
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2020التقرير السنوي 
 

 

 

 



   
 

2 
 

 2020التقرير السنوي 

 

 

   

 



   
 

3 
 

 2020التقرير السنوي 

 

 
     

 السمو  امللكي ولي العهد صاحب 

 الحسين بن عبدهللا الثاني املعظم األمير

 

  

 

 

 

 



   
 

4 
 

 2020التقرير السنوي 

 

ــــويات    املحتــ

 

 

 

 الفصل الثاني: إنجازات املجلس

 

  23        قواعد بيانات                                                                                                                  3-2

 

 الفصل الثالث: التعاون املحلي

 

 

 

 5  رئيس املجلس تقديم

  األردنيالفصل األول: املجلس االقتصادي واالجتماعي 

  
 

 6  نشأة املجلس وأهدافه 1-1

 7  الرؤية     

 7  الرسالة     

 7 القيم     

 8  هيكل املجلس     

  

 9   الحوار و التقارير والدراسات وأوراق السياسات والرأي 2-1

   19  الندوات الحوارية والنشاطات واللقاءات 2-2 

 24  دورات تدريبية ومشاركات ملوظفي املجلس 3-1-1 

 24 ورش العمل وعضوية اللجان الخارجية 3-1-2



   
 

5 
 

 2020التقرير السنوي 

 

 رئيس املجلستقديم 

 للرؤية واالستراتيجية والخطة التنفيذية التي أقّرها املجلس االقتصادي في ظّل ظروف جائحة كورونا املفاجئة، وت
ً
نفيذا

كان  ؛مجموعة من التقارير والدراسات وأوراق السياسات والرأي على إصدار  املجلس ، عمل(2020لعام ) األردني واالجتماعي

وفي ة، ( محاور رئيس8على ) الذي اشتمل، 2020حالة البالد لعام  تحت عنوانمن حالة البالد،  الثالثالتقرير على رأسها 

 وتأثر كافة القطاعات بها، ارتأى املجلس إدخال بعض 
ً
 وعلى األردن خصوصا

ً
ظّل تأثير جائحة كورونا على العالم عموما

حالة البالد لهذا العام ليشمل آثار هذه الجائحة على القطاعات املختلفة، وخاصة على أداء املؤسسات  تقرير التعديالت على 

ملواجهة هذه األزمة. ولذلك  مواردها املحليةالرسمية والقطاعات في التعامل معها في ظّلِّ محدودية املوارد، وتحويل جزء من 

 .م السابقة بإضافة مجموعة من األهداف املتصلة بالجائحةعن األعوا 2020فقد اختلف تقرير حالة البالد لعام 

قضايا أخرى مهمة اقتضتها طبيعة الحال، فأصدر مجموعة من التقارير والدراسات وأوراق السياسات  املجلس كما تناول 

فيروس كورونا انتشار ودراسة  ،27/2/2020 بتاريخ الورقة املرجعية حول تطوير املناهج في األردنوالرأي؛ ومن أبرزها: 

 .15/4/2020 بتاريخ / االستجابة األولية( في األردنNOVEL COVID-19املستجد )

والتوصيات املنبثقة عن ورقة السياسات  حول مواضيع مختلفة؛ فأصدرنا والحوار  ودارت مروحة أوراق السياسات والرأي

 النفتاح العامة الصحة أساسيات و ورقة سياسات ،18/2/2020بتاريخ مؤتمر املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة الثاني

، 3/5/2020بتاريخ  كورونا أزمة ضوء في التعليم حول  مالحظاتوورقة رأي  ،23/4/2020)كورونا  األردن خالل أزمة في متدرج

 .25/4/2020 بتاريخ ورقة عمل حول احتياجات املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة في ظل أزمة كورونا املستجدو 

، وواقع قضية املتعثرين وحبس املدين، ومنها:  في محاولة خلق توافقات حول قضايا مختلف عليها -أيضا –وساهم املجلس 

 .التعاونيات

فعقد جلسات حوارية هادفة  أوجدت تحديات جديدة؛و  بالوطنفي ظل جائحة أملت  هعن تحقيق أهدافاملجلس  توان  ي لمو 

أصحاب الرأي واملشورة واالختصاص من مختلف القطاعات على اختالف آرائهم  فيها شارك، (ZOOMمن خالل برنامج )

إشراك كافة األطراف وبيوت الخبرة و املختصين و  الحوار واتجاهاتهم. فاملجلس االقتصادي هو املكان الذي يتم فيه مأسسة

نقاش في املجال الوطني للوصول إلى آراء توافقية بين أصحاب العالقة والشركاء حول السياسات والتشريعات بناء على 

 .الهادف

، وإلى كل من في النهاية أتقدم بجزيل الشكر ووافر االمتنان لفريق املجلس بكافة تخصصاتهم على جهودهم الطيبة و البناءة

 على من يهمه األمر تصفح موقع املجلس واالطالع على الدراسات والفعاليات التي 
ً
تعاون مع املجلس في إنجاز مهامه, متمنيا

 أنجزها املجلس.

 رئيس املجلس                       

 هد. محمد أحمد الحاليق  

http://www.esc.jo/Documents/71fadb82-b1ec-48b6-8fa1-30936c8daac5.pdf
http://www.esc.jo/Documents/71fadb82-b1ec-48b6-8fa1-30936c8daac5.pdf
http://www.esc.jo/Documents/aa1fc505-bd2f-4416-b908-9c08e04c7cd2.pdf
http://www.esc.jo/Documents/aa1fc505-bd2f-4416-b908-9c08e04c7cd2.pdf
http://www.esc.jo/Documents/aa1fc505-bd2f-4416-b908-9c08e04c7cd2.pdf
http://www.esc.jo/Documents/cbafaccb-9f70-4c50-b072-a333a2ecba39.pdf
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 األردني الفصل األول: املجلس االقتصادي واالجتماعي

  نشـأة املجلس وأهدافه:  1-1

  

في الثالث والعشرين من  117رقم  األردني االقتصادي واالجتماعي صدرت اإلرادة امللكية السامية باملوافقة على نظام املجلس

للسلطة ، كهيئة استشارية تقدم 2009، وباشر املجلس أعماله في السابع من تموز سنة 2007شهر تشرين األول سنة 

وللشركاء االجتماعيين أو من يفوضه،  موافقة دولة رئيس الوزراء في حال التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية

 قة االستشارات حول كافة  القضايا والسياسات االقتصادية واالجتماعية. واألطراف ذوي العال

 :األردني و االجتماعي ومن بين أهداف املجلس االقتصادي

  مأسسة الحوار االجتماعي وتعزيزه كنهج فعال للوصول إلى توافق بين الشركاء االجتماعيين حول جميع املواضيع ذات

 واالجتماعية.الصلة بالسياسات االقتصادية 

 تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.ة بتوجيه السياسات والقرارات نحو املساهم 

  تقييم التشريعات، والسياسات االقتصادية واالجتماعية القائمة واملقترحة، وتقديم االستشارة للحكومة ولألطراف

 املعنية بشأنها.

