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 :الملخص

الذي ورثنا عنه وما زلنا نتراكم بمعدل تقادم صناعة سريع بشكل متزايد تحدث هذه    ة الصناعي  المناطقال داعي لإلصرار هنا على األهمية الكبيرة إلعادة إحياء  

ق الصناعية والتنمية المستدامة في األردن يهدف البحث الحالي إلى فهم أهمية تأهيل المناطالظاهرة في مجتمع وعالم يتطلب آليات االستدامة العاجلة أو ما بعدها ،  

ما هي التنمية المستدامة، أهمية التنمية  وقد قامت الباحثة في إستخدام المنهج اإلستقرائي في تعزيز البحث الحالي وقد إحتوى البحث على أهم المحاور كما يلي:  

لتنمية المستدامة، المناطق الصناعية المؤهلة كمختبرات للعولمة االقتصادية في األردن،  المستدامة، مجاالت التنمية المستدامة، شروط التنمية المستدامة، أهداف ا

جيال القادمة على تلبية  المناطق الصناعية المؤهلة كقطاع استثنائي في األردن، التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األ 

 .احتياجاتهم الخاصة

 :المقدمة

، أقنع بعض رجال   1994قيع معاهدة سالم بين األردن وإسرائيل في عام تعود فكرة إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في األردن إلى رجال األعمال األردنيين. بعد تو 

في المائة أقل مما دفعه في إسرائيل. كنت قادرا على تحريكه. من خالل شركة مساهمة عامة    70إلى    50األعمال اإلسرائيليين بنقل المصانع إلى األردن ألنه دفع  

 (Century Investments)لكن الشركة تعرضت  ينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد لقيام بأعمال تجارية مع شركات إسرائيلية في مد، تم إنشاء مجموعة مصانع ل ،

 النتقادات من قبل مجموعة من المنظمات والمجموعات األردنية. حقل األرز. ونتيجة لذلك ، تم مقاطعة المنتجات المصنعة في المصنع.

بإعفاء جميع الواردات إلى الواليات المتحدة من السلع    6955رئيس األمريكي بيل كلينتون األمر التنفيذي رقم  ، أصدر ال  1996تشرين الثاني )نوفمبر(    13في  

اة متطلبات معينة.  المصنعة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق الصناعية المؤهلة في األردن من جميع الرسوم الجمركية. قررت أن تفعل الكمية ، مع مراع

، تم التوصل إلى اتفاق بين األردن وإسرائيل    1997هذه البضائع منتجة بشكل مشترك بين السلطة الفلسطينية أو األراضي األردنية وإسرائيل. في عام  من أهمها أن  

نشاء منطقة تجارة حرة  بين إسرائيل والواليات المتحدة ، وقرار إ   1985من عام    9يعتبر مدينة الحسن الصناعية منطقة اقتصادية مؤهلة بموجب متطلبات الجزء  

. لم يتم عرض هذا االتفاق على مجلس النواب ولكن تمت الموافقة عليه بقرار  1996بين الواليات المتحدة والواليات المتحدة. تم التوقيع. مرسوم رئاسي من عام  

 . 1998عام  . ُنشرت01/ 17بتاريخ  4254ونشر في الجريدة الرسمية رقم   1997ديسمبر   16من مجلس الوزراء بتاريخ 

 ما هي التنمية المستدامة

الة أو حالة معينة  التطوير يعني التطوير أو التحسين أو التحديث حسب إطار ومساحة التطبيق. تعني االستدامة االستمرارية أو االستمرارية أو الحفاظ على ح

جميع المستويات. وهذا يعني التنمية  مرغوبة. التنمية المستدامة مصطلح عالمي مشتق من أحد مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بالتنمية على الصعيد العالمي وعلى  

هو الحفاظ على    ،المجاالت األخرى، ولكن من ناحيةوالتنمية في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية واإلنسانية والصناعية والطاقة والعديد من  
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، يعني أن تطوير  ارض هذا التطور. على سبيل المثال ، ال تعحية أخرى لمجال. هو تطوير، من نا ، وليس تنميتها ، من ناحية أخرى في هذا االموارد الطبيعية

 القطاع الصناعي يجب أال يكون له تأثير سلبي على البيئة أو المجتمع.

