وتع ــر الج ــة )2017( )انظ ــاً املاضي ــن عام ــالل العرشي ــة خ ملحوظ

الصحــي لألردنيــن والالجئــن الســورين الذيــن يعيشــون يف األردن. ووفقــاً ألحــدث البيانــات التــي نرشهــا مســح الســكان والصحــة األرسيــة 

يف األردن )18-2017(، فــإن %58 مــن النســاء املتزوجــات و%50 مــن الرجــال هــم مــن املشــمولن بنــوع واحــد مــن برامــج التأمــن الصحــي 

(الحكومي والخاص(.

الجدول 4: مؤرشات مختارة للوضع الصحي يف األردن.8

20182019املؤرش

23.027.0عدد األطباء لكل 10,000 نسمة

32.429.6عدد املمرضن/املمرضات )من كافة الفئات( لكل 1,000 نسمة

116116إجاميل عدد املستشفيات

14,74114,693إجاميل عدد األرسّة يف املستشفيات

14.014.0أرسّة املستشفيات لكل 10,000 نسمة

111112مراكز الرعاية الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة

376377مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة

6.67.0النسبة املئوية املخصصة مليزانية وزارة الصحة من إجاميل موازنة الحكومة

00إجاميل النسبة املئوية املخصصة لإلنفاق عى الرعاية الصحية من الناتج املحي اإلجاميل

ال ينطبق2,909.0حصة الفرد من الناتج املحي اإلجاميل )بالدينار األردين(

00حصة الفرد من اإلنفاق عى الرعاية الصحية )بالدينار األردين(

6    املصدر: مؤرش الجوع العاملي.

https://www.theguardian.com/world/2021/may/26/did-jordans-closest-allies-plot-to-unseat-its-king :7    متاح عى

8    املصدر: املوقع اإللكروين لوزارة الصحة األردنية

https://www.theguardian.com/world/2021/may/26/did-jordans-closest-allies-plot-to-unseat-its-king
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عــى الرغــم مــن التحســن يف املــؤرشات، إال أن بعــض التحديــات ال تــزال تفــرض مخاطــر متناميــة عــى األمــن الصحــي نظــراً لغيــاب التغطيــة 

الصحيــة، أو وجــود بعــض النقــص يف مــواد معينــة أو االفتقــار إىل القــدرات. عــى ســبيل املثــال، لــدى األردن قــدرات محــدودة مــن حيــث 

أنظمــة املختــرات الوطنيــة، وإعــداد التقاريــر، والجاهزيــة، واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ والعمليــات، واإلبــالغ عــن املخاطــر ومنافــذ الدخول 

)البنــك الــدويل، 2020أ(. وصنــف مــؤرش األمــن الصحــي العاملــي لعــام 2019 )مــؤرش الصحــة العاملــي GHI 2019( األردن يف املرتبــة 80 مــن 

أصــل 195 دولــة؛ إذ جــاء يف املرتبــة 11 مــن أصــل 17 دولــة مدرجــة يف غــرب آســيا ويف املرتبــة 21 مــن أصــل 56 دولــة ذات الدخــل املتوســط 

األعى عى املؤرش. )مؤرشات الصحة العاملية 2019(

ووفقــاً لإلســراتيجية الوطنيــة للقطــاع الصحــي يف األردن لألعــوام )2020-2016( )اإلســراتيجية  الوطنيــة للقطــاع الصحــي، 2016(، مثــة ضعف 

يف التعــاون والتنســيق ضمــن القطــاع الصحــي يف األردن الــذي ميتلــك نظامــاً مركزيــاً إىل حــد كبــر كــام يعــاين قصــوراً يف التدريــب عــى اإلدارة 

والتخطيــط اإلســراتيجي فضــالً عــن تداخــل بعــض القوانــن املتعلقــة بالصحــة وازدواجيتهــا. عــالوة عــى ذلــك، مثــة ضعــف يف الرقابــة عــى 

القطــاع الخــاص مــع التمكــن املحــدود للمواطنــن للدفــاع عــن مصالحهــم ومحاســبة الحكومــة املحليــة. وأخــراً، يُبــدي األردن التزامــاً ضعيفــاً 

تجــاه تنفيــذ اإلســراتيجيات والخطــط الوطنيــة، باإلضافــة إىل عــدم كفايــة أنظمــة الرقابــة والتقييــم املناســبة )اإلســراتيجية الوطنيــة للقطــاع 

الصحي، 2016، ص. 12(. 

الجدول 5: وضع النظام الصحي يف األردن وفقاً ملؤرش الصحة العاملي9 

الرتتيب

بني 195 دولة

الدرجة 

من 100

8042.1 الدرجة الكلية
9731.8 الوقاية

8342.9 الكشف والتتبع 
5047.8 االستجابة الرسيعة

7927.8 النظام الصحي
9648.6 االمتثال للمعاير الدولية

9955.8 من بن األكر استعداداًبيئة املخاطر

األمن البيئي
وفقــاً لصنــدوق األمــم املتحــدة االســتئامين لألمــن البــرشي، يرتبــط األمــن البيئــي بحــق الفــرد يف األمــان مــن األخطــار والتهديــدات البيئيــة 

ــة الســلبية  ــار الصحي ــد األردن ُعرضــة بصــورة اســتثنائية لآلث الناجمــة عــن الطبيعــة أو تلــك التــي يكــون اإلنســان ســبباً فيهــا )2016(. يُع

الناجمــة عــن التغــر املناخــي كــام يعــاين مــن أخطــار طبيعيــة عاليــة جــداً تتمثــل يف: موجــات الحــر، والعواصــف الرمليــة، وشــح امليــاه يف 

الصيــف والفيضانــات املعتــادة يف الشــتاء، الســيام يف املناطــق الشــاملية مــن البــالد. )Combaz، 2019( تشــر الدراســات إىل أن الحــرارة الزائدة 

ــاً، بحيــث مــن املتوقــع أن يــؤدي التعــرض املطــول للحــرارة إىل حــدوث اإلجهــاد الحــراري مــرة واحــد عــى األقــل يف  تشــكل تهديــداً عالي

الســنوات الخمــس املقبلــة. وبحلــول عــام 2050، ســيزداد عــدد األيــام الحــارة يف األردن )أي تلــك التــي تفــوق حرارتهــا 35 درجــة مئويــة(، 

 )EcoPeace، 2019( .وســرتفع معــدل درجــة الحــرارة الســنوي بـــ 2.4 درجــة مئويــة، كــام ســيبلغ معــدل هطــول األمطــار 7.4 ملــم يف الســنة

ويحتــل األردن عــى املســتوى الــدويل املرتبــة 81 )إذ إن املرتبــة األوىل هــي األقــل تأثــراً( مــن أصــل 181 دولــة عــى مــؤرش نوتــردام العاملــي 

للتكيــف )ND-GAIN( مــن حيــث قابليــة التأثــر بتغــر املنــاخ، باإلضافــة إىل احتاللــه املرتبــة 84 مــن بــن الــدول األقــل اســتعداداً لهــذا 

التغر.10 نتيجة لذلك، ونظراً للموارد املائية الشحيحة بالفعل، فإن حدوث حاالت الجفاف هو أمر مرجح جداً، ما سيؤدي إىل 

https://www.ghsindex.org/country/jordan/ :9    املصدر: مؤرش األمن الصحي العاملي لعام 2019. متاح عى

10    املرتبة األوىل هي األقل استعداداً. االستعداد هنا يعني القدرة عى التأثر يف االستثامرات وترجمتها إىل إجراءات تكيف مع أخذ جاهزية الدولة االقتصادية 

واإلدارية واالجتامعية بعن االعتبار.

https://www.ghsindex.org/country/jordan/
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زيــادة الضغــط عــى القطــاع الزراعــي وتقليــص كميــة امليــاه الصالحــة للــرشب. وعليــه، قــد يكــون األمــن الغــذايئ ُعرضــة للخطــر كذلــك. 

)Combaz ،2019(

ــألردن بشــأن التغــر  ــة ل ــه اإلســراتيجي للقطــاع )2020-2013(11 السياســة املركزي ــة للتغــر املناخــي وإطــار التوجي ــد السياســة الوطني تُع

املناخــي. ويتمثــل الهــدف طويــل األمــد مــن هــذه السياســة يف »الوصــول إىل أردن اســتباقي وقــادر عــى الصمــود أمــام املخاطــر املناخيــة، 

والحفــاظ عــى بصمــة كربونيــة منخفضــة مــع اقتصــاد متنــاٍم يف الوقــت ذاتــه، ومجتمعــات صحيــة مســتدامة ومرنــة، ومــوارد مائيــة وزراعيــة 

مســتدامة ونُظــم بيئيــة مزدهــرة ومنتجــة للمــي قُدمــاً يف مســار التنميــة املســتدامة.« )2013، ص.8( وتتمثــل القطاعــات ذات األولويــة يف 

امليــاه،12 والزراعــة،13 والطاقــة، واســتغالل األرايض ووقــف التصحــر. لســوء الحــظ، تعــاين مســاعي األردن بشــأن التغــر املناخــي مــن املحدودية 

واالفتقــار إىل التمويــل، كــام أن الخطــط مجــزأة مــع ضعــف التنســيق واالتســاق بــن املؤسســات.  عــالوة عــى ذلــك، يــرى صانعــو القــرار أن 

)Combaz ،2019( .املسألة البيئية ليست بذات األولوية مقارنة بالقضايا امللحة األخرى مثل البطالة

ــد  ــالد ويزي ــا  أن يهــدد مســتقبل الب ــة أو تأجيله ــة عــن األســئلة البيئي ــاً؛ إذ مــن شــأن تجاهــل اإلجاب ــي يف األردين ترف وال يعــد األمــن البيئ

األحــوال املعيشــية ســوءاً عــى املــدى الطويــل. وقــد متثلــت القضايــا البيئيــة الرئيســية خــالل فــرة اإلغالقــات يف الوصــول إىل امليــاه، وجمــع 

النفايــات، وخدمــات إعــادة تدويرهــا وإدارتهــا. إن األردن ُعرضــة للتأثــر بشــكل كبــر باملخاطــر البيئيــة التــي يرجــح أن تؤثــر بقــوة عــى 

جميــع الجوانــب األخــرى لألمــن البــرشي، الســيام جوانــب األمــن االقتصــادي والغــذايئ والصحــي. وينبغــي عــى الحكومــة تحديــد األولويــات 

الخاصــة باعتبــارات التغــر املناخــي وإدراجهــا يف أجنــدة األمــن الوطنــي، كــام تحتــاج إىل العمــل عــى إبطــاء التوســع الحــرضي، إضافــة إىل 

مــا ســبق، يعــد إرشاك النســاء والشــباب يف السياســات التــي تُعنــى باألمــن البيئــي أمــراً بالــغ األهميــة لضــامن نجــاح تخطيــط اإلســراتيجيات 

البيئية وتنفيذها. 