 سات الدقيقة املزمع اتخاذها، وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرار.تهيئة الرأي العام حول القضايا والسيا 

 السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائيةمهامه عند الطلب من  األردني وينفذ املجلس االقتصادي واالجتماعي

أو بمبادرته الذاتية، ويعمل على تقديم املشورة حول السياسات االجتماعية واالقتصادية،  بعد موافقة دولة رئيس الوزراء

وذلك من خالل خبراء وأكاديميين وممثلين عن أصحاب العمل والعمال من القطاعات الصناعية والتجارية، ليتمكن من 

قتصادي على تعزيز الحوار االجتماعي حول يعمل املجلس االجتماعي اال البناء على الخبرات العميقة في شتى املجاالت. و

مسائل تهم املواطنين األردنيين، على سبيل املثال ال الحصر االقتصادية واالجتماعية، توزيع الدخل، البطالة والفقر، 

  والتعليم. 

 

 

 

 

http://www.esc.jo/Documents/48e75b61-5dcf-4eee-916f-ab018b9a8fe2.pdf
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 الــــرؤيـــــــــة:         

ن، من خالل إشراك ممثلي الهيئات والخبرات املهنية في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء االجتماعيي

 مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

 

ـــــة         :الــرســالــ

مأسسة إشراك كافة األطراف وبيوت الخبرة و املختصين للوصول إلى آراء توافقية بين أصحاب العالقة والشركاء حول 

على اتخاذ قرارات وسياسات تراعي  التشريعية والقضائيةالسلطتين السلطة التنفيذية و السياسات والتشريعات بما يساعد 

 مية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.وجهـة نظــر الشركاء املتوافق عليها لتحقيق تن

 القيم:    

  وبناء التوافق االقتصادي واالجتماعي على أساسه.  ترسيخ تقاليد الحوار 

 .املصداقية والشفافية واملهنية في تناول موضوعات الحوار 

 .احتـــرام الرأي اآلخــر، وفتح املجال للتعبير عنــه بحرية وموضوعية 

  الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني.تعزيز مفهوم 

  ورسـم السياسات وآليات تنفيذها.  التفكير والتحليلتبني املبادرات الريادية وإطالقها في 

 

 

http://www.esc.jo/Contents/Council-Messagear.aspx


   
 

8 
 

 2020التقرير السنوي 

 

 هيكل املجلس

 الرئيس مكتب المجلس

 االمين العام

مديرية البحوث والدراسات 
 والسياسات

قسم المعلومات والخدمات 
 الفنية والتكنولوجية

قسم البحوث والدراسات 
 والسياسات

مديرية االتصال والتعاون 
 والتنسيق

قسم التعاون االقليمي 
 والدولي

اقسم االعالم واالتصال والعالقات 
 العامة

مديرية الشؤون االدارية والمالية 
 والموارد البشرية

قسم الشؤون االدارية والموارد 
 قسم الشؤون المالية البشرية

المجموعات واللجان سكرتاريا  مكتب االمين العام 

الرقابةالداخلية وحدة  مكتب الرئيس 

 المستشارون حسب الحاجة

http://www.esc.jo/Contents/Organizational-Structurear.aspx
http://www.esc.jo/Contents/Organizational-Structurear.aspx
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 الثاني: إنجازات املجلسالفصــل 

والسلطتين التشريعية  السلطة التنفيذية إلىدوره في تقديم االستشارة ب األردني استمر املجلس االقتصادي و االجتماعي

حول جميع القضايا االقتصادية واالجتماعية، كما ساهم في تقديم االستشارة  حال موافقة دولة رئيس الوزراء والقضائية

فيذ . وقد قام املجلس خالل هذا العام بتنالسلطتين التنفيذية والتشريعيةعات بناء على طلب من بخصوص بعض التشري

، شارك فيها نظرا لظروف جائحة كورونا (zoomعبر برنامج )الوجاهية وغير الوجاهية  عدد من النشاطات، واللقاءات

مجموعة من الخبراء، واملختصين، والباحثين في املواضيع التي تمت مناقشتها، وانتهج املجلس أسلوب تحكيم دراساته 

تمت أيضا عبر برنامج  لى جلسات حوارية حولهاإومن ثم الدعوة  ،لى خبراء ومختصين في املجاالت املتعددةإوأوراقه بإرسالها 

((zoomالتي تم اقتراحها بطلب من الحكومة، أو بمبادرة منه.  ويمكن تلخيص أهم راسات من الد ، وأنجز املجلس عددا

 املجلس لهذا العام فيما يلي: إنجازات 

 

 والحوار الرأيالسياسات و الدراسات  وأوراق و  التقارير  2-1

 

 (.27/2/2020) الورقة املرجعية حول تطوير املناهج في األردن .1

 

هج تهدف هذه الورقة إلى بناء توافقات وطنية حول أبرز القضايا ذات التأثيرات االجتماعية والثقافية والوطنية املتصلة باملنا

والكتب املدرسية؛ إذ إّن املناهج تتعرض إلى مطالبات وتأثيرات وتجاذبات متعددة قد تعيق أي عملية تطوير. ولذلك ُيعدُّ بنـاء 

توافق وطني يلتزم به أشخاص أو فئات من خلفيات اجتماعية ومؤسسية وفكرية متنوعـة أساًسـا مهًمـا لنجـاح عمليـة التغييـر. 

لجلســـات النقـــاش قـــد جـــاءت هـــذه الورقـــة نتيجـــة  و

 -والعصــف الــذهني التــي نظمهــا املجلــس االقتصــادي

االجتمـــــاعي مـــــع عـــــدد مـــــن املختصـــــين وذوي العالقـــــة 

وقد غطت الورقـة املحـاور بالشأنين العام والتربوي. 

 اآلتية:

النظــــام التعليبــــي وبنــــاء املجتمــــع ودور  .1

 املدرسة.

 نقالت مطلوبة في الفلسفة. .2

نقــــالت عملّيــــة مطلوبــــة ضــــمن ثمانيـــــة  .3

حـــــــــــــــاور، تتضـــــــــــــــّمن تطـــــــــــــــوير املنـــــــــــــــاهج م

http://www.esc.jo/Documents/31e1fe19-c6ba-4eb4-bed0-84d8f4c68589.pdf
https://www.google.jo/url?sa=i&url=https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC&psig=AOvVaw1aN4Ys4p-6Q4Luk9GvLA1h&ust=1620123199375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjwpr2jrfACFQAAAAAdAAAAABAD
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ميـــــــة، والنشـــــــاطات  والكتـــــــب املدرســـــــية،
ّ
مـــــــون وتطـــــــوير املنـــــــاهج، وطـــــــرق التـــــــدريس والتقـــــــويم والبيئـــــــات التعل

ّ
واملعل

 املدرسية، والقيادة واإلدارة واإلشراف واملساءلة، والتقييم والتقويم، واملعايير التربوية وضمان الجودة. 