والمتنافسة في كثير  ،  ة  يمكن تفسير مفهوم التنمية المستدامة بعدة طرق مختلفة ، ولكن في جوهره نهج للتنمية يتطلع إلى تحقيق التوازن بين االحتياجات المختلف

 ، مقابل الوعي بالقيود البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي نواجهها كمجتمع. .من األحيان 

الممارسات المصرفية  الناجمة عن غالًبا ما تكون التنمية مدفوعة باحتياجات محددة دون مراعاة اآلثار األوسع نطاًقا واآلثار المستقبلية. من األزمات المالية الهائلة  

النوع من النهج. أنا هنا.    غير المسؤولة إلى تغير المناخ العالمي الناجم عن اعتمادنا على مصادر الوقود األحفوري ، رأينا بالفعل الضرر الذي يمكن أن يحدثه هذا 

 ذلك ، يجب أن نتحرك اآلن.وكلما زاد السعي وراء التنمية غير المستدامة ، زادت احتمالية حدوث عواقبها تواترا وشدة. ل

 إذن هل كل شيء يتعلق بالبيئة فقط؟

 .إن العيش ضمن حدودنا البيئية هو أحد المبادئ األساسية للتنمية المستدامة. أحد اآلثار المترتبة على عدم القيام بذلك هو تغير المناخ

أيًضا بضمان مجتمع قوي وصحي وعادل. وهذا يعني تلبية االحتياجات المتنوعة لجميع األشخاص  لكن التركيز على التنمية المستدامة يتجاوز البيئة فقط. إنه يتعلق  

 .، واالندماج ، وخلق تكافؤ الفرص  في المجتمعات الحالية والمستقبلية ، وتعزيز الرفاهية الفردية ، والتماسك االجتماعي

 أننا نخسر اآلن؟إذا كانت التنمية المستدامة تركز على المستقبل ، فهل هذا يعني 

ريقة التي نعمل بها ونعيشها ، سواء في المستقبل أو في الحاضر. قد نحتاج إلى تغيير الطبإيجاد طرق أفضل للقيام باألشياء ليس بالضرورة. تتعلق التنمية المستدامة  

 ، لكن هذا ال يعني أن جودة حياتنا ستنخفض.اآلن

 العديد من الفوائد على المدى القصير إلى المتوسط ، على سبيل المثال:يمكن لنهج التنمية المستدامة أن يجلب 

 مليون جنيه إسترليني من خالل تحسين الكفاءة عبر ممتلكاتها. 60نتيجة لتدقيق وكالة التنمية المستدامة ، أنقذت الحكومة أكثر من   -المدخرات 

 ركوب الدراجات في الرحالت القصيرة سيوفر لك المال ويحسن صحتك وغالًبا ما يكون سريًعا ومريًحا. بداًل من القيادة ، فإن التحول إلى المشي أو    -الصحة والنقل  

 كيف يؤثر ذلك علي؟ 

لمثال ، المجتمع السيئ  الطريقة التي نتعامل بها مع التنمية تؤثر على الجميع. تأثير اختياراتنا كمجتمع له تأثيرات حقيقية جًدا على حياة الناس. على سبيل ا 

 قص الغذاء(.التخطيط يقلل من جودة الحياة ألولئك الذين يعيشون فيه. )االعتماد على الواردات بداًل من زراعة الغذاء محلًيا يعرض بريطانيا لخطر ن

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

419 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

خطط الصحية في الخطط المجتمعية  ، يمكن دمج اللمثالتقدم التنمية المستدامة نهًجا التخاذ قرارات أفضل بشأن القضايا التي تؤثر على حياتنا بأكملها. على سبيل ا

لكة المتحدة ما يكفي الجديدة لتزويد السكان بسهولة الوصول إلى المرافق الصحية والترفيهية. )سيضمن تعزيز سالسل إمدادات غذائية أكثر استدامة أن لدى المم

 من الغذاء على المدى الطويل(.

من خالل اتخاذ إجراءات صغيرة ، يمكنك إجراء تغيير حقيقي. ومع ذلك ، نعتقد أن الحكومة بحاجة إلى أخذ   للمساهمةلدينا جميعا دور  كيف يمكننا تحقيق ذلك؟

من التدقيق    خالل مزيج  زمام المبادرة لتحقيق االستدامة في المملكة المتحدة. تتمثل مهمة المديرية العامة للتعاون اإلنمائي في المساهمة ، وهي تقوم بذلك من

 واالستشارات وبناء القدرات المؤسسية من أجل التنمية المستدامة.