األمن الشخيص
يتعلــق األمــن الشــخيص بســالمة الفــرد الجســدية وحاميتــه مــن جميــع أشــكال العنــف، مبــا يف ذلــك االضطرابــات املنزليــة، وتلــك الخاصــة 

بالدولــة والخارجيــة منهــا أيضــاً )برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، 1994( بشــكل عــام، فــإن األردن بلــد يســوده األمــن واألمــان مــع متتعــه 

بخدمــات أمنيــة قويــة ومتمكنــة. )HS Markit، 1994( وقــد انخفــض معــدل الجرميــة لــكل 10,000 نســمة مــن 44 يف 2011/12 إىل 25 يف 

عــام 2019. )املرجــع نفســه( عــى الرغــم مــن نـُـدرة الجرميــة يف األردن نســبياً، إال أن عــدد حــاالت القتــل والــرشوع فيــه، واالعتــداء الجســيم 

واالختطــاف قــد واصلــت ارتفاعهــا خــالل عــام 2019. )املرجــع نفســه( ومتثلــت الزيــادة األبــرز مــن حيــث األعــداد يف جرائــم القتــل العمــد، 

ــة ضــد  ــة بـــ 31 واقعــة يف عــام 2018. )املرجــع نفســه( بشــكل عــام، كانــت الجرائــم املرتكب مــع تســجيل 58 واقعــة يف عــام 2019 مقارن

املمتلــكات هــي األعــى )بنســبة %69.6 مــن إجــاميل عــدد الجرائــم أو 18,459 واقعــة(، أمــا جرميــة الرسقــة الُجنحيــة، فكانــت الفئــة الفرعيــة 

األكــر شــيوعاً. )املرجــع نفســه( شــهدت العاصمــة عــامن ارتــكاب نصــف مجمــوع الجرائــم، أي مبــا نســبته %49.4، مبــا يف ذلــك ارتــكاب 53% 

مــن جميــع الجرائــم ضــد املمتلــكات و%49 هــي مــن تلــك املــرضة باملصلحــة العامــة. )املرجــع نفســه( واُرتكــب أقــل عــدد مــن الجرائــم يف 

منطقة البادية )بنسبة %3.8(، يليها إقليم الجنوب )بنسبة %7.5(. )املرجع نفسه(

إال أن أمــن املــرأة الشــخيص مــا زال ميثــل مشــكلة. بحســب أحــدث البيانــات الصــادرة عــن مســح الســكان والصحــة األرسيــة يف األردن لألعــوام 

2018-2017، تعرضــت حــوايل واحــدة مــن كل خمســة )%21( مــن النســاء املتزوجــات الــاليت تــراوح أعامرهــن بــن 15 و49 عامــاً للعنــف 

الجســدي منــذ عمــر 15 عامــاً. وكــام يشــر التقريــر، فــإن %18 مــن النســاء املتزوجــات قــد تعرضــن للعنــف الجســدي مــن قبــل الــزوج، إذ 

كان الدفع، والهز والصفع بحسب اإلفادات أكر أنواع العنف الجسدي شيوعاً.

11    ُمددت اآلن حتى عام 2030

12    السياسات األساسية هي »املياه من أجل الحياة: إسراتيجية املياه يف األردن )2022-2008(«، واإلسراتيجية الوطنية للمياه لألعوام 2025-2016، وسیاسة بناء 

المنعة لمواجھة أثر التغیر المناخي علی قطاع المیاه

)REEEL( 2012 والسياسات القامئة عى قانون الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة لسنة ،)13    السياسات األساسية هي إسراتيجية قطاع الطاقة لألعوام )2025-2015
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وتُعــد جرائــم قتــل اإلنــاث فيــام يُســمى بجرائــم الــرشف مــن األمثلــة األكــر تطرفــاً عــى العنــف املنــزيل. وتُظهــر أحــدث األرقــام الصــادرة 

ــادة  ــة مــن جرائــم القتــل الـــأرسي خــالل عــام 2019، بزي عــن املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان )2020( أن األردن ســجل 21 حال

قدرهــا %300 مقارنــة بعــام 2018 )7 جرائــم قتــل فقــط(؛ إذ وقعــت 6,965 امــرأة ضحيــة للعنــف. وعــالوة عــى ذلــك، ووفقــاً لجمعيــة 

معهد تضامن النساء األردين، فقد قُتلت 9 نساء يف العام حتى شهر متوز/يوليو 2020 )2020(.

فرضــت جائحــة كوفيــد-19 تحديــات خطــرة فيــام يتعلــق باألمــن الشــخيص يف األردن، وخاصــة بــن الفئــات األكــر ضعفــاً، مثــل النســاء، 

وكبــار الســن، واألطفــال، واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة والالجئــن. فعــى ســبيل املثــال، تُظهــر نتائــج دراســة مســحية نرشهــا مؤخــراً مركــز 

ــادت %34 مــن  ــزيل خــالل فــرة اإلغالقــات، إذ  أف ــادة يف العنــف املن ــة )2020( نشــوء زي ــع للجامعــة األردني الدراســات اإلســراتيجية التاب

النســاء األردنيــات بتعرضهــن ألشــكال مختلفــة مــن العنــف مــع قــدرة وصــول محــدودة أو معدومــة إىل العدالــة.14 وعــى غــرار نتائــج مركــز 

الدراســات اإلســراتيجية، يكشــف تقريــر صــدر مؤخــراً عــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة )2020( حــول أثــر تفــي فــروس كورونــا املســتجد 

)كوفيــد-19( عــى املســتضعفات يف األردن مــن الالجئــات الســوريات واألردنيــات عــن الطبيعــة متعــددة الطبقــات للعنــف املرتكــب ضــد 

املــرأة والالجئــن خــالل الجائحــة. ويخلــص التقريــر إىل أن الجائحــة وعمليــات اإلغــالق أدت إىل زيــادة مخاطــر العنــف يف األرُس املعيشــية 

وفاقمــت مــن انعــدام األمــن الغــذايئ واالقتصــادي؛ إذ وجــد أن %62 مــن النســاء املســتجيبات يشــعرن بازديــاد خطــر املعانــاة مــن العنــف 

الجســـــدي أو العنــف النفــي، إمــا نتيجــة الزديــاد حــاالت التوتّــر داخــل األرسة املعيشــية، أو ازديــاد انعــدام األمــن الغــذايئ، وكلٌّ منهــام 

ناجم عن هذه األزمة.

وكــام ناقــش املشــاركون عــر تطبيــق زوم، فقــد أدت عمليــات اإلغــالق واألنشــطة البرشيــة املحــدودة إىل زيــادة معــدالت العنــف املنــزيل 

ــق األرُس، الســيام  ــة عــى عات ــاء ومســؤوليات إضافي ــد، أعب ــن بع ــم ع ــب التعل ــات، إىل جان ــة؛ إذ وضعــت اإلغالق ــاة اليومي ــات الحي وتحدي

النســاء، مبــا يف ذلــك رعايــة أفــراد األرسة اإلضافيــن )األطفــال، وكبــار الســن، واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة(، كــام قلصــت مــن وصــول املــرأة 

إىل احتياجات الرعاية الصحية األساسية، مبا يف ذلك الفوط الصحية وموانع الحمل. )هيئة األمم املتحدة للمرأة، 2020(

أيضــاً، كانــت فئــات كبــار الســن مــن بــن تلــك األكــر تأثــراً باإلغالقــات؛ إذ قــال املشــاركون خــالل نقاشــاتهم عــر تطبيــق زووم إن نســبة 

كبــرة مــن كبــار الســن هــم مــن غــر املســجلن يف صنــدوق املعونــة الوطنيــة، وإن االعتــامد املفاجــئ عــى التكنولوجيــا خــالل فــرة اإلغالقــات 

زاد مــن تعقيــد حياتهــم اليوميــة وأمنهــم الشــخيص. وكان للتصاريــح املمنوحــة لزيــارة املســنن خــالل اإلغالقــات بعــض الســلبيات، وحلّــت 

الــرشوط غــر العمليــة للحصــول عــى مثــل هــذه التصاريــح يف املقــام األول. لقــد تُــرك كبــار الســن مبفردهــم مــع عــدم توفــر معلومــات 

مناســبة وكافيــة عــن كوفيــد-19، فضــالً عــن تعرضهــم إىل رســائل إعالميــة مكثفــة ومخيفــة حــول تأثرهــم الشــديد بالفــروس بشــكل خــاص. 

وقد أسفرت هذه الظروف عن تدهور الحالة الجسدية والنفسية للعديد من األردنين املسنن. 

وتأثــر األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ســلباً بالجائحــة كذلــك نظــراً لعــدم قدرتهــم عــى الوصــول إىل الخدمــات املناســبة. لقــد أثــرت الجائحــة 

عــى األفــراد بشــكل مختلــف وكشــفت عــن الفــوارق االجتامعيــة داخــل املجتمــع األردين. عــى ســبيل املثــال، مل يكــن الوصــول إىل التكنولوجيا 

والتعلــم عــن بعــد متكافئــاً للجميــع، إذ تفتقــر بعــض العائــالت إىل الوصــول املناســب أو الثابــت إىل اإلنرنــت؛ بالتــايل كان الوصــول إىل التعلــم 

عــن بعــد محــدوداً أو معدومــاً خــالل الجائحــة. وعــالوة عــى ذلــك، يُعــد التباعــد االجتامعــي ومالزمــة املنــزل كامليــات ال تســتطيع كثــر مــن 

األرس منخفضــة الدخــل تحملهــا؛ إذ ال ميلــك الالجئــون واألرس منخفضــة الدخــل خيــار البقــاء يف املنــزل بينــام هــم يكافحــون لتأمــن لقمــة 

العيش. 

http://jcss.org/ShowNewsAr.aspx?NewsId=830&fbclid=IwAR0kP5ZUy-F2zLNmcvRgjZcod9Q- :14    متاح عى

XyCbAW1o7yLKyeRduPiqCPygW8dg48A

http://jcss.org/ShowNewsAr.aspx?NewsId=830&fbclid=IwAR0kP5ZUy-F2zLNmcvRgjZcod9Q-XyCbAW1o7yLKyeRduPiqCPygW8dg48A
http://jcss.org/ShowNewsAr.aspx?NewsId=830&fbclid=IwAR0kP5ZUy-F2zLNmcvRgjZcod9Q-XyCbAW1o7yLKyeRduPiqCPygW8dg48A
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األمن املجتمعي
األمــن املجتمعــي هــو الحاميــة مــن انهيــار الهيــاكل واألُطــر املجتمعيــة )مثــل العشــائر أو العائــالت املمتــدة( التــي متنــح األفــراد شــعوراً 

بالطأمنينــة تجــاه الهويــة واالنتــامء، فضــالً عــن نظــام مــن القيــم املشــركة. )برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، 1994( وتنقســم املجتمعــات يف 

ــن، مــع اكتســاب بعــض العائــالت  ــة ومناطــق الجئ ــة، وريفي ــة، وبدوي ــاة إىل مناطــق حرضي األردن مــن حيــث مــكان اإلقامــة ومنــط الحي

املمتدة أو العشائر أهمية مجتمعية، واجتامعية وسياسية كبرة.

كشــفت الجائحــة عــن جوانــب إيجابيــة وســلبية عــى املســتوى األمنــي. فعــى الجانــب اإليجــايب، شــهدت املجتمعــات يف األردن مزيــداً مــن 

التضامــن االجتامعــي واملجتمعــي، مــع منــح وترعــات ماليــة لدعــم خطــط متويــل الحكومــة ملكافحــة كوفيــد-19. عــالوة عــى ذلــك، كانــت 

الزيــادة يف مبــادرات األفــراد واملنظــامت املجتمعيــة جليــة؛ إذ ســارع أفــراد املجتمعــات املحليــة الصغــرة إىل دعــم أولئــك املحتاجــن إذ  كانــوا 

األكر قدرة عى تحديد  الفئات املحتاجة واحتياجاتها. 