 املطلوبة لتطوير النظام التعليبي.استراتيجيات تحقيق النقالت  .4

 تفعيل النظام. .5

 وقد خرجت الورقة بعدد من التوصيات، أبرزها؛

م الشــمولي، والــذي يركــز علــى الجوانــب املختلفــة ل نســان، و ــي  العمــل .1
ّ
علــى تطــوير املنهــاج الــذي يعتمــد نهــج الــتعل

م 
ّ
الجوانـــــب النفســـــية، واالجتماعيـــــة، واالنفعاليـــــة، والروحانيـــــة، والعقالنيـــــة، واحترامهـــــا جميعهـــــا فـــــي رحلـــــة الــــــتعل

 املمتعة.

مات إلكسابهم الك .2
ّ
مين واملعل

ّ
 فايات التعليمية الالزمة لتنفيذ املناهج املطّورة.إعداد برامج تدريب املعل

أن تتولى جهة مستقلة عملية إعـداد املعـايير التربويـة، وتشـرف علـى عمليـة التقـويم الـدوري لتطبيـق هـذه املعـايير  .3

 في جميع املجاالت.

 .(18/2/2020) ورقة السياسات والتوصيات املنبثقة عن مؤتمر املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة الثاني .2

 

ــــطةامليكرويــــــــــة و تهــــــــــدف هـــــــــــذه الورقــــــــــة إلـــــــــــى الخــــــــــروج بتصـــــــــــور وا ــــــــــ  للنهـــــــــــوض بقطــــــــــاع املنشـــــــــــآت  ــ ــ ـــغيرة واملتوســـ ــ ــ ــ  ؛الصــ

ـــــاهيبي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار املفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتعراض اإلطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وذلـ

ــــآت ــ ــ ــ ـــغيرة و  امليكرويــــــــــــة للمنشــ ــ ــ ــ ــ  واملتوســــــــــــطة الــــــــــــذي تــــــــــــّم الصـ

تحديــــــــده لحصــــــــر أبــــــــرز الركــــــــائز واملقومــــــــات لبيئــــــــة األعمــــــــال 

ـــــات امليكرويـــــــــــــة و ت آللمنشـــــــــــــ ــ ــ ــ ـــــطة ومقومــ ــ ــ ــ ـــغيرة واملتوســ ــ ــ ــ ــ الصــ

ــــى  ــ ــ ـــالع علــ ــ ــ ــ ـــا، واالطـ ــ ــ ــ ســــــــــاليب الجديــــــــــدة والتجــــــــــارب األ نجاحهـ

ـــــة ــ ــــة النا حـ ــ وقيــــــــاس مــــــــدى القــــــــدرة علــــــــى تطبيقهــــــــا  ،الدوليــ

 
ً
ـــ ى إفــــــــي األردن، وصـــــــــوال ــ ــ ـــــد يســ ــ ـــــادي جديــ ــ ــــوذج اقتصــ ــ ــــى نمــ ــ لـــ

ــــى إ ــ ــ ــ دعـــــــــــــم دور هـــــــــــــذه املنشـــــــــــــآت والتـــــــــــــي تعتبـــــــــــــر مـــــــــــــن أبـــــــــــــرز لـــ

 محركات النمو االقتصادي. 

 لهـــــــــذا الـــــــــنهج، ومـــــــــا نـــــــــتج عـــــــــن املـــــــــؤتمر األول مـــــــــن توصـــــــــيات عـــــــــدة، وللنظـــــــــر فـــــــــي خصوصـــــــــية هـــــــــذه املنشـــــــــآت 
ً
واســـــــــتكماال

 ،ت امليكرويـــــــــــــة والصـــــــــــــغيرة واملتوســـــــــــــطة الثـــــــــــــانيآاملختلفـــــــــــــة علـــــــــــــى مســـــــــــــتوى القطاعـــــــــــــات االقتصـــــــــــــادية، جـــــــــــــاء مـــــــــــــؤتمر املنشـــــــــــــ

ـــــاعي ــ ــــادي واالجتمــ ــ ــ ــــس االقتصـ ــ ــ ـــــده املجلـ ــ ـــــذي عقــ ــ ـــــامج 2020فـــــــــي الســـــــــادس مـــــــــن كـــــــــانون أول  األردنـــــــــي والــ ــ ـــــن برنــ ــ ـــل مــ ــ ــ ــــة كــ ــ ــ ، برعايـ

 .الكويتي، وبنك االتحاد األردنياألمم املتحدة اإلنمائي، والبنك 

http://www.esc.jo/Documents/71fadb82-b1ec-48b6-8fa1-30936c8daac5.pdf
http://www.esc.jo/Documents/71fadb82-b1ec-48b6-8fa1-30936c8daac5.pdf
https://www.google.jo/imgres?imgurl=https://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2021/04/10-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9.jpg&imgrefurl=https://www.almrsal.com/post/1047773&tbnid=J0ZbZ0WdXZhlJM&vet=12ahUKEwjn8rL3o63wAhXl6OAKHV5kAx4QMygbegUIARDxAQ..i&docid=IuwBwZY2qtYezM&w=700&h=330&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9&hl=ar&ved=2ahUKEwjn8rL3o63wAhXl6OAKHV5kAx4QMygbegUIARDxAQ
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ـــــاءت ــ ــ  ألبــــــــــرز األفكــــــــــار والخالصــــــــــات التــــــــــي  وجـ
ً
هــــــــــذه الورقــــــــــة كمخــــــــــرج رئيجــــــــــ ي لهــــــــــذا املــــــــــؤتمر تتضــــــــــمن خاللهــــــــــا؛ تجميعــــــــــا

ـــــت ــ ـــــزات املحـــــــــاور و املخـــــــــالل املـــــــــؤتمر، والخـــــــــروج بـــــــــأبرز  نتجــ ــ خارطـــــــــة طريـــــــــق املجلـــــــــس لتمكـــــــــين أداء املنشـــــــــآت امليكرويـــــــــة لرتكــ

والصــــــــــــغيرة واملتوســــــــــــطة، مــــــــــــع عــــــــــــدد مــــــــــــن التوصــــــــــــيات الضــــــــــــرورية والواجــــــــــــب تبنيهــــــــــــا للنهــــــــــــوض بقطــــــــــــاع املنشــــــــــــآت الصــــــــــــغيرة 

 واملتوسطة على أساس القطاعات االقتصادية املختلفة. 

