
6/10/2021 بیان صحفي مشترك حول الشراكة بین مجموعة البنك الدولي واألردن

https://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2021/06/10/joint-statement-on-the-world-bank-group-jordan-partnership.print 1/3

بيان 06/10/2021

بيان صحفي مشترك حول الشراكة بين مجموعة البنك الدولي واألردن

أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي اليوم البيان المشترك التالي عقب أول زيارة لوفد رفيع المستوى
من البنك الدولي إلى األردن منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19):التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر

الشريدة بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج والمدير التنفيذي وعميد
مجلس المديرين التنفيذيين الدكتور ميرزا حسن ومستشار المدير التنفيذي السيد فواز بلبيسي خالل زيارتهم إلى األردن خالل

الفترة من 8-10 يونيو/حزيران �2021 وأتاح االجتماع للوزير الشريدة التباحث مع وفد البنك الدولي حول األولويات الرئيسية
للحكومة األردنية لعامي 2021 و2022، وباألخص استمرارها في دعم برامج الحماية االجتماعية، وخلق فرص العمل وباألخص

للشباب والنساء، ودفع أجندة اإلصالحات االقتصادية والهيكلية، وتحقيق التعافي االقتصادي، فضًال عن تشجيع االستثمار.

كما أبدى وفد البنك الدولي خالل سلسلة االجتماعات التي أجريت مع مسؤولي الحكومة األردنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي
المجتمع المدني رغبته المؤكدة في مواصلة جهوده لتعزيز شراكته المتينة مع األردن. كما تم التأكيد مجددًا على الدعم الموسع

لمجموعة البنك الدولي لمساعدة األردنيين خالل أزمة كورونا وما بعدها، وتعزيز التعافي المرن واإلصالحات المتواصلة، وذلك نظرًا
لما فرضته هذه الجائحة من أعباء اقتصادية ثقيلة على اقتصاد المملكة. وخالل سلسلة االجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين،

فقد تمت مناقشة اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية والمالية بهدف مساعدة األردن على التعامل مع االحتياجات الملحة التي
فرضتها الظروف الراهنة.

لقد تأثر االقتصاد األردني بشكل قوي وملحوظ بسبب جائحة كورونا وسط انخفاض معدالت النمو وارتفاع نسب البطالة. ووفًقا
لتحليل البنك الدولي، شهد االقتصاد األردني انكماشًا بنسبة 1�6% في عام 2020؛ وارتفعت نسبة البطالة في الربع األخير من عام

2020 إلى مستويات غير مسبوقة، وباألخص بين فئة الشباب. كما كان للجائحة آثار عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات،
وإيرادات السفر، والسياحة، والتي تعتبر من بين القطاعات الرئيسة المحركة للنمو في األردن.

قامت مجموعة البنك الدولي بتكييف استراتيجيتها الُقطرية الخاصة باألردن، وتوسيع نطاق دعمها بالتماشي مع خطط الحكومة
الهادفة إلى مساعدة األردنيين على التصدي لآلثار المباشرة لجائحة كورونا، وإعادة بناء االقتصاد على نحو أفضل. ويشمل ذلك

الدعم الطارئ لقطاع الصحة وتأمين اللقاحات، ودعم برامج التحويالت النقدية لدعم األسر والعمال المتضررين من الجائحة،
وتقديم الدعم للحفاظ على األعمال وفرص العمل وسبل كسب العيش، ودعم تشجيع االستثمارات لتحقيق تعاٍف شامِل ويتسم

بالقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
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وتعمل مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2021 للبنك (حتى 30 يونيو/حزيران 2021)، مع شركاء آخرين على إعداد حزمة
تزيد قيمتها عن 1,1 مليار دوالر أميركي على هيئة قروض ميسرة مدعومة بمنح. ويشمل ذلك التمويل اإلضافي لمشروع

"االستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في األردن" الذي سيسمح بتوسيع نطاق التلقيح ضد الفيروس، حيث
أنه بدعم مجموعة البنك الدولي، يمكن تلقيح ما يقرب من 40% من السكان المستوفيين لشروط تلقي اللقاح للمساعدة في

الوصول إلى النسبة المستهدفة وهي 75% من السكان ممن هم في سن تلقي اللقاح وهذا من شأنه أن يسهم بشكل كبير في في
إعادة فتح أبواب األنشطة االقتصادية والمدارس والقطاعات األكثر تضررًا. ومن جهة أخرى، تقوم الحكومة األردنية ومجموعة

البنك الدولي بالتحضيرات الالزمة بشأن التمويل اإلضافي لمشروع التحويالت النقدية الطارئة لدعم األسر والعمال المتضررين من
الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة "تكافل 3" و"استدامة"، التي تستهدف ما يقارب 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج

"تكافل" وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج "استدامة".