أمــا عــى الجانــب الســلبي، فلــم يتــم إرشاك املجتمــع املــدين يف عمليــة صنــع القــرار، وهــو مــا يهــدد بتقليــص نطــاق عملــه. ويف الوقــت ذاتــه، 

انتظــر البعــض دعــوة الحكومــة للمســاهمة يف االســتجابة للجائحــة أو رفــَض املشــاركة يف اجتامعــات املجتمــع املــدين التــي نظمهــا آخــرون. 

ومل متتلــك معظــم منظــامت املجتمــع املــدين خططــاً مســبقة للتعامــل مــع األزمــة ومل تكــن مســتعدة لالســتجابة الفوريــة لهــا. وكذلــك، متثلــت 

إحــدى املســائل الهامــة املرتبطــة بــدور املجتمــع املــدين يف األردن خــالل الجائحــة يف واقــع  تحــّول دور  العديــد مــن املنظــامت إىل أعــامل 

اإلغاثــة البحتــة. عــى ســبيل املثــال، تحّولــت العديــد مــن منظــامت املجتمــع املــدين خــالل الجائحــة مــن العمــل عــى القضايــا املرتبطــة 

بتمكــن املــرأة إىل أعــامل اإلغاثــة وتوزيــع الطــرود، األمــر الــذي يطــرح أســئلة حاســمة حــول منظــامت املجتمــع املــدين وقدراتهــا، وتخصصهــا 

ومهامها. 

األمن السيايس
يتعلــق األمــن الســيايس بقــدرة الفــرد عــى الحصــول عــى حقوقــه، بعيــداً عــن القمــع الحكومــي، والتعذيــب واالنتهــاك املنهجــي لحقــوق 

اإلنســان، وســوء املعاملــة، واألخطــار الناجمــة عــن التســليح وقــدرة الجيــش عــى بســط ســيطرته عــى األفــكار واملعلومــات. )برنامــج األمــم 

املتحــدة اإلمنــايئ، 1994( ويحتــل األردن املرتبــة الخامســة إقليميــاً )املرتبــة األوىل هــي األكــر ســلمية( مــن بــن 20 دولــة عــى مــؤرش الســالم 

العاملــي )GPI( لعــام 2020. وتبلــغ التكلفــة االقتصاديــة للعنــف يف األردن %6 مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل، بينــام ســجل األردن 2.014 نقطــة 

يف مجــال التســليح )انظــر الجدولــن 6 و7(.15 وتقــدم األردن 20 مرتبــة عــى مــؤرش الســالم العاملــي لعــام 2019، بنــاء عــى التحســن املحــرز 

يف ثالثــة مجــاالت مواضيعيــة أال وهــي: مســتوى الســالمة واألمــن املجتمعيــن؛ ومــدى النزاعــات الدائــرة عــى النطاقــن املحــي والــدويل؛ 

ــن مــن  ــد عــن عقدي ــدول املجــاورة، اســتناداً إىل مــا يزي ــرز يف العالقــات مــع ال ــة التحســن األب ــة األردني ودرجــة التســليح. وأحــرزت الدول

تحسن الشؤون الخارجية، السيام فيام يتصل بالتجارة. 

الجدول 6: مجال النزاعات الدائرة عى النطاقن املحي والدويل، من األكر إىل األقل سلمية.16

الرتتيب الكيلالتغري يف الدرجةالدرجة الكليةاملرتبة اإلقليمية

1.958 )من متوسط إقليمي 5 من أصل 20

يبلغ 2.513(

72 من أصل 0.027163-

15    يشمل مجال التسليح سبعة مؤرشات تعكس الصلة بن مستوى تعزيز القدرات العسكرية لدولة ما، ووصولها إىل األسلحة ومستواها السلمي، عى الصعيدين 

املحي والدويل.

16    املصدر: مؤرش السالم العاملي.
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الجدول 7: التكلفة االقتصادية للعنف يف األردن.17

املرتبة

(% من الناتج 

املحيل اإلجاميل)

التكلفة االقتصادية للعنف 

(مليون، تعادل القوة 

الرشائية PPP لعام 2018)

تأثري نصيب الفرد 

(2019، تعادل القوة 

)PPP الرشائية

التكلفة االقتصادية للعنف 

كنسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلجاميل)

األثر االقتصادي للعنف

(مليون، تعادل القوة 

الرشائية PPP لعام 2019)

10,502.1%955,458.71,060.46 من أصل 163

ويرتبــط األثــر األكــر عــى األمــن الســيايس خــالل جائحــة كوفيــد-19، كــام أفــاد املشــاركون خــالل نقاشــات تطبيــق زوم، بأوامــر الدفــاع 

وعــدم اتســاقها، وغموضهــا وتضاربهــا مــع القوانــن األخــرى مــا أســفر عــن غيــاب الوضــوح عــر جميــع القطاعــات. فعــى ســبيل املثــال، 

ــدى بعــض املؤسســات  ــاع. وكان ل ــر دف ــاً جــراء إصــدار أم ــت الحق ــي أُبطل ــد الت ــة الجائحــة بعــض القواع ــل يف بداي أصــدرت وزارة  العم

األجنبيــة مخــاوف بشــأن أوامــر الدفــاع وتســاؤالت حــول حاميــة العاملــن الذيــن خــرسوا وظائفهــم ألن مؤسســاتهم مل تفهــم قوانــن الدفــاع 

هــذه. وكــام عــرت لينــدا كلــش، املديــرة التنفيذيــة لجمعيــة متكــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان، خــالل نقــاش جــرى عــى تطبيــق 

زوم: »مل توفــر أوامــر الدفــاع الحاميــة للعامــل أو صاحــب العمــل«. هــذا وقــد ميّــز جــزء مــن سياســات أوامــر الدفــاع وقوانينهــا ضــد العــامل 

األجانــب، كــام مل يكــن مــدى األوامــر ومدتهــا واضحــن. وقــد افتقــر الجمهــور يف الغالــب إىل املعرفــة باملصطلحــات القانونيــة فيــام يتعلــق 

ــة  ــة رشوط، وماهي ــون، وتحــت أي ــا القان ــي ينطبــق عليه ــات الت ــة بالفئ ــة كافي باملســائل التــي تطرحهــا أوامــر الدفــاع ومل يكــن عــى دراي

الفئات املشمولة أو املستثناة من مخططات الحامية االجتامعية. 

كــام أدت الجائحــة إىل إضعــاف املشــاركة السياســية، وكان هنالــك افتقــار للوضــوح فيــام يتعلــق بآليــة إدارة الجائحــة مــن حيــث تحديــد 

الجهــات القــادرة عــى لعــب أدوار محــددة يف أوقــات األزمــات. وكذلــك، مل يشــارك املواطنــون يف عمليــة صنــع القــرار فيــام يتعلــق بحقوقهــم 

وواجباتهــم، وغالبــاً مــا كانــوا يفتقــرون إىل املعلومــات الكافيــة، مــا أدى إىل تراجــع حــس املســؤولية أو إىل عــدم امتثــال املجتمعــات، يف بعــض 

الحاالت، للسياسات الحكومية. 

ويف الختــام، ميثــل الوضــع العــام الــكي لألمــن اإلنســاين يف األردن تحديــاً وســيظل عــى األرجــح كذلــك. فقــد كان األردن يواجــه قبــل تفــي 

جائحــة كوفيــد-19 تحديــات فيــام يتعلــق باالقتصــاد، واألمــن الغــذايئ، والقــدرات الصحيــة، والحقائــق البيئيــة، واألمــن الشــخيص واالقتصــادي 

والسيايس. 

3.   سيناريوهات تأثري جائحة كوفيد19- عىل األمن البرشي يف األردن وعوامله
بنــاء عــى الســياق أعــاله وباســتخدام أداة بنــاء الســيناريوهات، يعــرض هــذا القســم العوامــل التــي قــد تؤثــر يف تداعيــات جائحــة كوفيــد-19 

عى األمن البرشي والسيناريوهات الثالثة املحتملة )املتفائل واملتشائم واملحايد(. 

يعمــل متريــن بنــاء الســيناريوهات عــى تعزيــز عمليــة التخطيــط اإلســراتيجي؛ إذ ميكــن أن يكــون أداة للتعلــم وصنــع القــرار مــن شــأنها 

متكــن األفــراد مــن اقــراح توصيــات مناســبة. ومــن املهــم التأكيــد عــى أن: )1( ال تتمثــل الغايــة النهائيــة مــن وضــع الســيناريوهات املحتملــة 

فيــام يتعلــق بتأثــر جائحــة كوفيــد-19 عــى األمــن البــرشي يف الدعــوة إىل اتخــاذ إجــراءات فوريــة؛ بــل يف تكويــن رؤيــة وفهــم لكيفيــة تأثــر 

الجائحــة عــى الجوانــب الســبعة لألمــن اإلنســاين يف األردن. ويتعلــم صانعــو السياســات والجهــات املعنيــة عــر هــذه العمليــة التســليم بعــدم 

ــا  ــايل رمب ــر، وبالت ــم املخاط ــن فه ــم م ــرد متكنه ــل مبج ــع البدائ ــل م ــتعداداً للتعام ــر اس ــون أك ــتقبل، إذ يصبح ــق باملس ــام يتعل ــن في اليق

يصبحــون قادريــن عــى هيكلــة املســتقبل  يف نهايــة املطــاف؛ وأن )2( بنــاء الســيناريوهات ال يتصــور املســتقبل بــأي طريقــة احتامليــة، بــل 

ينطــوي عــى تحديــد أوجــه عــدم اليقــن الحرجــة، التــي يُحتمــل كونهــا تتحــدى التنبــؤات، للســامح لصانعــي السياســات والجهــات املعنيــة 

بإعداد إسراتيجيات تدخل فعالة. )Provo وآخرون، 2006(

17    املصــدر: مــؤرش الســالم العاملــي )2020(. يشــمل األثــر االقتصــادي للعنــف التكاليــف املبــارشة وغــر املبــارشة لــه  باإلضافــة إىل املضاعــف االقتصــادي املطبــق 

عــى التكاليــف املبــارشة. وتشــمل التكلفــة االقتصاديــة للعنــف التكاليــف املبــارشة وغــر املبــارشة فقــط. ويُحتســب نصيــب الفــرد والنســبة املئويــة مــن نتائــج 

الناتج املحي اإلجاميل باستخدام تكلفة العنف االقتصادي. 
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3.1   العوامل
ــد-19 عــى األمــن  ــر عــى تبعــات جائحــة كوفي ــة أث ــة والتكنولوجي ــة، واالجتامعي ــة، واالقتصادي قــد يكــون للعوامــل السياســية، والترشيعي

ــا املتعلقــة بالعوامــل الخمســة كــام جــرى نقاشــها خــالل الجلســات عــر  ــي الضــوء عــى بعــض القضاي ــا ي البــرشي يف األردن. ويســلط م

ــات املفروضــة خــالل املوجــة األوىل مــن انتشــار  ــك النقاشــات جــرت خــالل فــرة اإلغالق ــم، مــن املهــم أن نتذكــر أن تل اإلنرنــت. ومــن ث

فروس كورونا )كوفيد-19(.