 (23/4/2020) كورونا خالل أزمةاألردن  في متدرج النفتاح العامة الصحة ساسياتأ .3

 

تهدف هذه الورقة إلى إيجاد اإلجراءات الوقائية الالزمة ملواجهة فيروس كورونا، إذ يكمن الهدف العام خالل االنفتاح 

)رفع الحظر( في االستمرار في خفض معدالت انتشار فيروس كورونا دون االعتماد على تداخالت دوائية )لقاح(. ودراسة 

عليها وكيفيتها من  ، وآلية العملبشكل تدريجيمتطلبات االنفتاح 

حيث جاهزية الصحة العامة والخدمات العالجية الحتواء جميع 

الحاالت الجديدة وسلسلة االنتشار سواء كان املصدر محليا أو 

قادما من الخارج،  وأن يكون املجتمع )الناس( على دراية ووعي 

باإلجراءات املتخذة لالنفتاح، وما  ي املخاطر املتوقعة من ذلك، 

لتزامهم بالتعاون لتحديد أّي حالة جديدة واإلفصاح عنها، ومدى ا

  والتعاون ملنع إعادة انتشار املرض بأعداد كبيرة.

وبمـــــــــــــــا أّن األردن قـــــــــــــــد بـــــــــــــــدأ باالنفتـــــــــــــــاح التـــــــــــــــدريجي ســـــــــــــــواء علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى األعمـــــــــــــــال والقطاعـــــــــــــــات أو علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى 

ـــع املتطل ــ ــ ــ ـــــد جميــ ــ ــ ـــار لتتواجــ ــ ــ ــ ـــــدم االنتظــ ــ ــ ـــن عــ ــ ــ ــ ـــن املمكــ ــ ــ ــ ــــات(، فمــ ــ ــ ــ ـــــات )املحافظـ ــ ــ ــــه املجتمعــ ــ ــ ــ ـــــاء عليـ ــ ــ ـــــاح، وبنــ ــ ــ ــــة لالنفتــ ــ ــ ــ ـــــات املثاليـ ــ ــ بــ

ـــــاض  ــــي االنخفــ ــ ـــــتمرار فـ ـــن االســ ــ ــــام مــ ــ ــــدف العـ ــ ـــق الهـ ــ ـــــن تحقيــ ـــــاح مــ ـــن االنفتــ ــ ـــــد تمكــ ـــي قــ ــ ـــــراءات التــ ـــــيات واإلجــ ـــم األساســ ــ ـــدرج أهــ ــ نــ

ـــــدفـــــــــي انتشـــــــــار املـــــــــرض مـــــــــع الوصـــــــــول تـــــــــدريجيا إلـــــــــى تحقيـــــــــق إعـــــــــادة الحيـــــــــاة الطبيعيـــــــــة للنـــــــــاس وإدارة  جلـــــــــة  ــ ــــاد. وقــ ــ ــ  االقتصـ

ـــ ي تضــــــــــّمنت الورقــــــــــة معــــــــــايير إلعــــــــــاد ــ ــ ــ ـــن الصـ ــ ــ ــ ـــــمن األمـ ــ ــ ـــي تضـ ــ ــ ــ ـــــك التـ ــ ــ ـــل تلـ ــ ــ ــ ـــــة، مثـ ــ ــ ـــــات الحيويـ ــ ــ ـــن القطاعـ ــ ــ ــ ـــــداء مـ ــ ــ ـــاح ابتـ ــ ــ ــ ة االنفتـ

عطـــــــــ  الوقـــــــــت الكـــــــــافي بعـــــــــد االنفتـــــــــاح لرصـــــــــد أّي حـــــــــاالت جديـــــــــدة 
ُ
والغـــــــــذائي مـــــــــرورا بالقطاعـــــــــات األخـــــــــرى، والتـــــــــدرج بحيـــــــــث ت

 عليه. أو املشتبه بها أو املخالطين، والعودة ل غالق في أّي وقت يتراجع فيه الوضع الوبائي عما كان

 

 

 

 

 

https://www.google.jo/imgres?imgurl=https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-106/2021-03/000_93292D.jpg&imgrefurl=https://www.alhurra.com/jordan/2021/03/16/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1&tbnid=YDtd7SazFzoNXM&vet=12ahUKEwiHkvzLpK3wAhWt1eAKHbfXABcQMyhhegQIARB_..i&docid=KreW4H7z3oMdJM&w=3500&h=2368&q=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86&hl=ar&ved=2ahUKEwiHkvzLpK3wAhWt1eAKHbfXABcQMyhhegQIARB_
http://www.esc.jo/Documents/aa1fc505-bd2f-4416-b908-9c08e04c7cd2.pdf
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 .3/5/2020بتاريخ  كورونا أزمة ضوء في التعليم حول  مالحظات .4

 

تقديم تحليل سريع لواقع التعليم املدرس ي إلى هذه الورقة  تهدف

، ومواجهة النظام التعليبي ألزمة كورونا والتعليم الجام ي

والتي كانت يجب أال تكون كذلك. والوصول  ،والتحديات املفاجئة

وقد إلى مقترحات لتجاوز هذه التحديات بل تحويلها إلى فرص. 

 الورقة األبعاد اآلتية:  تناولت

 التعليم والتعلم الحديث والفّعال على ضوء االتجاهات التربوية الحديثة، ومنطلقات القرن الحادي والعشرين.  .1

 واقع التعليم: التحديات والفرص.  .2

الحلول واملقترحات والتي تنبثق الحلول من تحويل التحديات إلى فرص، واستثمار الفرص في إيجاد بدائل وخيارات  .3

 رجت الورقة بمقترحات،  منها ما يتعلق باألزمة الحالية؛ أبرزها: ومشروعات جديدة. وقد خ

اعتماد الجامعات ملواد دراسية مكافئة ملواد دراسية في خطة الطالب/ الطالبة تطرحها جامعات ومراكز علمية  .1

 عاملية خبيرة بآلية التعلم عن بعد.

صة يوتيوب بحيث يقوم أساتذة الكلية إنشاء الجامعات قنوات تعليمية تتناسب وتخصصاتها املعتمدة على من .2

بتحميل ندواتهم ومحاضراتهم املصورة عليها، وُيطلب من الطلبة متابعتها، وعقد جلسات متابعة لها على شكل 

 مهام وأنشطة كي تدخل به مجال تقييم الطلبة.