 أهمية التنمية المستدامة 

واالقتصادية ، تم تقديم العديد من  بالنظر إلى االهتمام العالمي المتزايد بالتنمية المستدامة ، واألهداف والقضايا التي يجب معالجتها ، وأبعادها البشرية واالجتماعية  

 :ط لمقترحات لتوضيح أهمية التنمية المستدامة. يمكن اشتقاق بعض النقا ا

لفة،  : حيث أن التنمية المستدامة ال تهتم بمجال محدد دون غيره فهي تجد في العمل اإلنمائي تشابك وتأثير متبادل بين مجاالت التنمية المختشمولية أهداف التنمية 

ثير على التنمية االجتماعية، والتنمية الصناعية قد تؤثر سلبًا على المجال البيئي، لذلك يجب أن تكون العملية التنموية  فالتنمية االقتصادية مثاًل سوف يكون لها تأ 

 متكاملة ومتوازية بين المجاالت المتعددة للتنمية المستدامة.

كافة الصعد البيئية واالجتماعية واالقتصادية والغذائية والصحية والسكانية  : أصبح العالم اليوم وما فيه من مشاكل وعلى  الحاجة العالمية لحلول التنمية المستدامة 

ة من جهة أخرى، تعتبر  في أمس الحاجة لحلول آنية ومستقبلية لهذه المشاكل، والتنمية المستدامة بشمولية أهدافها ومجاالت اهتمامها من جهة ونظرتها المستقبلي

 الحل األمثل لمشاكل العالم.

: من كلمة المستدامة يتوضح أن أهداف التنمية المستدامة ال تستهدف الحاضر فقط على حساب المستقبل واألجيال القادمة، بل على  دة المستقبليةالنظرة البعي

 العكس يعتبر االهتمام بالمستقبل وعدم استنزاف الحاضر هو جوهر عملية التنمية المستدامة وبعدها الرئيسي.

يزات التنمية المستدامة أن برامجها وخططها التنموية وأهدافها ال تقتصر على بلد محدد أو قارة بعينها وال تتعارض مع مصلحة أحد  : من أهم مالتشاركية الدولية

 البلدان وال تتأثر بالخالفات السياسية الدولية، فهي خطة عالمية تؤمن بها وتتشارك في تحقيقها جميع بلدان العالم.

 مجاالت التنمية المستدامة 

امل البيئة بشكل أفضل  نمية المستدامة هي مفهوم شامل من حيث أهدافها والمجاالت التي تتناولها. إنها ترشد استخدام الموارد ، وتحسن نوعية حياة الناس ، وتعالت

 ية المستدامة على النحو التالي:، وتبحث عن مصادر متجددة للطاقة ، وال تستنفد قدرتها على جعل كوكبنا مكاًنا أفضل. نود وضع تعريف لبعض مجاالت التنم 
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التنمية المستدامة ، من خالل البرامج االجتماعية ، للقضاء على األمية ، وتحسين الفرص ألولئك الذين يرغبون في الحصول على  :  التنمية المستدامة في التعليم

تحسين التعليم في جميع أنحاء العالم من خالل التعاون مع الدول ذات الصلة.  المؤهالت التعليمية ، وسن القوانين التي تمنحهم الحق في تلقي التعليم تهدف إلى  

 األطفال في هذا العالم.

ارد، مثل الغذاء والماء  الموارد الطبيعية واستخدامها وتنميتها من اهتمامات التنمية المستدامة من خالل البحث المستمر عن أشكال مختلفة من المو :  الموارد الطبيعية

 والسعي لتحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد. يوجد ايضا. ترشيد لتالفي نضوبها أو نضوبها على حساب المستقبل.، والطاقة 

لخدمة الناس وتحسين  ، سواء ب والقوة الدافعة للحياة الحديثة يتزايد الطلب العالمي على الطاقة يوًما بعد يوم. الطاقة هي العص:  التنمية المستدامة لمصادر الطاقة

أو  عية حياتهمنو  بذلك ، أو ألغراض صناعية أو حضارية  للقيام  الطاقة والبحث عن مصادر جديدة  غير ذلك من األغراض.  الحفاظ على موارد  إلى  ، نحتاج 

 .ستثمار في مصادر الطاقة المتجددة واال

دي للناس ، كأحد أبعاد التنمية االقتصادية وضرورة في مكافحة  في إطار عملية التنمية االجتماعية ، تعنى التنمية المستدامة بتحسين الدخل الما:  تحسين الدخل 

 ضخم اقتصادي أو أزمة حالة مالية.الفقر والفقر. لكن بدون هذا التحسن ، لن يؤدي إلى ت 

العالمي ومساعدة البلدان    : من المجاالت التنموية المهمة تحسين الوضع الغذائي العالمي، من خالل محاربة المجاعات وتحقيق األمن الغذائي المجال الغذائي

 المنكوبة بفعل الحروب أو الكوارث الطبيعية.