3.1.1   العوامل السياسية
ــي  ــراع اإلرسائي ــة بشــأن ال ــا واملخــاوف اإلســراتيجية يف املنطق ــق بالقضاي ــام يتعل ــدويل في ــد ال ــة مــن عــدم اليقــن عــى الصعي مثــة حال

الفلســطيني غــر املتكافــئ، وتصاعــد التطــرف، وفــك االرتبــاط العســكري األمريــي، مــا قــد يكــون لــه عواقــب وخيمــة عــى األردن. تشــهد 

املنطقــة تحــوالً يف األولويــات العامليــة قــد يُســفر عــن تجاهــل دور األردن الســيايس اإلســراتيجي يف املنطقــة وحاجتــه إىل املســاعدة ملكافحــة 

ــة  ــن صعوب ــا  زاد م ــة يف ظــل ضعــف املشــاركة السياســية، م ــة برسع ــت األزم ــد حصل ــد املحــي، فق ــا عــى الصعي ــا. أم الجائحــة وتبعاته

ــت  ــد-19، إذ كان ــة يف االســتجابة لكوفي ــة الحكوم ــى مركزي ــد ســلطت الجائحــة الضــوء ع ــات األخــرى. وق ــة والهيئ ــن الحكوم التشــاور ب

املصدر األسايس لتوفر الخدمات األولية. ويف الوقت ذاته، فّوتت املجالس املحلية فرصة املساهمة يف االستجابة للجائحة.

ــرارات  ــدت ق ــرار؛ إذ ب ــع الق ــات صن ــة وعملي ــفافية الحكوم ــأن ش ــاوف بش ــه مخ ــت ذات ــد-19 يف الوق ــمية لكوفي ــتجابة الرس ــارت االس  أث

الحكومــة مترسعــة مــام أدى إىل إربــاك النــاس. ووفقــاً للمشــاركن يف النقــاش الــذي جــرى عــر تطبيــق زوم، افتقــرت الحكومــة إىل الشــفافية 

واتخــذت قــرارات دون تقديــم إيضاحــات كافيــة أو مشــاركة معلومــات وافيــة عنهــا مــع الجمهــور. كــام أثــار املشــاركون مخــاوف تتعلــق 

ــن  ــا، فضــالً ع ــة وتقييمه ــة إجــراءات الحكوم ــامل ملراقب ــاب مخطــط ش ــل، وغي ــة بالكام ــى الحكوم ــامد ع ــي واالعت ــام الريع ــة النظ بإدام

هشاشة برامج الحامية االقتصادية واالجتامعية للحكومة.  

ــد  ــا. ويعتق ــدين يف قرارته ــع امل ــامت املجتم ــن أو منظ ــن إرشاك املواطن ــدالً م ــدة ب ــة إىل القاع ــن القم ــاً م ــاً تنازلي ــة نهج ــذت الحكوم اتخ

املشــاركون أن خطــاب الحكومــة خــالل الجائحــة بــدا نخبويــاً مــع اعتــامده بشــكل أســايس عــى الطبقــات املثقفــة لفهــم سياســاتها وتنفيذهــا، 

كــام يــرون  أنــه ال توجــد خطــط جهوزيــة ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة أو تلــك التــي يتســبب بهــا البــرش، وأن املوازنــة العامــة تفتقــر إىل 

موارد الطوارئ. 

3.1.2   العوامل الترشيعية
أثــرت أوامــر الدفــاع الصــادرة يف األيــام األوىل مــن الجائحــة عــى نــواٍح هامــة مــن حيــاة النــاس؛ فقــد كانــت محــط اهتــامم املناقشــات التــي 

ــة،  ــا مــع اإلســراتيجيات الحالي ــن القامئــة، وتضاربه ــاع مــع القوان ــالث نقــاط: تداخــل أوامــر الدف جــرت عــر اإلنرنــت ومتحــورت حــول ث

وتعارضهــا مــع حقــوق اإلنســان. ويفــرض إصــدار أوامــر الدفــاع تحديــات خطــرة عــى املجتمــع األردين، الســيام عــى العمليــات الدميقراطيــة؛ 

كــام ســاهمت هــذه األوامــر يف تهميــش الرملــان عنــد اتخــاذ قــرارات تتعلــق باملوازنــة والبنيــة التحتيــة، وانتهــاكات حقــوق العــامل، والقيــود 

املفروضة عى وسائل اإلعالم وحرية التعبر. 

ــن  ــدين، واملواطن ــع امل ــن املجتم ــة ب ــاً يف الثق ــاع انعدام ــر الدف ــل بأوام ــتمرار يف العم ــج االس ــة، ينت ــد قامئ ــات مل تع ــر اإلغالق ــا أن تداب مب

والحكومة. 

يغدو العمل بنظام مساءلة فعالة أمراً ال بد منه، وكذلك تعزيز التكامل بن السلطتن التنفيذية والترشيعية ومتكن الرملان.
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3.1.3  العوامل االقتصادية
جــرى التطــرق إىل ثــالث نقــاط فيــام يتعلــق بالعوامــل االقتصاديــة. أوالً، تــؤدي الزيــادة يف معــدالت التضخــم والبطالــة إىل خســارة كبــرة يف 

القــوة الرشائيــة لــألرس املعيشــية، وتراجــع الطلــب وهــروب رؤوس األمــوال، مــا يؤثــر عــى مصــادر الدخل األخــرى، مثــل املعاشــات التقاعدية، 

وإيجــارات العقــارات، واملدخــرات، ومــا إىل ذلــك. وللتعامــل مــع هــذه القضايــا، يجــب عــى األردن االســتفادة مــن تجــارب االكتفــاء الــذايت 

آخــذاً بعــن االعتبــار حتميــة  تقلــص  املســاعدات االقتصاديــة  أو انقطاعهــا.  أمــا النقطــة الثانيــة فتتمثــل يف االفتقــار إىل البيانــات الدقيقــة؛ 

ــة الرســمية وغــر الرســمية،  إذ ألقــت الجائحــة الضــوء عــى أهميــة وجــود قاعــدة بيانــات وطنيــة دقيقــة حــول الفقــر والفقــراء، والعامل

ومختلــف الطبقــات االجتامعيــة. وأخــراً، وللتمكــن مــن التغلــب عــى الجائحــة والنجــاة منهــا، فــال بــّد مــن التكيــف وإيجــاد تــوازن أســايس 

بن القطاعن الصحي واالقتصادي.

جــادل املشــاركون يف النقاشــات بعــدم كفايــة الحلــول االقتصاديــة النيوليراليــة للتعامــل مــع األزمــة الراهنــة مــع رضورة عــدم اقتصــار  دور 

القطــاع الخــاص عــى الترعــات، بــل وجــوب توســيعه للمســاعدة يف إيجــاد ُســبل للحفــاظ عــى وظائــف النــاس وتأمــن حيــاة كرميــة. وميكــن 

أن يكــون هــذا عــى شــكل خطــط للحاميــة االجتامعيــة الشــاملة. وكذلــك، وللتعامــل بشــكل أفضــل مــع تبعــات جائحــة كوفيــد-19، يجــب 

أن تكون االستدامة مفهوماً أساسياً لجميع القطاعات، مبا يف ذلك قطاعا الزراعة واملياه. 

3.1.4  العوامل االجتامعية
ــي واملجتمعــي. مــن  ــة وســلبية عــى املســتوين الوطن ــب إيجابي ــد-19 عــن جوان ــا يف القســم 3.6، فقــد كشــفت جائحــة كوفي كــام تناولن

ناحيــة، فقــد بــرز التضامــن االجتامعــي والتامســك املجتمعــي. ومــن ناحيــة أخــرى، ألقــت الجائحــة الضــوء عــى االنقســامات الطبقيــة وأوجــه 

عــدم املســاواة والتفاوتــات ضمــن املجتمــع األردين، فضــالً عــن الكشــف عــن العجــز القائــم يف شــبكة الحاميــة االجتامعيــة يف عمــوم البــالد. 

وكــام ناقــش املشــاركون عــر زوم، مل تؤثــر الجائحــة عــى الجميــع بالتســاوي؛ فعــى ســبيل املثــال، كانــت فئــات النســاء واألطفــال الفقــراء، 

والالجئــن، وكبــار الســن واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن بــن تلــك األكــر تــرضراً. وتعتــر تدابــر االحتــواء، مبــا يف ذلــك التباعــد االجتامعــي، 

مــن الكامليــات التــي ال ميكــن لبعــض املجتمعــات واألرُس يف األردن تحملهــا. وقــد أدى انعــدام الوصــول إىل الخدمــات واإلنرنــت والعدالــة 

واملعلومــات، وكذلــك الزيــادة يف العنــف املنــزيل والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي إىل إضافــة مزيــد مــن األعبــاء إىل حيــاة األشــخاص 

اليومية ضمن هذه الفئات. 

ال بــد مــن االســتامع إىل الفئــات األكــر ضعفــاً املقيمــة يف األردن، وال ســيام أولئــك الذيــن يعيشــون يف مخيــامت الالجئــن واملناطــق الريفيــة، 

إضافــة إىل إجــراء مراجعــة صادقــة وشــاملة لــألدوار واملســؤوليات فيــام يتعلــق بتوفــر الحاميــة. وكــام ناقــش املشــاركون، يجــب أن يكــون 

متتلــك معظــم منظــامت املجتمــع املــدين خطــط تأهــب وجهوزيــة لألزمــات لتكــون قــادرة عــى تقديــم اســتجابات مناســبة يف مثــل هــذه 

األوقات. 

3.1.5  العوامل التكنولوجية
تعتــر العوامــل التكنولوجيــة حاســمة عنــد مناقشــة التغــرات التــي قــد تطــرأ جــراء تأثــر كوفيــد-19. ومــع تقليــص األنشــطة البرشيــة أثنــاء 

فــرة اإلغالقــات، أصبــح الوصــول إىل اإلنرنــت حاجــة أساســية، الســيام ألغــراض الدراســة عــر اإلنرنــت والتعلــم عــن بعــد. وقــد دفــع هــذا 

التطــور بعــض املنظــامت إىل توزيــع بطاقــات اإلنرنــت كجــزء مــن ترعاتهــا الخريــة. وقــد فــرض الطلــب املتنامــي عــى خدمــات اإلنرنــت 

ضغوطــات كبــرة عــى مــزودي خدماتــه يف جميــع أنحــاء البــالد. ومتثــل الحاجــة إىل تأمــن وصــول متســاٍو إىل اإلنرنــت للجميــع مصــدر قلــق 

بالــغ عنــد التصــدي للعوامــل التكنولوجيــة. ويف حــن متــي الحكومــة قُدمــاً نحــو الرقمنــة، فمــن الــرضوري مراجعــة قدراتهــا التكنولوجيــة 

والتدابر املعمول بها للتقليص من األمية الرقمية يف األردن. 
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3.2  السيناريوهات
يتضمــن تحليــل الســيناريوهات وبناؤهــا تحديــد النتائــج البديلــة املحتملــة ألداء النظــام الــذي قــد يتطــور يف املســتقبل.18 وتشــمل هــذه 

العمليــات »التنبــؤ بالقيمــة املتوقعــة ملــؤرش األداء، بالنظــر إىل فــرة زمنيــة معينــة، وحــدوث مواقــف مختلفــة، والتغــرات ذات العالقــة يف 

قيــم محــددات النظــام يف ظــل بيئــة غــر مســتقرة« 19، أثنــاء محاولتــه النظــر يف التطــورات املحتملــة ونقــاط التحــول املتصلــة باملــايض.20 

ــوأ  ــة )أفضــل األحــوال(، واملتشــامئة )أس ــة: التطــورات املتفائل ــة محتمل ــة تطــورات مختلف ــد ثالث ــادة تحدي ــيناريو يف الع ــاء س ــي بن ويقت
األحوال(، والتطورات األكر واألقل احتامالً والتي تقع فيام بينهام.21

ــاً  ــالً عميق ــة  وتحلي ــات املعني ــن الجه ــعة م ــاركة واس ــب مش ــي تتطل ــتقبي« الت ــر املس ــة التفك ــيناريوهات »منهجي ــاء الس ــن بن ويتضم

لالتجاهات املحددة وسامتها الرئيسية. 22كذلك، يجب أن يتناول هذا البناء التنمية عى املدى القصر، واملتوسط والطويل. 