 أو تقرير أو ُملخص. اقتصار أسئلة االمتحان على االختيار من متعدد، مع إبقاء الفرصة لجزء من العالمات لبحث .3

 

 

 

 

https://www.google.jo/imgres?imgurl=https://cdn.al-ain.com/images/2020/8/18/135-103709-hybrid-education-weapon-coronavirus_700x400.jpg&imgrefurl=https://al-ain.com/article/hybrid-education-weapon-coronavirus&tbnid=j91ULWQC1_dpBM&vet=12ahUKEwjnrIGvpa3wAhUIdRQKHUezC4UQMygxegUIARDgAQ..i&docid=IouXtAj3aLHUeM&w=700&h=400&q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 %D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&hl=ar&ved=2ahUKEwjnrIGvpa3wAhUIdRQKHUezC4UQMygxegUIARDgAQ
http://www.esc.jo/Documents/cbafaccb-9f70-4c50-b072-a333a2ecba39.pdf
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 ردن:أل انشاء ممثل لقطاع األسماك في ا .5

جمعية تحت  بإنشاءوذلك  ؛ردنامية إلى دعم قطاع األسماك في األ الر  األردني تكللت جهود املجلس االقتصادي واالجتماعي

 . حياء لبحرية لتقوم برعاية كافة مصال  الشركاء في القطاعسماك واأل مسبى جمعية مربي األ 

 

 

 .51/4/2020 االستجابة األولية/ ( في األردن NOVEL COVID-19دراسة انتشار فيروس كورونا املستجد )  .6

ــــذه ــــوير  - الدراســــــة تهــــــدف هــ ـــرة واالختصــــــاص تكللــــــت بتطــ ــــحاب الخبـــ ـــع أصــ ــــاءات مـــ ـــن اللقــ ــــدد مـــ ـــي جــــــاءت بعــــــد عقــــــد عــ والتـــ

ر إلــى تقــديم تصـــوّ   -مجموعــات مــن فــرق العمــل لتحديــد اآلثــار املترتبــة لجائحـــة كورونــا علــى مختلــف القطاعــات واملجــاالت

ـــار الجائحـــــة األ ســـــتجابة حــــول اال  وليـــــة آلثــ

ـــــيات  ــ ـــق توصــ ــ ــ ـــا وفــ ــ ــ ــــل معهــ ــ ــ ـــــبل التعامـ ــ وســ

ـــ ـــدت االســــتجابة علـــــى محــــددة. كمـ ا اعتمـ

الســيناريوهات املحتملــة لحــاالت توضــيح 

 صـــــــــــــابة خـــــــــــــالل شـــــــــــــهر نيســـــــــــــان، وتـــــــــــــّم اإل 

ــــة إتصــــــــــــــــنيف الســــــــــــــــيناريوهات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ثالثــ ــ ــ ــ ــ ــ لــ

ســـــــــــــــــــــــــــيناريوهات محتملــــــــــــــــــــــــــــة )الجيــــــــــــــــــــــــــــد، 

ـــدت يئاملتوســــــــــــــــ ، والســــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا عمــ ــ ــ ــ ــ ــ (، كمـ

http://www.esc.jo/Documents/1c9e6480-3a13-4afe-a981-1cf32c671750.pdf
https://www.google.jo/url?sa=i&url=https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51975243&psig=AOvVaw1lgHNjbcdRIuA6aN_9lSzs&ust=1620123992684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj_sK-mrfACFQAAAAAdAAAAABAW
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توقــع وســبل تســطيح صــابات املبهــدف توضــيح منحنــى اإل  ســيناريو  صــابات املحتملــة فــي كــّل عــداد اإل ألــى توضــيح إاالســتجابة 

 منحنى االستجابة. 

ـــار آوحـــــول  ـــناعة،  ثـــــار املتوقعـــــة علـــــى كـــــّل آللعـــــرض  ةالجائحـــــة علـــــى القطاعـــــات فتّمـــــثــ ـــبيل املثـــــال الصــ قطـــــاع، ومنهـــــا علـــــى ســ

السـيولة  لى عرض دور البنك املركزي واالستجابة املقدمـة منـه فـي  ـّ  إالسياحة، واالقتصاد الكلي، باإلضافة و التجارة، و 

 الالزمة لألسواق. 

 .25/4/2020احتياجات املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة في ظل أزمة كورونا املستجدورقة عمل حول  .7

  

 الصغيرة واملتوسطة في ظّل امليكروية و تهدف هذه الورقة إلى وضع تصور لآلثار املتوقعة لجائحة كورونا على املنشآت 

أّن تلك  -خاصة – لوضع هذا التصور  في وقت مبكر حليا، وقد بدأت استجابة املجلس استمرار آثار الجائحة عامليا وم

عداد تقرير يو   احتياجات املنشآت امليكروية إكانت تعاني من ضعف االهتمام بها قبل الجائحة، من خالل  املنشآت

لتحديد  2019والصغيرة واملتوسطة. ويأتي هذا التقرير استكماال ملخرجات املؤتمر الذي عقده املجلس نهاية عام 

 .لتي تواجههاوالصعوبات ا احتياجات املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة

برز آثار الجائحة على املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة، من أتطوير استبانة لتحديد  إلىومن هذا املنطلق عمد املجلس 

   :لىإساس ي أدارة املالية، وقد خلصت االستجابة بشكل العمالة واإلنتاج والتسويق واإل   ي: ؛عدة محاور 

سواء،  حّد مة على املنشآت العاملة في االقتصاد املنظم وغير املنظم على اعتماد إجراءات تخفف من آثار األز  -1

  قطاعاتها.لتنوع  نظراورب  اإلجراءات بطبيعة عمل هذه املنشآت بالقدر املمكن 

من املشاكل منفردة، فعلى  النظرة الشمولية لكافة املشاكل التي تواجه املنشآت، وعدم محاولة معالجة أّي  -2

  .إعادة اإلنتاج بدون طلب سيؤدي إلى تفاقم املشكلة ؛سبيل املثال

 .منه ؤهاأو إعفا 2020إعادة النظر بالتسجيل والترخيص للشركات عن عام  -3

طراف تكون األ الصغيرة واملتوسطة لتقوم برعاية مصال  كافة امليكروية و يجاد جهة ممثلة لقطاع املشاريع إ -4

 . (ردنية لتنمية املنشآت الصغيرة واملتوسطةاأل مؤسسة وطنية معنية بمتابعة قضايا وتنمية الشركات )الوكالة 

 .همية تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة في التلمذة املهنيةأالتدريب في مواقع العمل و  -5

 زمة.األ تنمية املهارات وصناديق التمويل لدعم الشركات في  ملؤسسة ر كبأدور  إيجاد -6

 

 

 

http://www.esc.jo/Documents/dbbba539-c6db-417f-9c88-7e97486c0c60.pdf
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 : 10/7/2020 االقتصادية السكرتير التنفيذي للمجلس االستشاري للسياساتتوثيق عمل اللجان الفرعية في  .8

  

تــــــّم تكليــــــف املجلــــــس بمتابعــــــة أعمــــــال اللجــــــان الفرعيــــــة 

ـــــن ــــة عـ السككككككالتنل التللنككككككست لري ركككككك  ا ست كككككك لت  املنبثقــ
؛ والــذي تــّم تشــكيله خــالل األزمــة  لرسن سكك ا ا صتدكك  ن 

مـــن قبـــل دولـــة رئـــيس الـــوزراء وبعضـــوية الـــوزراء والبنـــك 

املركـــــــــــــزي وبمشـــــــــــــاركة واســـــــــــــعة مـــــــــــــن القطـــــــــــــاع الخـــــــــــــاص 