كما ترى الحكومة األردنية ومجموعة البنك الدولي أن جهود التعافي تشكل فرصة لمواصلة اإلصالحات الرامية إلى تعزيز النمو
القائم على االستثمار وخلق فرص العمل - وهي إصالحات يمكن أن تعود بنتائج ملموسة على المواطنين والقطاع الخاص. ومنذ

إطالق األردن عام 2018 لمصفوفة اإلصالحات الخمسية، فقد تم إحراز تقدم بشأن اإلصالحات األساسية، وعلى سبيل المثال:
تبني نظام الشراء اإللكتروني الموحد للمشتريات الحكومية؛ وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقوانين

بشأن اإلعسار والمعامالت المضمونة؛ والموافقة على نظام تغير المناخ وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت االقتصادية؛
والشروع في إصالح نظام التراخيص؛ وتوسيع نظام الحماية االجتماعية في األردن.

وكجزء من حزمة دعم السنة المالية 2021، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة األردنية لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة
اإلصالح في البالد؛ حيث إن البرنامج المستند إلى النتائج "االستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي" حاليًا قيد

اإلعداد النهائي، ويهدف إلى دعم تنفيذ اإلصالحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة لألعمال في
القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة األعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة اإلناث

في القوى العاملة، باإلضافة إلى تشجيع االستثمارات الخضراء المراعية للبئية والتي بدأت في إطار مصفوفة اإلصالحات التي
ستساعد األردن على االستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. ومن خالل تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية

الوصول إلى البيانات اإلحصائية واإلدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضًا على تعزيز آليات المساءلة في األردن من أجل
تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.

لقد كان البنك الدولي شريكًا لألردنيين منذ أمد بعيد؛ وفي إطار هذه الشراكة المتينة بين مجموعة البنك الدولي واألردن، فقد اتفق
الجانبان على على مواصلة تعاونهما المستمر لدعم األردنيين خالل األزمة الحالية، والنظر إلى هذه األزمة باعتبارها فرصة إلعادة

بناء االقتصاد بشكل أفضل وليكون اقتصادًا أخضر وأكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز النمو القائم على االستثمار، وخلق فرص العمل
خاصة للشباب والنساء في األردن، عالوة على تعزيز الحماية االجتماعية.

كوليت ويلر 06/08/2021

اآلفاق االقتصادية العالمية في خمسة رسوم بيانية

جيروم بزينا,أستريد هيرديس جاكوبسن,جوزيف
أشرف القصبجي 06/02/2021

رفع كفاءة الحوسبة السحابية في األراضي الفلسطينية لتمكين

الوصول إلى الخدمات األساسية عن طريق اإلنترنت

كريستالينا جورجيفا,تيدروس أدهانوم
غيبرييسوس,ديفيد مالباس,نجوزي إن أوكونجو

إيوياال 06/01/2021

االلتزام بعدالة التلقيح يدحر جائحة كورونا

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alafaq-alaqtsadyt-alalmyt-fy-khmst-rswm-byanyt
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/leveraging-cloud-computing-palestinian-territories-enable-online-access-essential
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alaltzam-bdalt-altlqyh-ydhr-jayht-kwrwna
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إفادة 06/10/2021

بيان صحفي مشترك حول الشراكة بين مجموعة البنك الدولي

واألردن

بيان صحفي 06/08/2021

االنتعاش العالمي قوي لكنه متفاوت بينما يعاني العديد من

البلدان النامية من اآلثار الدائمة للجائحة

موضوع رئيسي 06/08/2021

االقتصاد العالمي يمضى على المسار الصحيح نحو نمو قو

لكن متفاوت مع استمرار تداعيات جائحة كورونا

من نحن

البيانات

(E) البحوث والمطبوعات

(E) التعلم

األخبار

مشاريع وعمليات

البلدان

المواضيع

تواصل معنا

الصفحة باللغة:

نشرة مجموعة البنك الدولي

ادخل عنوان بريدك اإللكتروني

 عربي

االتصالالوظائف (E)الحصول على المعلوماتإمكانية الوصول إلى الموقعإشعار الخصوصيةقانوني

لإلبالغ عن االحتيال والفسادتحذير من عمليات إحتيال

المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارالوكالة الدولية لضمان االستثمارمؤسسة التمويل الدوليةالمؤسسة الدولية للتنميةالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير
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