النظام والتوازن   : وهو البعد الثالث لخطة التنمية المستدامة ومن مجاالتها األساسية، وتحقق التنمية البيئية من خالل برامج حماية البيئة والحفاظ على المجال البيئي

 البيئي وعدم التأثير فيه.

 مية المستدامة روط التنش 

ب كل مجال من مجاالت  التنمية المستدامة هي هدف عالمي رئيسي ومسألة نسبية تتطلب قدًرا كبيًرا من الثقة والجهد والتعاون للوصول إليها أو تحقيقها ، ويتطل 

 الهدف:التنمية المستدامة بعض التخطيط وفهم الواقع. نلخص هنا بعض الشروط التي تساعدنا في تحقيق هذا  

غير  إن تطبيق أفكار التنمية المستدامة ، بكل أهدافها ومجاالتها المختلفة ، هو موضوع بسيط يسهل الوصول إليه ، وليس موضوًعا مستحياًل أو :  االبداع واالبتكار 

ابتكار اختراعات جديدة لتحسين الطاقة ، وإيجاد وسائل  جة إلى إيجاد حلول حقيقية مثل  واقعي ، ولكنه موضوع تفكير جاد ومشكلة وإبداع. ال أحد يدعي أنه بحا

 زراعية جديدة لتحقيق األمن الغذائي ، وإيجاد حلول للمشاكل االقتصادية.
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ة وأنه ال توجد خطط أو برامج أو تطورات  وهذا يعني أن فكرة التنمية المستدامة نفسها تقوم على استمرارية عملية التنمية الخارجي :  عدم التأثير على المستقبل 

المسار الذي بدأناه  تتعارض مع مصالح واحتياجات األجيال الخارجية المستقبلية ، وليست في الطريق. هذا يعني أنك بحاجة للعمل عليها. لتلك األجيال إلكمال  

 اليوم.

مية المستدامة فيما يتعلق بقطاعات التنمية ، ويجب أال تؤثر عمليات التنمية في أحد  كما ذكرنا من قبل ، يجب دمج عمليات التن:  الموازنة بين مجاالت التنمية 

 القطاعات بشكل سلبي على قطاع آخر. يجب أال يكون للتطورات التكنولوجية أو الصناعية تأثير سلبي على القطاع البيئي أو االجتماعي.

داف طموحة تشمل جميع دول العالم. هذا االعتراف والقناعة يحفزان جميع الحكومات والمؤسسات  الوعي بضرورة تحقيق أه:  اإليمان بأهمية التنمية المستدامة

 والمنظمات المحلية والدولية على تنفيذ خطط التنمية لتحقيق أهداف تطوير االستدامة.

 أهداف التنمية المستدامة 

، وهي رؤية ودعوة عالمية للعمل 2030المتحدة والتي تعرف أيضًا باسم األجندة العالمية أهداف التنمية المستدامة، هي مجموعة من األهداف التي وضعتها األمم 

 .2030من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب األرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسالم واالزدهار بحلول عام 

ومئات اآلالف من أصحاب المصلحة على   193ألمم المتحدة البالغ عددها  ما يجعل هذه االتفاقية مختلفة عن غيرها هو أنه لم تتفق جميع الدول األعضاء في ا

التي يود العالم تحقيقها بعد األ المستقبلية التالية  السبعة عشر هي األهداف  هداف اإلنمائية لأللفية  رؤية طويلة األجل لمستقبلنا المشترك. كانت هذه األهداف 

هدًفا   169يسية التي طرحها وهي القضايا والشراكات البيئية واالجتماعية واالقتصادية. تشمل هذه األهداف  (. كما يغطي الموضوعات األربعة الرئ2000-2015) 

 مؤشًرا. 233و 

 أهداف التنمية المستدامة هي أهداف مترابطة وغالبا النجاح في تحقيق هدف بعينه في معالجة موضوع محدد يؤدي إلى تحقيق األهداف أخرى.