ــــي  ــــى ممثلـــ ـــافة إلـــ ــ ـــــاص؛ باإلضــ ـــرة واالختصــ ــ ــــحاب الخبــ واصـــ

القطاعـــات اإلنتاجيــــة، حيـــث هــــدفت اللجـــان القطاعيــــة 

ل املقترحـــة للحـــّد مـــن إلـــى تقـــديم تصـــّور حـــول آليـــة العمـــ

ررة، اآلثـــار االقتصــــادية للجائحـــة علــــى القطاعـــات املتضــــ

 ولية للقطاعات ضمن أربعة محاور  ي إجراءات التكيف والتكافل والتعافي واملنعة. وتطوير مصفوفة االستجابة األ 

 12/4/2021/(2020)تقرير حالة البالد  .9

 أوال: نبذة عامة عن تقرير حالة البالد 

 عن املجلس االقتصادي واالجتماعيتقرير حالة البالد  يصدر 
ً
 على املساءلة األردني سنويا

ّ
، والهدف الرئيج ي منه هو الحث

 للجهات الحكومية املختلفة، إذ يتابع التقرير ويرصد في ثناياه االستراتيجيات املعلنة، ومدى تط
ُ
ذ منها وما لم ّف بيقها، وما ن

 ذ. نّف يُ 

 2020ثانيا: تقرير حالة البالد لعام 

 على الشفافية في 
ّ

بقي هدف التقرير الرئيج ي هو نفسه من غير اختالف عن السنوات السابقة، وضمن إطار املساءلة والحث

متابعة على  وقد اشتملت املراجعات .املعلنةمتابعة العمل املؤسج ي للقطاعات واملجاالت املختلفة، ومراجعة استراتيجياتها 

، وقد قدم التقرير توصيات جديدة تساهم في تعزيز عمل القطاعات 2019و 2018التوصيات التي قدمت في تقارير عامي 

 وتأثر كافة القطاع
ً
 وعلى األردن خصوصا

ً
ات والتغلب على التحديات الرئيسية. وفي ظّل تأثير جائحة كورونا على العالم عموما

بها، فقد ارتأى املجلس إدخال بعض التعديالت على مشروع حالة البالد لهذا العام ليشمل آثار هذه الجائحة على القطاعات 

املختلفة، وخاصة على أداء املؤسسات الرسمية والقطاعات في التعامل معها في ظّلِّ محدودية املوارد، وتحويل جزء من 

عن األعوام السابقة بإضافة مجموعة من  2020ك فقد اختلف تقرير حالة البالد لعام ميزانياتها ملواجهة هذه األزمة. ولذل

 األهداف املتصلة بالجائحة، ومنها:

http://www.esc.jo/Contents/state-reportar.aspx
https://www.google.jo/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/PMOJO/posts/3349483358412832/&psig=AOvVaw3LnXVKD4u_qctw7HsybLls&ust=1620123823872000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCVtOClrfACFQAAAAAdAAAAABAD
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تحديد اآلثار املترتبة لجائحة  -1

 كورونا على القطاع/ املجال.

تحديد أهم األولويات  -2

للقطاعات ملا بعد انتهاء 

 الجائحة.

سبل معالجة آثار الجائحة  -3

 ملا بعد األزمة.والحّد منها 

 

لم يختلف التقرير عن التقارير و 

السابقة في منهجية البحث واعتماد 

اإلطار الوصفي، إذ اعتمد على املعلومات الواردة من املؤسسات والجهات والوزارات الحكومية، وخّصص فرق بحث إلعداد 

راجعة، بهدف خلق التوافقات على املراجعات، م املراجعات. كما عقد املجلس جلسات نقاشية ملراجعة املسودات األولية لكّل 

وكان  2020واالستماع إلى املالحظات الواردة لتضمينها في املراجعات، وقد اعتمد التقرير املعلومات والبيانات الواردة عن عام 

 التاريخ النهائي إلضافة أي معلومات داخل التقرير. 31/12/2020تاريخ 

ة تهدف إلى رصد جميع القطاعات واملجاالت العامة التي تؤثر على الحياة العامة مراجع (22)اشتمل التقرير على وقد 

مت األوراق إلى ثمانية محاور، يتضمن كل محور منها مجموعة من املراجعات للتسهيل  للمواطنين وتتشابك معها، وقد قّسِّ

 على القارئ الرب  بينها، وهذه املحاور واملراجعات  ي: 

 مراجعة بيئة و  األردني. االقتصاد في والنقدية املالية السياستين دور  مراجعة ل على املراجعات التالية:االقتصاد الكلي، ويشتم

 األعمال واالستثمار في األردن.

 مراجعة البيئة.و  مراجعة الزراعة.و  مراجعة املياه، وتشتمل على املراجعات التالية: القطاعات األولية 

 مراجعة و  مراجعة الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة، وتشتمل على املراجعات التالية: القطاعات االقتصادية

 السياحة.

 املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت مراجعةو  مراجعة الطاقة.، وتشتمل على املراجعات التالية: قطاعات البنية التحتية 

 واإلسكان. التحتية البنيةمراجعة و  مراجعة النقل.و  والبريد. الرقبي والتحول 

 العمل سوق  مراجعةو  مراجعة التعليم العاليو  مراجعة التعليم العام.وتشتمل على املراجعات التالية:  ،املوارد البشرية 

 والتقني. املنهي والتدريب التعليم وقطاع والتشغيل

 ( 1التنمية املجتمعية)،  :مراجعة األسرةو  صحةمراجعة الو  االجتماعية.مراجعة التنمية وتشتمل على املراجعات التالية 

 مراجعة شؤون املرأة.و  والطفولة
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 ( 2التنمية املجتمعية) ، :مراجعة الشباب.و  مراجعة الثقافةوتشتمل على املراجعات التالية 

 تطوير القطاع مراجعة و  مراجعة التنمية السياسيةوتشتمل على املراجعات التالية:  ،التنمية السياسية وتطوير القطاع العام

 العام.

 

 :2020ثالثا: أهم خالصات تقرير حالة البالد لعام 

  
 
 خالل هذا العام، وقد أظهر التقرير بعض الخالصات لعام  وكما تعلمون فإن

ً
أثر جائحة كورونا ما زال مستمرا

 ، وهي: 2020

ولكنه قدم صورة عامة عن  -أثرها قد يستمر كونها لم تنتهِّ وألّن  –لم يع ِّ التقرير خالصة عامة عن الجائحة  -1

 للقطاعات واملجاالت املختلفة.  2020الفرص والتحديات التي ظهرت خالل عام 

بين التقرير أن املؤسسات لم تكن تمتلك الخط  البديلة للتعامل مع الظروف الطارئة، وكان أداء العديد منها  -2

أدى إلى تنفيذ مجموعة من  -بدء االستيعاب العام للجائحةوبعد -وجود تكاتف الجهود الحقا  ، إال أّن امركزي

 الخط  الطارئة بعّدِّ ذلك رد فعل على الجائحة، أدت إلى تحسين التعامل مع آثارها. 
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قامت املؤسسات الحكومية بتعديل استراتيجياتها وخططها التنفيذية وإعادة ترتيب أولوياتها  2020خالل عام  -3

االستجابة األولية للحكومة كانت بتخفيض موازنات املؤسسات وتحويل املوارد وفق آثار الجائحة. وخاصة أن 

  باتجاه القطاع الص ي. وبالتالي تأجل تنفيذ العديد من املشاريع املدرجة ضمن االستراتيجيات املعلنة.