الســيناريوهات التاليــة متفائلــة ومتشــامئة ومحايــدة، وهــي مقســمة عــى املــدى القصــر حتــى نهايــة عــام 2020، واملــدى املتوســط -2021

2022، واملــدى الطويــل 2025-2020. ويقــدم كل ســيناريو رسداً يتضمــن تحديــد )أ( القــوى التنظيميــة والبيئيــة الرئيســية الدافعــة للتغيــر، 

و)ب( العالقة املتداخلة بن هذه القوى الدافعة و)ج( أوجه عدم اليقن الحرجة يف البيئة املستقبلية. )Provo وآخرون، 2006(

3.3.1.  السيناريو املتفائل: الجائحة تحت السيطرة واألمن البرشي محمي
يتمكــن األردن مــن الحفــاظ عــى معــدالت اإلصابــة بحدهــا األدىن، ويســتمر النظــام الصحــي يف تقديــم الخدمــات األساســية، والتعــرف عــى 

ــم تخفيــف  ــات، يت ــر اللقاحــات وانخفــاض عــدد اإلصاب ــا. يف املســتقبل القريــب ومتوســط األمــد ونظــراً لتوف ــدة واحتوائه الحــاالت الجدي

تدابــر االحتــواء تدريجيــاً، واســتئناف الســفر الــدويل، وفتــح الحــدود الريــة، وتعــود أنشــطة األعــامل البرشيــة إىل االنتعــاش ببــطء، وتفتــح 

املدارس والجامعات مع تركيز الحكومة عى تعزيز االقتصاد والتكافل االجتامعي وحاميتهام. 

ــه يســتمر االســتقرار  ــة والعنــف الداخــي، وعلي ــة وتقــل أســعار املــواد الغذائي ــد، يراجــع معــدل البطال أمــا يف املســتقبل املتوســط والبعي

الســيايس. كــام أن الدعــم الــدويل، واســتقرار أســعار النفــط، واالســتقرار يف املنطقــة وانتعــاش الســياحة جميعهــا عوامــل ستســاعد األردن عــى 

تجنب الكوارث االقتصادية والبرشية. 

وتشــمل العوامــل التــي مــن شــأنها دعــم هــذا الســيناريو االســتقرار الســيايس اإلقليمــي واملحــي، وتحســن املــؤرشات االقتصاديــة، وتراجــع 

معــدالت البطالــة والفقــر، وتقليــص الفجــوات االجتامعيــة واالنقســامات الطبقيــة، ووضــع قوانــن واضحــة فيــام يتعلــق بالجائحــة. وعــالوة 

عــى ذلــك، ميثــل التامســك والتكافــل االجتامعيــن والصمــود املجتمعــي أمــراً بالــغ األهميــة. وتلعــب جميــع هــذه العنــارص دوراً أساســياً يف 

التصدي لتأثر جائحة كوفيد-19 عى األمن البرشي يف األردن. ويفرض السيناريو املتفائل تراجع الجائحة، وتسطيح منحنيات األزمة

https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_ :آخر وصول يف نيسان/أبريل 2020. هنا .Wikipedia.org .2020 .»18    »تحليل السيناريوهات

analysis#:~:text=Scenario%20analysis%20is%20a%20process,called%20%22alternative%20worlds%22(.&text=In%20contrast%20to%20

prognoses%2C%20the,the%20extension%20of%20past%20trends.

 Uncertainty Issues in Biomass-Based Production Chains(”، 2019، Şebnem( 19    مسائل عدم اليقن يف سالسل اإلنتاج القامئة عى الكتلة الحيوية

: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-آخر وصول يف نيسان/أبريل 2020. ميكن الوصول إليه هنا .Yılmaz Balaman

sciences/scenario-analysis#:~:text=Scenario%20analysis%20is%20the%20process,parameters%20under%20an%20uncertain%20

 environment.

https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_ :آخر وصول يف نيسان/أبريل 2020. ميكن الوصول إليه هنا .Wikipedia.org .2020 .»20    تحليل السيناريوهات

analysis#:~:text=Scenario%20analysis%20is%20a%20process,called%20%22alternative%20worlds%22(.&text=In%20contrast%20to%20

 prognoses%2C%20the,the%20extension%20of%20past%20trends.

21    املرجع نفسه.

http://www.oecd.org/ :آخر وصول يف نيسان/أبريل 2020. ميكن الوصول إليه هنا .” OECD.org؟How are scenarios made  22    »كيف تُصنع السيناريوهات

site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/scenarios/howarescenariosmade.htm.

https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_analysis#:~:text=Scenario analysis is a process,called %22alternative worlds%22).&text=In contrast to prognoses%2C the,the extension of past trends.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_analysis#:~:text=Scenario analysis is a process,called %22alternative worlds%22).&text=In contrast to prognoses%2C the,the extension of past trends.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_analysis#:~:text=Scenario analysis is a process,called %22alternative worlds%22).&text=In contrast to prognoses%2C the,the extension of past trends.
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/scenario-analysis#:~:text=Scenario analysis is the process,parameters under an uncertain environment
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/scenario-analysis#:~:text=Scenario analysis is the process,parameters under an uncertain environment
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/scenario-analysis#:~:text=Scenario analysis is the process,parameters under an uncertain environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_analysis#:~:text=Scenario analysis is a process,called %22alternative worlds%22).&text=In contrast to prognoses%2C the,the extension of past trends.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_analysis#:~:text=Scenario analysis is a process,called %22alternative worlds%22).&text=In contrast to prognoses%2C the,the extension of past trends.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_analysis#:~:text=Scenario analysis is a process,called %22alternative worlds%22).&text=In contrast to prognoses%2C the,the extension of past trends.
http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/scenarios/howarescenariosmade.htm
http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/scenarios/howarescenariosmade.htm
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ــز االقتصــاد  ــدويل، بتحفي ــي وال ــع اإلقليم ــن املجتم ــم م ــة، بدع ــام الحكوم ــة يف األردن، وقي ــؤرشات االقتصادي ــف تدهــور امل ــة، وتوق  املالي

ــة نهجــاً لألمــن البــرشي، بحيــث  ــة والفقــر. كــام يفــرض الســيناريو أن يتبــع صانعــو السياســات والجهــات املعني وخفــض معــدالت البطال

يُعطون األولوية لجوانب األمن الصحي، والغذايئ والبيئي وكذلك االقتصادي )انظر الجدول 8(.

وميكــن تصــور هــذا الســيناريو بطريقتــن يكــون صنــع القــرار يف إحداهــام مركزيــاً مــع مراعــاة مطالــب املواطنــن؛ إذ  تركــز القــرارات عــى 

اآلثــار عــى األمديــن القصــر والطويــل وتعمــل عــى حاميــة الدولــة ومصالــح مواطنيهــا. تعمــل الحكومــة هنا عــى الحلــول املمكنة للمســاعدة 

يف التخفيف من تأثر الفروس واحتوائه دون زعزعة األمن البرشي. ويف هذا السيناريو، يتحسن وضع األمن البرشي يف البالد.

مــن ناحيــة أخــرى، قــد يتخــذ هــذا الســيناريو شــكالً أكــر دميقراطيــة؛ إذ يتــم تســليط الضــوء عــى صمــود املجتمــع املحــي، ويكــون اتخــاذ 

القــرارات ال مركزيــاً. وتتعــاون هنــا مختلــف رشائــح الحكومــة مــع بعضهــاً بعضــاً للتوصــل إىل القــرارات، ويشــارك مجلــس النــواب بشــكل 

كبــر يف عمليــة صنــع القــرار لضــامن ســامع أصــوات املواطنــن. كــام يتقاســم كافــة أفــراد املجتمــع املســؤوليات واملخاطــر والنتائــج، فيعمــل 

جميعهم يداً بيد لضامن إنفاذ حقوق اإلنسان وتحقيق األمن البرشي.

السيناريو املتشائم: خروج الجائحة عن السيطرة واألمن البرشي يف خطر متزايد  .3.3.2
ــود  ــك رك ــع ذل ــاع، ويتب ــر الدف ــك إصــدار أوام ــواء، مبــا يف ذل ــر االحت ــواع تداب ــع أن يف ظــل هــذا الســيناريو، يســتمر األردن يف اتخــاذ جمي

ــات، الســيام يف  ــات والوفي ــداد اإلصاب ــادة يف أع ــالد وتطــرأ زي ــا الب ــروس كورون ــن ف ــة م ــرضب موجــات متعاقب ــي خطــر. ت اقتصــادي عامل

املناطــق الحرضيــة ومخيــامت الالجئــن. ال يتوفــر عــالج لآلثــار الجانبيــة للمــرض ويعــاين النظــام الصحــي مــن اإلرهــاق. يف املســتقبل القريــب 

ومتوســط األمــد، يــزداد الفقــر والجــوع، وتنمــو معــدالت البطالــة وتنخفــض اإلنتاجيــة اإلجامليــة، مــا يــؤدي بــدوره إىل زيــادة الهجــرة إىل 

ــن  ــدة مــن األشــخاص الذي ــة األعــداد املتزاي ــادرة عــى رعاي ــة غــر ق ــاس عــن عمــل. تكــون الحكوم ــث يبحــث الن ــة حي املناطــق الحرضي

يعيشون يف فقر، ويزداد االعتامد عى املساعدات الخارجية وتصبح منظامت املجتمع املدين الدولية هي الجهات الفاعلة الرئيسية.

أمــا يف املســتقبل البعيــد، ترتفــع معــدالت العنــف الداخــي، وقتــل اإلنــاث، والقتــل والجرائــم، الســيام يف املناطــق الحرضيــة، ارتفاعــاً ملحوظــاً. 

ــزداد عــدم  ــات األكــر ضعفــاً، كــام ي ــن الفئ ــات، وخاصــة ب ــزداد معــدالت انعــدام األمــن الغــذايئ والوفي ــة وت تقفــز أســعار املــواد الغذائي

االستقرار السيايس. 

ــة، وارتفــاع  ــادة تدهــور املــؤرشات االقتصادي تشــمل العوامــل املرتبطــة بهــذا الســيناريو عــدم االســتقرار الســيايس اإلقليمــي واملحــي، وزي

ــق  ــام يتعل ــات في ــوض يف الترشيع ــن الغم ــد م ــع مزي ــة، م ــامات الطبقي ــة واالنقس ــوات االجتامعي ــو الفج ــر، ومن ــة والفق ــدالت البطال مع

بالجائحــة. وعــالوة عــى ذلــك، ســيكون هنــاك تفــكك اجتامعــي، وعنــف منــزيل ومجتمعــي، مــع غيــاب ســلطة الحكومــة يف بعــض املناطــق. 