.  المستدامة تعاوًنا عملًيا وتعاوًنا مع جميع الشركاء حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين حياة األجيال القادمة بشكل مستدامتتطلب أهداف التنمية  

 ره.بأس  يوفر مبادئ وأهداًفا واضحة يمكن لجميع الدول تبنيها وفًقا ألولوياتها وخططها الوطنية مع إبراز التحديات البيئية التي تواجه العالم 

ما يجعل أهداف   أهداف التنمية المستدامة هي خارطة طريق شاملة تعالج األسباب الجذرية للفقر وتوحد الناس إلحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء العالم. 

قتصادي داخل حدودها ، لذلك يجب أن  التنمية المستدامة مختلفة هو تركيزها على الشمول للجميع. ال تستطيع الدول العمل بمفردها لتحقيق النمو االجتماعي واال
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تتحد وتعمل مًعا لضمان تحقيق أهدافها. واالستدامة العالمية.

 

 المناطق الصناعية المؤهلة كمختبرات للعولمة االقتصادية في األردن 

اطق تشترك في نفس المبادئ. بعبارة أخرى ،  توسعت المناطق الصناعية الحرة حول العالم وتنوعت على مدار الخمسين عاًما الماضية. ومع ذلك ، فإن هذه المن

اذبية وتشجيع  يعلق بعض القانون العام المطبق ، مما يسمح باإلنتاج منخفض التكلفة. يعكس وجود هذه المناطق رغبة كل دولة في جعل منطقة معينة أكثر ج

في الجمارك والضرائب والتجارة ، وفي بعض الحاالت ، قانون العمل. لذلك  الشركات على نقل كل أو جزء من إنتاجها هناك. تتمتع هذه الشركات بمكانة استثنائية  

 ، على مر السنين ، أثبتت هذه المناطق نفسها كنماذج تطوير جديدة للغرب والشرق والجنوب والشمال.

الستينيات. كان الهدف من إنشاء العمليات في  ( شائعة في المكسيك في  maquiladoraالغرض من هذه المناطق ليس اقتصادًيا فقط. أصبحت المنطقة الحرة ) 

ن بخس واستيعاب موجة  هذه المناطق تكملة النشاط الموسمي للمكسيكيين في الواليات المتحدة وإنهاء الهجرة باتجاه الشمال. كان الهدف ، إذن ، هو اإلنتاج بثم

 الهجرة.

ء على دورها المهم في انفتاح بلدان الجنوب على اقتصاد السوق العالمي. من وجهة  خضعت المناطق الحرة الصناعية للكثير من األبحاث ، حيث سلطت الضو 

، وتسهل التصنيع    نظر الجهة الراعية ، توصف هذه المناطق بأنها مراكز نمو تخلق وظائف جديدة ، وتسهل التبادل التكنولوجي بين الشركات والبلدان المضيفة

 ر من الخبرة المالية واألبحاث تدفعنا إلى التشكيك في هذه الرؤية المثالية للمناطق الحرة.في البلدان النامية. ومع ذلك ، فإن الكثي 

، وأصبحت    1985ام  كما تقدم الدول العربية هذه المناطق كنماذج للتنمية. تأسست منطقة التجارة الحرة في جبل علي في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ع

الحرة على  استراتيجية اقتصادية   شعبية لمدة ثالثة عقود تركز على جذب رأس المال األجنبي واالنفتاح على التجارة الدولية. يشهد انتشار العديد من المناطق 

 المستوى اإلقليمي على محاوالت االستفادة من التمركز في فضاء التدفق الدولي.
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ن التطور السريع للتجارة مع القارات اآلسيوية واألفريقية. تتنافس هذه الدول مع بعضها البعض  تأمل إسرائيل وتركيا واألردن ومصر ودول الخليج في االستفادة م

 شتركة.لترسيخ مكانتها كقطاعات رئيسية للنقل العالمي ، بينما تظل التجارة اإلقليمية متواضعة ومتقلبة على الرغم من العديد من المشاريع الم

بع الدولة برنامج االنفتاح على العولمة االقتصادية الذي بدأ في أواخر الثمانينيات ، والذي يشمل ، من بين أمور يتضح هذا بشكل خاص في األردن ، حيث تت 

ت جمركية أو مناطق  أخرى ، انتشار المناطق المعفاة من الضرائب والقانون العام: التجارية ، والسياحية ، أو مناطق صناعية أو مناطق حرة خدمية أو مستودعا