 والتي لم تكن من ضمن ،أظهرت جائحة كورونا القضايا ومواطن الخلل الداخلية في املؤسسات الحكومية -4

 بأنّ 
ً
 ملعالجتها، علما

ً
ها كانت تقع في صلب عملها. ومثال ذلك أولويات هذه املؤسسات، ولم يتم االهتمام بها سابقا

ة وزيادة عددها، إال أنها لم تمتلك من واجب وزارة الصحة توفير بيانات إحصائية عن متابعة إعداد األسرّ  أّن 

ة قبل الجائحة. وفي السياق نفسه 
ّ
كانت الجامعات تتبع التوجه العالبي بتعزيز التعليم تلك القاعدة بدق

 أنّ 
ّ

 أكثر لكانت االستجابة أفضل مما  ي عليه اإللكتروني واملدمج، إال
ً
ها لم تطبقه سابقا، ولو كان التطبيق فعاال

 
ً
 .حاليا

را خالل نقاشات املجلس مع العديد من الجهات، تبين لديه أن جائحة كورونا كانت عامال مسرعا وليس مغي -5

لألهداف االستراتيجية املوضوعة من املؤسسات الحكومية، مما أّدى إلى وجود فرصة حقيقية لالستفادة من 

الوضع الحالي للتطبيق بسرعة، ومن األمثلة على ذلك اإلسراع في التحول الرقبي وتوظيف التكنولوجيا في 

 وأصبحت من ضمن مختلف القطاعات، وخاصة في بعض الخدمات املقدمة، والتي انتشرت انتش
ً
 كبيرا

ً
ارا

 األمور االعتيادية التي يقوم بها املواطن. 

، هو أمر أساس ي 2020التوجه الحكومي في املوازنة بين املحورين االقتصادي واالجتماعي خالل عام  إّن  -6

 المتداد آثار الجائحة يمكن إعادة النظر في هذه املوازنة لتكو 
ً
ن بين ومحوري في التعامل مع الجائحة، ونظرا

الجانب الص ي واالقتصادي واالجتماعي، وقد اشتملت املراجعات على توصيات مستقبلية كثيرة في هذا 

 الجانب، مثل العنف املجتم ي والصحة النفسية، ودور املرأة والشباب في املجتمع. 

أكد التقرير بالعموم النتائج التي وردت في األعوام السابقة من ضعف املؤسسات وعدم قدرتها على تنفيذ  -7

 استراتيجياتها املعلنة، وخاصة أدوار العاملين في صفوف اإلدارات الوسط  وقدراتهم في اتخاذ القرار املناسب. 

س مصداقية التقرير، وقد الحظ املجلس خالل تعدُّ تجربة املجلس في إعداد التقرير سنويا تجربة رائدة وتعك -8

مّدة العمل على مدار عام كامل تجاوب العديد من الجهات مع التقرير وتعاونهم في إعداده، إضافة إلى املتابعة 

 . 2019و  2018في تنفيذ التوصيات السابقة التي وردت في تقارير عامي 

 (.12/4/2021فقد أطلق التقرير  بتاريخ )ونظرا للظروف التي أملت ببالدنا جراء جائحة كورونا 
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 :ات الحوارية والنشاطات واللقاءاتالندو  2-2

الوطن واملواطن، بادر املجلس إلى عقد  ضمن سلسلة الحوارات مع املسؤولين للتباحث حول القضايا واملوضوعات التي تهّم 

مع املعنيين حول عدة موضوعات بهدف االطالع على مختلف وجهات النظر حول قضايا معينة،  حواريةاجتماعات ولقاءات 

وتشكيل تصور توافقي بشأنها، يتضمن اقتراحات وحلوال يتم التوصية بها للحكومة للمساهمة في اتخاذ القرار املناسب 

 ية:رية لهذا العام املواضيع التالبخصوصها. وقد شملت الندوات والجلسات الحوا

  املؤتمر الثاني للمشاريع امليكروية و الصغيرة واملتوسطة -1

املؤتمر الثاني للمشاريع امليكروية  األردني عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

، وقد حمل عنوان " نحو 2018استكماال للمؤتمر األول الذي عقد في نهاية عام   (،6/1/2020بتاريخ ) والصغيرة واملتوسطة

نموذج اقتصادي جديد"، ومؤتمر هذا العام مقسم إلى خمسة قطاعات، و ي: قطاع الطاقة، والقطاع الصناعي، والقطاع 

مد املؤتمر في جلساته الحوارية على مناقشة التوصيات الزراعي، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الحرف اليدوية. وقد اعت

والتحديات التي تواجه املشاريع عبر أربعة محاور، و ي: بيئة األعمال )تشريعات، قوانين، أنظمة، تعليمات، حوكمة( ملواكبة 

 في الحوكمة، وذلك لضمان ت
ً
طبيقها في كافة األمور البيئة التشريعية للتطورات الحاصلة واملمارسات الفضلى املتبعة عامليا

قات التي تواجه املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة  اإلدارية واملالية ومحور الوصول إلى التمويل، وتحديد أبرز املعّوِّ

ومحور الوصول إلى األسواق، وبيان السبل املتاحة التي تمكن أصحاب املشاريع من الوصول إلى كافة الفرص التسويقية 

األسواق املحلية والخارجية، ومحور الريادة واالبتكار، والتشبيك بين الرياديين لتعزيز فرصهم في تحويل األفكار  املتاحة لتشمل

 ، ومحور التدريب وبناء القدرات. إلى مشاريع منتجة

وقد أقيم على هامش املؤتمر املعرض التسويقي للمشاريع 

املشاركة تجاوز عددها املئة من كافة القطاعات وعلى 

ستوى محافظات اململكة ومنطقة العقبة الخاصة، ومنح م

املشاركين في املعرض الفرصة التسويقية ملنتجاتهم من 

سلع وخدمات، إضافة إلى بناء الترابطات التي تخدم 

 مشاريعهم في املستقبل.