ســتعمل جميــع هــذه العوامــل عــى تعزيــز األثــر الســلبي لكوفيــد-19 عــى األمــن البــرشي يف األردن. ويفــرض الســيناريو املتشــائم ارتفاعــاً 

حــاداً يف انتشــار الجائحــة، وكســاداً، وتعمقــاً يف الضائقــة املاليــة، وتدهــوراً يف جميــع جوانــب األمــن البــرشي. مــن شــأن العجــز الحــاد يف األمــن 

ــكل  ــي بش ــذايئ والصح ــن الغ ــدام األم ــاالت انع ــادة ح ــك زي ــيايس، وكذل ــي والس ــخيص واملجتمع ــن الش ــة األم ــادي يف األردن زعزع االقتص

ملحوظ، وترسيع األخطار البيئية القامئة التي تهدد األردن )انظر الجدول 8(. 

السيناريو املحايد: احتواء جزيئ واستمرار الوضع الراهن   .3.3.3
يتمكــن األردن مــن الســيطرة عــى انتشــار فــروس كورونــا )كوفيــد-19( وتبعاتــه مــع اســتمرار حــدوث موجــات تفــٍش محليــة للوبــاء الســيام 

يف املناطــق الحرضيــة. يف املســتقبل القريــب، تبــدأ األنشــطة البرشيــة باالزديــاد ببــطء، وتتواصــل عمليــات اإلغــالق الجــزيئ، وتُخفــف تدابــر 

االحتــواء بشــكل طفيــف. يكــون النظــام الصحــي عامــالً ومتأقلــامً، ويتواصــل إغــالق املــدارس والجامعــات عنــد الحاجــة مــع اســتمرار التعليــم 

عن بعد.

ــاً وتفتــح الحــدود بشــكل محــدود. هــذا وتواصــل املنظــامت اإلنســانية  ــواء جزئي أمــا عــى املــدى القريــب واملتوســط، تُرفــع تدابــر االحت
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الدوليــة والحكوميــة اســتهداف الفئــات األكــر تأثــراً مــع تقديــم اإلعانــات لتحســن أمنهــم البــرشي وتلبيــة احتياجاتهــم األساســية. تواصــل 

الحكومــة محاولــة إبطــاء التدهــور االقتصــادي. مــع ذلــك وعــى املــدى الطويــل، ترتفــع معــدالت البطالــة والفقــر بينــام تراجــع جوانــب 

األمــن الشــخيص، واملجتمعــي والســيايس. يرضــخ نظــام الرعايــة الصحيــة لضغوطــات، ويتعــرض لإلنهــاك ويعمــل بقــدرة أقــل. هــذا ويــزداد 

انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية وخاصة بن الفئات األكر تأثراً وضعفاً. 

ــؤرشات  ــة، وامل ــة واملحلي ــات اإلقليمي ــث السياس ــن حي ــن م ــع الراه ــة الوض ــيناريو إدام ــذا الس ــا ه ــوي عليه ــي ينط ــل الت ــمل العوام تش

االقتصاديــة، مثــل معــدالت البطالــة الثابتــة، ومعــدالت الفقــر، والفجــوات االجتامعيــة واالنقســامات الطبقيــة. ويفــرض الســيناريو املحايــد 

ــدون  ــن بشــكل بطــيء وب ــة. سيســتمر االقتصــاد يف التدهــور لك ــة املالي ــود واألزم ــات الجائحــة والرك ــه يف منحني ــع ثبات ــاً م ــاً بطيئ ارتفاع

صدمــات حــادة ،كــام سيســاعد الدعــم املــايل الــدويل يف التخفيــف مؤقتــاً مــن تبعــات كوفيــد-19 عــى األمــن البــرشي يف األردن. ومــع ذلــك، 

وعى املدى الطويل، فإن شكل األمن البرشي يف األردن سيعكس صورة التحديات التي تواجه البالد )انظر الجدول 8(. 

ومــن منظــور الحوكمــة الرشــيدة، يقــدم هــذا الســيناريو نهــج القيــادة الســلطوية؛ إذ يكــون صنــع القــرار مركزيــاً وتقبــع معظــم الســلطة بيــد 

الحكومــة؛ فضــالً عــن االفتقــار الواضــح إىل اإلدمــاج والشــمول. ويف هــذه الحالــة، يبــدو أســلوب التخطيــط التكيفــي جليــاً، حيــث تحــاول 

الحكومــة التأقلــم مــع الوضــع الراهــن حتــى تتمكــن البــالد مــن االســتمرار والنجــاة. وبشــكل أســايس، يكــون هــذا النهــج ضيــق األفــق تســعى 

فيــه الحكومــة إىل البقــاء والصمــود بــدالً مــن التخطيــط. وتتبــع الحكومــة السياســات الدوليــة وتحــايك اإلجــراءات والتدابــر املعمــول بهــا يف 

البلــدان األخــرى؛ إذ فــات أوان القيــادة الفكريــة واالبتــكار وعفــا عليهــام الزمــن. قــد تكــون خطــة االســتجابة ناجحــة ولكنهــا ســتكون عــى 

حساب األمن البرشي لألفراد. 

الجدول 8: السيناريوهات املرتبطة باألمن البرشي23 

جانب/سيناريو 

األمن البرشي

املحايداملتشائماملتفائل

انخفاض معدالت الفقر والبطالة. االقتصادي 

يــزداد معــدل النمــو االقتصــادي بثبــات 

االنتعــاش.  يف  االقتصــاد  يبــدأ  بينــام 

تكــون الحكومــة قــادرة عــى خلــق 

معــدالت  لتحســن  جديــدة  وظائــف 

القــوى العاملــة. يتــم الحفــاظ عــى 

تُنشــئ  الحاليــة.  الفائــدة  أســعار 

االجتامعــي  األمــان  برامــج  الحكومــة 

للمســاعدة يف دعــم القطاعــات املترضرة 

من الجائحة.

يعمــل  إذ  الشــعب؛  يــد  يف  الســلطة 

أفــراده بشــكل تعــاوين نحــو تحســن 

ــان  ــل القطاع ــادي. ويعم ــو االقتص النم

العــام والخــاص نحــو خلــق وظائــف 

ــة  ــة االجتامعي ــز الحامي ــدة، وتعزي جدي

الشــاملة وتحســن النمــو دون تفاقــم 

أوجه عدم  املساواة. 

البطالــة،  وتزايــد  الفقــر،  زيــادة 

اإلجامليــة،  اإلنتاجيــة  وانخفــاض 

ــاً عــن العمــل.  ــادة الهجــرة بحث وزي

لألعــداد  التصــدي  إىل  الحاجــة 

الذيــن  األشــخاص  مــن  املتزايــدة 

يعيشــون يف فقــر والهجــرة املتناميــة 

إىل املراكز الحرضية. 

ال يوجد تركيز عى معدل النمو 

االقتصادي وال عى الحامية 

االجتامعية الشاملة؛ إذ تركز كل جهة 

معنية عى البقاء يف موقعها 

واكتساب املزيد من السلطة. يتم 

تجاهل السكان وأهمية خلق 

الوظائف ألن ذلك ليس محط 

اهتامم الحكومة. 

يف  ومعقولــة  بطيئــة  زيــادة 

معدالت الفقر والبطالة. 

حلــول  عــن  الحكومــة  تبحــث 

لزيــادة معــدل  األجــل  قصــرة 

ــل تقليــص  النمــو االقتصــادي، مث

الرضائــب  وخفــض  اإلنفــاق، 

ــرص  ــق ف ــدة أو خل وأســعار الفائ

عــن  النظــر  بــرف  العمــل 

التكلفــة االجتامعيــة للعالقــات 

ــز عــى  ــة. ال يوجــد تركي التعاقدي

الحاميــة  حلــول  تعزيــز 

االجتامعية الشاملة.

23    مقتبس من: دليل األمن البرشي )2016(
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انخفــاض أســعار املــواد الغذائيــة وأوجــه الغذايئ

انعدام األمن الغذايئ.

تعيــق  التــي  الحواجــز  تقليــص  يتــم 

املــوارد  تنميــة  عــى  األفــراد  قــدرة 

محليــاً. يتــم تشــجيع االســتثامر يف قطــاع 

ــة  ــة برامــج معون الزراعــة. تنشــئ الدول

التــي  كافيــة ملســاعدة األرس  غذائيــة 

تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ عــى 

عــى  تدريجيــاً  اعتامدهــا  تقليــل 

ــح  ــة. يصب ــة الخارجي ــات الغذائي املعون

األردن قــادراً عــى إبــرام اتفاقيــة طويلــة 

األمــد فيــام يتعلــق باســتراد املــاء النقــي 

الصالح للرشب بشكل دائم.  

ــاً  ــذاء محلي ــاج الغ ــع إنت ــور املجتم يُط

االســتراد  مســتويات  مــن  للتقليــص 

املرتفعــة بحيــث يصبــح أكــر اســتقاللية، 

ويشــارك أفــراد املجتمــع يف الزراعــة. 

تعمــل منظــامت املجتمــع املــدين عــى 

ــألرس  ــة ل ــة كافي ــات غذائي ــر معون توف

التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ. 

ــتهالكهم  ــن اس ــع م ــراد املجتم ــل أف يقل

للميــاه، بينــام يبحــث أصحــاب الســلطة 

عن موارد بديلة لها.

املــواد  أســعار  يف  حــاد  ارتفــاع 

املاشــية،  وخســارة  الغذائيــة، 

وتضــاؤل إنتــاج املحاصيــل. تزايــد 

وزيــادة  الغــذايئ،  األمــن  انعــدام 

إنفــاق األرس عــى الغــذاء. ازديــاد 

ومــا  التغذيــة  وســوء  الجــوع 

يصاحبهــام مــن خســائر يف اإلنتاجية. 

زيــادة عــدد األشــخاص املحتاجــن 

ــات.  ــة واملغذي ــات الغذائي إىل املعون

تزايــد الحاجــة إىل تطويــر مامرســات 

زراعية مراعية للمناخ.

عــى  االعتــامد  الدولــة  تواصــل 

ــة  ــاهمة منخفض ــع مس ــواردات م ال

املحــي.  اإلنتــاج  يف  معدومــة  أو 

يواصــل األشــخاص الذيــن يعانــون 

مــن انعــدام األمــن الغــذايئ االعتــامد 

عــى سياســات املعونــة الغذائيــة 

ــة  ــدين الدولي ــع امل ــامت املجتم ملنظ

واســتنفاد مــوارد امليــاه الحاليــة  مــع 

عــدم وجــود خطــة متوقعــة لتوافــر 

املياه القابلة للرشب مستقبالً. 

ــة يف أســعار املــواد  ــادة معقول زي

الغذائيــة مــع أخــرى بطيئــة مــن 

حيــث انعــدام األمــن الغــذايئ، 

الســيام بــن الفئــات األكــر ضعفــاً 

وتأثراً. 