 ة وتنموية خاصة.اقتصادي

( في البداية نتيجة لقرار الواليات المتحدة بتوسيع اإلعفاءات الجمركية المطبقة على البضائع  QIZمن بين هذه المبادرات ، كانت تجربة المنطقة الصناعية المؤهلة ) 

تفصياًل. يهدف القرار إلى تعزيز التعاون والتكامل االقتصادي  ، األمر الذي يستحق دراسة أكثر  مناطق جغرافية معينة في األردن  اإلسرائيلية لتشمل الصادرات من

هذه  . ويهدف البرنامج أيًضا إلى خلق فرص العمل والنمو التي تشتد الحاجة إليها في األردن. 1994بين البلدين بعد توقيع معاهدة السالم اإلسرائيلية األردنية في عام  

إلى تطوير صناعة األلبسة    -تها ودراستها. أدت المناطق الصناعية المؤهلة التي تم إنشاؤها في أواخر التسعينياتالتجربة قديمة بما يكفي لتحقق نتائج يمكن مالحظ

األردنيين العمال    المخصصة بالكامل للتصدير إلى الواليات المتحدة؛ صناعة لها خصوصية كونها غير مرتبطة الى حٍد كبير باالقتصاد المحلي. استبدل بالعمال

 ، الذين يمثلون اآلن أكثر من ثالثة أرباع القوة العاملة في هذه المناطق، كما أن العديد من المستثمرين هم أجانب.المهاجرون 

، بما في ذلك الصناعات  ومع ذلك ، ال تزال المناطق الصناعية المؤهلة تحتل موقًعا مركزًيا في المشهد الصناعي األردني. تتفوق صادراتها على القطاعات األخرى  

اطق الصناعية باهتمام  الستخراجية )البوتاسيوم والفوسفات( ، والتي تسمح لألردن بتحقيق تبادالت تجارية متوازنة مع الواليات المتحدة. لذلك ، تحظى هذه المنا

 لق فرص عمل للعمالة األردنية.  خاص من الحكومة األردنية التي تسعى إلى دمجها في فضاء التجارة الدولية من أجل جذب المزيد من المستثمرين األجانب وخ

 المناطق الصناعية المؤهلة كقطاع استثنائي في األردن 

، دخل القانون رقم   2014لتسهيل العبور في الموانئ. ثم ظهر شكل آخر من المجال االقتصادي. في عام  1973تم إنشاء أول منطقة حرة أردنية في العقبة عام 

 االستثمار حيز التنفيذ في مختلف المناطق الحرة في البالد ، ليحل نظرًيا محل اإلجراءات السابقة.بشأن  30

ية ، لكنها تقدم بعض التعريفات  وفًقا لهذا القانون ، هناك نوعان من "المناطق ذات الفائدة" االقتصادية. ثانًيا ، تقع "منطقة التنمية" داخل الحدود الجمركية األردن

 ت الضريبية للشركات.واإلعفاءا

منها قيد اإلنشاء(. عالوة   4"منطقة تطوير" )  16شركة على أنها مناطق حرة خاصة ، باإلضافة إلى  38"مناطق حرة" إقليمية و  6، تم تصنيف  2018في عام 

( ، والتي تتمتع بمزايا "منطقة التطوير" باإلضافة  2كم    375، تم إنشاء "منطقة اقتصادية خاصة" تغطي كامل المنطقة اإلدارية للعقبة )   2001على ذلك ، في عام  

 إلى االستقالل اإلداري والمالي. أما بالنسبة لل 
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.  1985ة وإسرائيل في عام  ال يتم تصنيف المناطق الصناعية المؤهلة على أنها "مناطق حرة" ولكنها تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الواليات المتحد

،   1996٪ على األقل من القيمة المضافة اإلسرائيلية. منذ عام 35قية ، تتمتع المنتجات اإلسرائيلية بحرية الوصول إلى السوق األمريكية إذا كان لديها وفًقا لالتفا

نظام الكويز ، شريطة أن يكون تم التعامل مع المنتجات من المناطق الصناعية المؤهلة على قدم المساواة بموجب القانون األمريكي ، المعروف باسم الكويز أو  

 .٪35حصة القيمة المضافة البالغة  لكل من األردن وإسرائيل ثلث

مدخالتها ، والتصديق    لذلك ، يجب أن تكون الشركة المستفيدة موجودة في هذه المناطق ، وتزويد السلطات األردنية واإلسرائيلية بمعلومات مفصلة عن تكلفة وأصل 

ي. ثم تحصل بعد ذلك على ترخيص لمدة عام يسمح لها بدخول الواليات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. تمتلك هذه الشركات أيًضا  على توافق المنتج النهائ

لق الوظائف.  األموال وخ  "تراخيص استيراد مؤقتة للمدخالت )األقمشة واإلكسسوارات والتغليف( المستخدمة في إنتاجها. لديهم أيًضا امتيازات أخرى تساعدهم في جمع 

 )اإلعفاءات الضريبية ، اإلعانات المختلفة ، الوكاالت الحكومية( أيًضا ، احصل على.