ــاه الصالحــة للــرشب  اســتراد املي

ــدم  ــع ع ــالد، م ــاء الب ــامن بق لض

وجــود خطــة مســتدامة للحفــاظ 

عى توافر املياه مستقبالً. 
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مــن ســوء الصحي  األمــراض  تقلــل مكافحــة 

التغذية.

ــع  ــة، م ــر وقائي ــة تداب ــرض الحكوم تف

تحديــد عقوبــات يف حــال عــدم االلتــزام 

ــم  ــر، وتعمــل نحــو خطــة تطعي بالتداب

الصحــي  القطــاع  يكــون  مســتدامة. 

ــعة  ــدرة والس ــث الق ــن حي ــتعداً م مس

املســتقبلية.  األزمــات  مــع  للتعامــل 

وتقــل  الصحيــة،  التغطيــة  تتوســع 

أو  بفــروس كورونــا  اإلصابــة  حــاالت 

الصحــي  النظــام  يوفــر  ثابتــة.  تظــل 

ــة  ــات الخاص ــات واللقاح ــام العالج الع

بكوفيد-19 لجميع أفراد املجتمع.

ــوء  ــادة س ــراض. زي ــن األم ــد م املزي

التغذيــة ومــا يصاحبهــا مــن خســائر 

يف اإلنتاجيــة. زيــادة العــبء عــى 

العــدد  جــراء  الصحــي  القطــاع 

املتنامــي مــن األمــراض  والحاجــة إىل 

الرعايــة  إىل  الوصــول  تحســن 

الصحيــة وتعزيــز الوضــع الصحــي 

العام. 

ــدار  ــة يف إص ــراط الحكوم ــل انخ يق

ــؤولية  ــع املس ــة وتق ــر الوقائي التداب

عــى األفــراد. تعتمــد الحكومــة عــى 

الخارجيــة،  اللقاحــات  مســاعدات 

املســتدام  التخطيــط  إىل  وتفتقــر 

نظراً لنقص التمويل. 

يتم توفر العالجات واللقاحات 

الخاصة بكوفيد-19 من قبل القطاع 

الخاص.

أنــه  إال  ُمنهــك  صحــي  قطــاع 

عامل. 

ــة  ــر وقائي ــة تداب ــرض الحكوم تف

ــى  ــر ع ــا يؤث ــددة، م ــود مش وقي

وحريــة  التجاريــة  األعــامل 

األفراد.

عــى  الحكومــة  تعتمــد 

ــة  ــات الخارجي ــاعدات اللقاح مس

ــتدام  ــط املس ــر إىل التخطي وتفتق

ــط  ــل. يخط ــص التموي ــراً لنق نظ

ويســتعد  الخــاص  القطــاع 

لالســتجابة عــى أســايس فــوري 

عنــد الحاجــة إىل اتخــاذ إجــراء 

اإلصابــات  أعــداد  تــزداد  مــا. 

بكوفيد-19 أو تظل ثابتة. 

واللقاحــات  العالجــات  تتوفــر 

ألولئــك  بكوفيــد-19  الخاصــة 

القادرين عى تحمل تكاليفها. 
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صديقــة البيئي  سياســات  الحكومــة  تفــرض 

للبيئــة مثــل: برامــج إعــادة التدويــر 

التــي تُجــر املؤسســات عــى إعــادة 

تدويــر النفايــات؛ وفــرض قيــود جديــدة 

للحــد مــن انبعاثــات ملّوثــات الهــواء مــا 

ــايب  ــر اإليج ــى التأث ــاظ ع ــي الحف يعن

للجائحــة عــى البيئــة؛ وحظــر النفايــات 

للمعالجــة  القابلــة  غــر  الخطــرة 

ــر  ــرة ع ــات الخط ــن النفاي ــص م والتخل

املعالجة الكيميائية.  

تتخــذ املؤسســات والجهــات الحكوميــة 

ــر  ــادة التدوي ــص إع ــام يخ ــراءات في إج

ــم  ــن حج ــص م ــج للتقلي ــر برام وتطوي

النفايــات، وتبــذل جهــوداً للحــد مــن 

فعالــة  إدارة  وضــامن  الهــواء  تلــوث 

للموارد.

ســتحدث تغــرات مناخيــة تــؤدي إىل 

الجفــاف،  حــاالت  مــن  مزيــد 

يف  والتضــاؤل  البيئــي،  والتدهــور 

الرعويــة؛  واألرايض  املائيــة  املــوارد 

إضافــة إىل خســارة املاشــية؛ وتصاعــد 

امليــاه  عــن  البحــث  يف  املنافســة 

عــى  نزاعــات  ستنشــأ  واملراعــي. 

هنــاك  ســتكون  وامليــاه.  األرايض 

عــى  أمنيــة  وعواقــب  مخــاوف 

والوطنــي  اإلقليمــي  الصعيديــن 

الحــدود  الرعــاة  يعــر  عندمــا 

الوطنية بحثاً عن األرض واملياه. 

سيســتمر األردن، يف أعقــاب جائحــة 

مســتويات  إنتــاج  يف  كوفيــد-19، 

عاليــة مــن ملوثــات الهــواء ولــن 

ــا. ال  ــة حياله ــر وقائي ــذ أي تداب تُتخ

يتــم التخلــص مــن النفايــات الخطــرة 

التــي تنتجهــا املستشــفيات خــالل 

ــة  ــة فعال ــد-19 بطريق ــة كوفي جائح

ــن  ــد م ــذي يتســبب يف مزي ــر ال األم

التلوث. 

يســتمر األردن يف طمــر النفايــات 

يف املكبــات، مــام قــد يتســبب يف 

ــوث يف  ــن التل ــات مفرطــة م كمي

يف  األردن  يســتمر  املســتقبل. 

يف  كوفيــد-19  جائحــة  أعقــاب 

مــن  عاليــة  مســتويات  إنتــاج 

اتخــاذ  ويتــم  الهــواء  ملّوثــات 

ــد  ــر للح ــن التداب ــد األدىن م الح

منهــا. ســتواصل الدولــة حــرق 

ــا  ــي تنتجه ــرة الت ــات الخط النفاي

املستشــفيات خــالل الجائحــة مــا 

يــؤدي إىل انبعــاث غــازات ضــارة 

يف الغالف الجوي. 
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انخفاض معدالت العنف. الشخيص 

وســائل  األرسة  حاميــة  إدارة  تطــور 

جديــدة لدعــم األطفــال والنســاء وتنظم 

حمــالت للتوعيــة بكيفيــة الوصــول إليهــا 

خالل جائحة كوفيد-19 وما بعدها. 

تفــرض الحكومــة عقوبــات صارمــة عــى 

أشــكاله.  بجميــع  املنــزيل  العنــف 

مــع  األرسة  حاميــة  إدارة  وتتعــاون 

املحليــة  املــدين  املجتمــع  منظــامت 

والدوليــة للوصــول إىل األطفــال والنســاء 

وســائل  وإيجــاد  للخطــر،  املعرضــن 

منظــامت  تعمــل  للدعــم.  بديلــة 

املجتمــع املــدين مــع إدارة حاميــة األرسة 

ــبة  ــا بالنس ــول إليه ــبل الوص ــز س لتعزي

لألشــخاص الذيــن يلتمســون املســاعدة؛ 

إنشــاء  يف  معــاً  تتعــاون  بحيــث 

املســوحات واســتطالعات الــرأي لتحديد 

التــي  والجوانــب  الرئيســية  املعايــر 

عرضــة  أكــر  األطفــال  فيهــا  يكــون 

للخطر.   

انتشــار األســلحة الصغــرة والخفيفــة 

رسقــة  تصبــح  العنــف.  وتزايــد 

أفــراد  إصابــات  مميتــة.  املــوايش 

املجتمــع وجرائــم القتــل ضدهــم، 

اســتخدام  ســوء  بســبب  وذلــك 

ــد  ــتدعي تصاع ــاً. يس ــلحة أحيان األس

التوتــرات واالنفصــال عــن الدولــة 

تطويــر برامــج لنــزع الســالح بشــكل 

إىل  الحاجــة  جانــب  إىل  عاجــل، 

ــون،  ــم القان ــن حك ــراءات لتحس إج

والقيــادة  الرشــيدة  والحوكمــة 

املحلية.

األرسة  حاميــة  إدارة  تســتخدم 

ــول  ــهيل وص ــة لتس ــائل الحالي الوس

األشــخاص الذيــن يطلبــون املســاعدة 

إليها. 

معــدالت  يف  نســبية  زيــادة 

ــة   الســيطرة  العنــف مــع إمكاني

عليها.
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بــن املجتمعي  والعنــف  النزاعــات  انخفــاض 

املجتمعات املحلية. 

تعمــل الدولــة نحــو توفــر تعليــم جيــد 

يصــل إىل جميــع الســكان. توفــر أنظمــة 

الخدمــات  العامــة  الصحيــة  الرعايــة 

برامــج  الحكومــة  تضــع  للمحتاجــن. 

لحاميــة الوظائــف وتخلــق فــرص عمــل. 

ملؤسســات  والدعــم  التمويــل  مُينــح 

األعامل املترضرة بشدة.

تعمــل املــدارس الخاصــة والحكوميــة 

معــاً إلنشــاء منصــات مناســبة للطــالب 

للوصــول إىل التعليــم. تنتــرش املعلومــات 

والوعــي بشــأن كوفيــد-19 عــر القنوات 

اإلعالمية الحكومية والقطاع الخاص. 

بــن  فيــام  النزاعــات  تزايــد 

املجتمعــات املحليــة وزعزعــة الثقــة 

بــن العشــائر. يــؤدي ضعــف اإلدارة 

النزاعــات  مــن  للحــد  التقليديــة 

ــاد  ــرات. ازدي وحلهــا إىل تفاقــم التوت

الحاجــة إىل التخفيــف مــن التوتــرات 

ــالل  ــن خ ــة م ــات املحلي يف املجتمع

ــة  ــود املجتمعي ــالم، والجه ــاء الس بن

الســالح،  نــزع  وبرامــج  املشــركة، 

وتطبيــق حكــم القانــون، والحوكمــة 

الرشيدة وتعزيز القيادة املحلية. 

تكــون املعلومــات والتوعيــة فيــام 

يتعلــق بكوفيــد-19 مدفوعــة بشــكل 

أســايس مــن قبــل املنظــامت الدوليــة 

ــة  ــذ أي ــة. ال تتُخ ــوات اإلعالمي والقن

أو  الوظائــف  إليجــاد  مبــادرة 

حاميتهــا، ويســتغل القطــاع الخــاص 

الحــد األدىن  الفرصــة لرفــع  هــذه 

لألجور.

معــدالت  يف  نســبية  زيــادة 

ــة   الســيطرة  العنــف مــع إمكاني

عليها.

بديلــة  طريقــة  الدولــة  توفــر 

للتعليــم، مثــل التعلــم عــن بعــد، 

بعــض  يتمكــن  ال  قــد  والتــي 

األفــراد مــن الوصــول إليهــا. يوفــر 

ــة  ــة العام ــة الصحي ــام الرعاي نظ

خدمــات الطــوارئ فقــط لألفــراد 

األكر ضعفاً وتأثراً.  

استقرار سيايس. السيايس 

تتخــذ الحكومــة قــرارات لكنهــا تستشــر 

أفــراد املجتمــع بشــأن مــا يجــب القيــام 

ــون  ــد-19. تك ــة كوفي ــالل جائح ــه خ ب

حريــة التعبــر مكفولــة، وكذلــك حريــة 

التواصــل  وســائل  عــر  التجمــع 

االجتامعي. 

تدخــل الحكومــة يف حــوار مــع منظامت 

النــواب يف  املــدين ويشــارك  املجتمــع 

عمليــة اتخــاذ القــرار لتطويــر اســتجابة 

قويــة لجائحــة كوفيــد-19. يجــب أن 

ــن  ــد م ــؤولية الح ــراد مس ــل األف يتحم

األفــراد  يختــار  الفــروس.  انتشــار 

ويتمتعــون  اإلنرنــت،  عــر  املشــاركة 

ــم  ــن آرائه ــر ع ــع والتعب ــة التجم بحري

عره.

أنحــاء  يف  الشــغب  أعــامل  تعــم 

البالد، السيام يف املدن الرئيسية.

ــع القــرار واضحــاً.  ــاب صن يكــون غي

ــع القــرار بشــأن  ــة صن وتكــون عملي

كوفيــد-19 مركزيــة، إذ تُتخــذ جميــع 

الحكومــة  قبــل  مــن  القــرارات 

وحدها. 

حقــوق اإلنســان وحرياتــه محــدودة 

ــة  ــة، وحري ــة الحكوم ــع لرقاب وتخض

معدومــة،  أو  محــدودة  التعبــر 

حظــر  بســبب  مقيــدة  والحركــة 

التجــول الــذي تفرضــه الحكومــة، 

كام أن حرية التجمع غائبة متاماً. 

ميكــن  لكــن  نســبية  زيــادة 

معــدالت  يف  عليهــا  الســيطرة 

العنف.
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4.   التوصيات
ــر الجائحــة عــى  ــة لتســطيح تأث ــارات تدخــل مختلف ــم خي ــاه يف تقدي ــواردة أدن ــات ال ــة املنشــودة بشــكل عــام مــن التوصي ــل الغاي تتمث

االقتصــاد واألزمــة املاليــة. إن لتأثــر جائحــة كوفيــد-19 عــى األمــن البــرشي يف األردن واســتجابة الحكومــة لهــا القــدرة عــى إعــادة تشــكيل 

ــة تنفيــذ مجموعــة مــن السياســات واإلســراتيجيات املحــددة الخاصــة  ــذا، ينبغــي عــى الحكومــة األردني ــال قادمــة. ل ــة ألجي صــورة الدول

بالســياق واملســاعدة يف تعزيــز اســتثامرات القطاعــن العــام والخــاص عــر سياســات متســقة بشــكل كبــر، وتحســن التخطيــط والتنســيق عــر 

ــز عــى  ــة واملســاواة، والركي ــاج خطــة االســتجابة املقنعــة إىل النظــر إىل الجائحــة مــن منظــور العدال ــة. وتحت القطاعــات والجهــات الفاعل

قــدرات األفــراد عــى املــدى الطويــل واتبــاع نهــج متســق متعــدد األبعــاد. وتحتــاج أيــة توصيــات للتعامــل مــع الجائحــة وأثرهــا عــى األمــن 

البــرشي يف األردن إىل تحقيــق تــوازن بــن أولويــات الصحــة العامــة واألنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة، فضــالً عــن تيســر اتخــاذ التدابــر 

القصرة واملتوسطة األمد للحد من انتشار الفروس والتداعيات طويلة األمد للجائحة. )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 2020(

ــإن مــن شــأن  ــا بعضــاً؛ ف ــر عــى بعضه ــة وتؤث ــا مســبقاً، متداخل ــة؛ فهــي، كــام ذكرن وتتســاوى جوانــب األمــن البــرشي الســبعة يف األهمي

ــاً يف الجوانــب األخــرى. لذلــك، ينبغــي أن يكــون النهــج شــمولياً غــر  مجــزأ، وأخــراً، مــن املهــم  التحســن يف أحــد الجوانــب التأثــر إيجاب

اإلشــارة إىل وجــود إســراتيجيات وخطــط وطنيــة تســتهدف مختلــف جوانــب األمــن البــرشي يف األردن فعــالً، واملطلــوب هــو التــزام جــاد، 

وشجاع وصادق ومسؤول لبناء أردن أفضل لألجيال القادمة. 

التوصيات 

السياسية

تحتاج الحكومة إىل مراجعة إسراتيجياتها التنموية بدعم من املجتمع املدين والخراء. 	 

تطوير آليات ملراقبة شفافية الحكومة وعمليات صنع القرار.	 

اتباع نُهج تشاركية وتفاعلية مع املواطنن ومنظامت املجتمع املدين.	 

تعزيز الالمركزية.	 

التوصيات 

الترشيعية

وضــع خطــة فعالــة ملراقبــة القوانــن الصــادرة خــالل الجائحــة لضــامن عــدم تعارضهــا أو تضاربهــا مــع القوانــن 	 

األخرى وحقوق اإلنسان األساسية. 

تعزيــز التكامــل بــن الســلطتن التنفيذيــة والترشيعيــة. يجــب عــى الرملــان أن يضــع أجنــدة األمــن البــرشي يف 	 

ــة  ــل الحكوم ــم عم ــة لتقيي ــاءلة فاعل ــات مس ــر آلي ــة. تطوي ــدى الحكوم ــارصة ل ــوة واملن ــود الدع ــم جه صمي

ومراقبته. 

إيالء اهتامم بتأمن الوصول إىل العدالة، السيام يف محاكم األرسة خالل فرة اإلغالقات. 	 

العمل عى التثقيف القانوين ورفع الوعي بن األفراد، السيام فيام يتعلق بأوامر الدفاع.   	 
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التوصيات 

االقتصادية

تطويــر سياســات مــن شــأنها تحســن معــدالت التوظيــف وزيــادة عــدد األنشــطة املــدرة للدخــل، والحــد مــن 	 

أوجه عدم املساواة يف الدخل وضامن عدم استثناء أي أحد منها. 

تنفيــذ عمليــات إنعــاٍش وتعــاٍف مراعيــة للنــوع االجتامعــي، مــع الركيــز عــى الصناعــات الصغــرة واملتوســطة 	 

الحجم، والزراعة الحرضية، واالقتصاد املنزيل، والتمكن االقتصادي للمرأة والشباب.

إيجاد حلول بديلة للتوجهات النيوليرالية، ومراجعة دور القطاع الخاص. 	 

تحقيــق التــوازن بــن القطاعــن االقتصــادي والصحــي، وتأمــن املزيــد مــن التمويــل للقطــاع الصحــي ليكــون 	 

قادراً عى االستجابة لألزمات الصحية، وتعزيز قدراته عر زيادة االستثامر يف الكوادر والخدمات الطبية.

ــوم 	  ــاالت، والعل ــريف، واالتص ــاع امل ــات، والقط ــا املعلوم ــل تكنولوجي ــة مث ــات االبتكاري ــى القطاع ــز ع الركي

والتكنولوجيا وقطاع الخدمات.

تبني اقتصاد مؤيد للمجتمع بحيث يركز عى ضامن حق األفراد يف حياة كرمية. 	 

الوصول إىل االستدامة كمفهوم حاسم لجميع القطاعات.	 

التوصيات 

االجتامعية

تحسن تغطية الحامية االجتامعية الشاملة من خالل نهج دورة الحياة )من الطفولة حتى الشيخوخة(	 

ضامن حصول الجميع عى الخدمات األساسية، وخاصة الصحة والتعليم.	 

إضفاء الطابع املؤسي عى الدعم االجتامعي والنفي وضامن شموله للجميع وتوفر املوارد الكافية. 	 

البناء عى مبادرات التضامن والتكافل االجتامعي السيام يف املناطق النائية.	 

توفــر الدعــم االجتامعــي واملــايل للفئــات األكــر تأثــراً، وخاصــة النســاء واألطفــال الفقــراء، والالجئــن والعاملــن 	 

يف القطاع غر الرسمي. 

ضامن توفر خدمات الدعم لضحايا العنف من النساء. 	 

التوصيات 

التكنولوجية

ــت، 	  ــص الفجــوة يف الوصــول إىل اإلنرن ــة، وتقلي ــة الرقمي ــادة املعرف ــاً عــر زي ــراد تقني العمــل عــى متكــن األف

وتعزيز القدرات والخدمات التكنولوجية.

االستثامر يف مناذج األعامل الرقمية.	 

االستفادة من خرات البلدان األخرى يف التكيف مع الفروس، السيام فيام يتعلق بالتعليم عن بعد.	 توصيات أخرى

ينبغــي عــى الحكومــة إعطــاء األولويــة العتبــارات التغــر املناخــي وإدراجهــا يف أجنــدة األمــن الوطنــي والعمــل 	 

عى الحد من التوسع الحرضي.



29

امللحق 1: أسئلة الجلسة

املوضوع: التوجهات والدوافع الرئيسية

ما هي التوجهات والدوافع الرئيسية املحتملة للتغير؟ كيف تتفاعل مع بعضها بعضاً؟1

كيف تُقيم خطة الحكومة لالستجابة لجائحة كوفيد-19؟2

كيف تُقيم دور التكنولوجيا واإلنرنت يف خطة االستجابة؟3
مــا هــي نقــاط القــوة والضعــف يف نُظــم الحاميــة االجتامعيــة يف األردن؟ )التدابــر املتخــذة مــن قبــل وزارة الصحــة، ووزارة الزراعــة، 4

ووزارة التنمية االجتامعية(

كيف يلعب الوعي العام وااللتزام بتدابر السالمة دوراً يف خطة االستجابة؟ 5

املوضوع: تحليل الجهات الفاعلة
مــن هــي الجهــات املنخرطــة يف االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19؟ الحكومــة، واملنظــامت غــر الحكوميــة الدوليــة، ومنظــامت املجتمع 1

املدين املحلية والجمهور. 

كيف تتفاوت أهميتها وتأثرها؟ أيها الجهة القائدة؟ وأيها املساندة؟ وأيها الهامشية؟2

كيف تتفاعل مع بعضها بعضاً؟ هل مثة مجال للتعاون، إن ُوجد؟3

امللحق 2: املشاركون يف جلسات زوم 

املنصباالسم  

عن سابقة واملستشار األول يف رشكة درة املنال للدريب والتنمية الدكتورة سوسن املجايل

املديرة التنفيذية ملنظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية )أرض(سمر محارب

وزيرة التنمية االجتامعية السابقةريم أبو حسان

املديرة التنفيذية لرشكة درة املنال للتنمية والتدريبالدكتورة منال الوزين

باحثة يف مركز الدراسات اإلسراتيجية يف الجامعة األردنيةالدكتورة سارة عبابنة

املديرة التنفيذية ملركز متكن للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسانليندا كلش

وزيرة النقل السابقةالدكتورة لينا شبيب

األمن العام للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأةالدكتورة سلمى النمس

مدير معهد العناية بصحة األرسةالدكتور إبراهيم عقل

مديرة املجلس األعى للسكانالدكتورة عبلة عاموي

عن سابقة وأستاذة يف الجامعة األردنيةالدكتورة رائدة قطب

وزير الدولة األسبق للشؤون االقتصادية الدكتور يوسف منصور

وزيرة الصناعة والتجارة والتموين السابقةالدكتورة مها العي

عن سابق وأمن عام املجلس األعى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالدكتور مهند العزة
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