عام   منذ  لكن  البالستيكية.  والتغليف  والتعبئة  والمجوهرات  اإللكترونيات  مثل  االقتصادية  القطاعات  مختلف  في  الكويز  نظام  استخدام  ، أصبحت    2010يمكن 

)بموجب اتفاقية األلياف المتعددة ، وهي اتفاقية    2005اعات االقتصادية والوحيدة. كان هذا االستيراد خاضًعا للحصص حتى عام  المنسوجات والمالبس أهم القط 

مريكية  لة إلى السوق األدولية تقيد الواردات في قطاع المنسوجات والمالبس لحماية الصناعة الغربية(. لذا فإن الدخول المجاني لمنتجات المناطق الصناعية المؤه

 ألردن.)بدون تعريفات أو حصص( يعد ميزة كبيرة في حد ذاته. هذا يكفي لتشجيع المستثمرين األجانب ، وخاصة اآلسيويين ، على نقل مصانعهم إلى ا

 التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة 

م ، وتحديدًا األضعف  تحافظ األمم المتحدة على اللوحات بالشراكة مع السلطات األردنية لتحسين حياة جميع األردنيين واألشخاص الذين يسعى األردن إلى حمايته

ز األول للتأكد من تنفيذ األمم  هو الجها  2022-2018واألكثر ضعفًا ، مع التأكد من عدم ترك أي شخص وراء الركب. إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة  

لتنمية المستدامة ،  المتحدة لتحسين الرياضة في األردن ألنه يمثل إطار عمل خطط استراتيجية للتعاون على مستوى الدولة. من خالل إطار عمل األمم المتحدة ل 

من خالل نهج قائم على    2030وفرض خطة التنمية المستدامة لعام  يهدف فريق األمم المتحدة القطري إلى مساعدة األردن في تحقيق رغباته على مستوى الدولة  

كون إطار عمل األمم  حقوق اإلنسان بالكامل ويركز على اإلنسان. لتعزيز االرتباط التشعبي بين مساعدات األمم المتحدة داخل الموضوع اإلنساني والتحسين ، يت

تحقيق    إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة األمم المتحدة بزيادة التعاون واالتساق والكفاءة ، أقرب إلى  المتحدة للتنمية المستدامة من مساهمات في كل مجال. ُيلزم

 .نتائج مترابطة ومتشابكة  3

 الخاتمة 

لقيام الحكومة األردنية بإعادة النظر في موضوع المناطق الصناعية المؤهلة، ألن الواقع العملي أثبت ان   هذه المناطق أصبحت مكانا  تبدو هناك حاجة ملحة 

المنطقة تحرم الدولة من  النتهاك حقوق العمال األجانب. كما يشكك الكثير من الخبراء بالجدوى االقتصادية منها ألن اإلعفاءات التي يتمتع بها المستثمر في هذه 
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سوم جمركية. وإذا كان الهدف األساسي هو توفير فرص عمل لألردنيين  الضرائب والرسوم، والبضائع المنتجة في هذه المنطقة التي تورد إلى السوق األمريكية دون ر 

 %.22في المناطق النائية فان اإلحصائيات الصادرة عن وزارة العمل تبين ان عدد األردنيين في هذه األماكن ال يتجاوز 
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Abstract 

There is no need to insist here on the great importance of reviving the industrial areas that we inherited from and we are still accumulating at an increasingly rapid rate of industry 

obsolescence. This phenomenon occurs in a society and a world that requires urgent sustainability mechanisms or beyond. The researcher used the inductive approach to enhance 

the current research, and the research contained the most important axes as follows: What is sustainable development, the importance of sustainable development, areas of 

sustainable development, terms of sustainable development, sustainable development goals, qualified industrial zones as laboratories for economic globalization in Jordan, 

Qualified Industrial Zones As an exceptional sector in Jordan, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs. 
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