التوصيات التي توافق عليها املشاركون في  وتلخصت أبرز 

وخرجوا بها لرفعها إلى الحكومة والجهات ذات  ،املؤتمر

االختصاص، بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وصوال إلى االستقرار التشري ي للقطاع والحّد 

لصالحيات بين د الجهات الحكومية التي ترتب   بإنشاء املشاريع الصغيرة واملتوسطة ومراقبتها، ومنع التداخل في امن تعّد 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=349
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=349
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تلك املؤسسات  والتأكيد على تسهيل حصول أصحاب املشاريع امليكروية والصغيرة على القروض، والتخفيف من صعوبة 

الضمانات املالية ومتطلبات االقتراض مع ضرورة العمل على دراسة االحتياجات التدريبية التي يتطلبها قطاع املشاريع 

الستمرارية في السوق، ومراجعة املحتوى التدريبي املقدم من املؤسسات التدريبية الصغيرة واملتوسطة لضمان النجاح وا

والتي يجب أن تالمس حاجة صاحب املشروع الفعلية وصوال إلى أصحاب مشاريع مؤهلين والتشديد على  ؛العامة والخاصة

وقد عقد  املعارض في الداخل والخارج . تقديم الدعم املادي والفني لتسويق منتجات املشاريع وسلعها واملشاركة املستمرة في

 ( والبنك األردني الكويتي و بنك االتحاد.UNDPاملؤتمر بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي )

 .)مبادرون(حول شراكة محتملة مستقبال مع  الحديث -2

؛ ون(مبادر )مع  (16/1/2020بتاريخ ) تم عقد اجتماع

وبتمويل من   Plan Internationalهو مشروع يقوده و 

املؤسسة العربية  -االتحاد األوروبي، بالتعاون مع رواد 

حيث .  Euricseللتنمية املستدامة ، مؤسسة الفنار ، 

تصميم املشروع مع التركيز على تعزيز املؤسسات  تّم 

  ،االجتماعية واملبادرات االجتماعية الريادية الحالية

ريادة األعمال االجتماعية. و ي باإلضافة إلى هياكل دعم 

 حدى النتائج العملية للمؤتمر.إ

 .و حبس املدين وناملتعثر -3

 

حول قضية املتعثرين وحبس املدين ( 20/1/2020بتاريخ )  جلسة نقاشية األردني و االجتماعيعقد املجلس االقتصادي 

الهدف من هذه الجلسة يكمن في التقريب بين وجهات  ّن أالذي أكد و  ،الدكتور مصطف  الحمارنهرئيس املجلس  برئاسة

النظر املختلفة للخروج بتوافقات تساهم في إيجاد 

نساني ملستوى القانوني واإلحلول لهذه املشكلة على ا

. 

املشاركون على أهمية املقترحات   توافقوقد 

إنشاء  ؛برزهاأمن   تي كانوالتوصيات املقدمة وال

قاعدة بيانات وطنية لدى وزارة العدل بالتعاون مع 

بحيث يتم إدراج أسماء  ،البنك املركزي متاحة للعامة

جميع املتخلفين عن الدفع مهما كانت قيمة املبالغ 

" وذلك للحّد 
ً
 سيئا

ً
 وتسجيلهم باعتبار كل منهم "دافعا

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=350
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وعلى  ،ساسية من عقوبة الحبساريف العالج وشراء االحتياجات األ ملتعلقة بمصاستثناء الديون او من الديون املعدومة، 

دينار  1لغاء عقوبة الحبس فق  للمبالغ التي تتراوح فيما بين إل  إيجاد آليةضرورة بوص ى املشاركون أمستوى الحبس املدني 

لذلك، مع التشديد على استثناء الديون  دينار )مجموع الديون لكل سنة ميالدية واحدة( ووضع اجراءات بديلة 2000ولغاية 

 .التجارية

 اللجنة التحضيرية ملؤتمر املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة الثالث.  -4

 

في دعم  األردني استكماال لجهود املجلس االقتصادي واالجتماعي

املشاريع امليكروية والصغيرة واملتوسطة، استقدم املجلس بتاريخ 

( عددا من الخبراء واملختصين في مجال الريادة 26/1/2020)

واالبتكار، للحديث حول مبادرة تترجم إلى خطة عمل تمتد حتى 

نهاية العام الحالي، تحضيرا للمؤتمر الثالث للمنشآت امليكروية 

 .والصغيرة واملتوسطة

 

 

 

 (.مبادرون)ملشروع املشاركة في ورشة عمل للجنة العامة  -5

 

محمد  األردني م أمين عام املجلس االقتصادي واالجتماعيقّد 

النابلج ي أبرز توصيات مؤتمر املنشآت امليكروية والصغيرة 

، (4/2/2020التي عقدت بتاريخ ) واملتوسطة الثاني خالل الورشة

بحضور عدد من أصحاب  ؛وأجاب عن استفسارات الحضور 

املستقلة،  )الوزارات، والقطاع الخاص، والهيئات االختصاص من

واملنظمات غير الحكومية، ووكاالت االتحاد األوروبي واألمم 

 املتحدة(.
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استعراض الدليل االسترشادي لقطاع  -6

 الصيادين في خليج العقبة   

 

 ك املجلس االقتصادي واالجتماعيشار 

قامتها أالورشة التي ( في 13/2/2020بتاريخ ) األردني

الجمعية امللكية لحماية األحياء البحرية وسلطة 

 بمشاركة عدد كبير من ،منطقة العقبة االقتصادية

، وذلك بهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية

 استعراض الدليل االسترشادي للصيد البحري 

مجال في  ومراجعته؛ حيث قام الخبراء واملختصون 

والصيد البحري باستعراض أهم   الثروة السمكية

وعرض أهمية تطوير هذا الدليل من أجل دعم اإلرشاد الزراعي في   ،الدولية في هذا املجال واالتفاقياتالتشريعات والقوانين 

 .في خليج العقبة مجال الصيد الرشيد واملستدام

  مس  وطني حول املساواة بين الجنسينوإجراء  إعداد دراسة  -7

 

بالتعاون ما بين املجلس االقتصادي 

ومكتب هيئة األمم  األردني واالجتماعي

( 13/2/2020املتحدة للمرأة عقدت بتاريخ )

ورشة تحضيرية تهدف إلى تبادل اآلراء 

واألفكار مع نخبة من الخبراء وصناع القرار 

من القطاعين العام والخاص ومؤسسات 

املجتمع املدني حول املضامين التي يجب أن 

تشملها الدراسة التي تعد حول وضع املساواة 

 ين .بين الجنس

وأشار األمين العام للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي محمد النابلج ي أّن الدراسة 

كل القضايا املتعلقة باملرأة سواء من   ستشتمل على مس  وطني وعلى مستوى املحافظات والبلديات يتضمن مراجعة

ن شأنها تعزيز وضع املساواة في مشاركة اقتصادية أو سياسية وغيرها، كما أّن الدراسة ستخرج بمجموعة من التوصيات م

  التنوع االجتماعي وتمكين املرأة.

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=354
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 واقع التعاونيات -8

 

 عقد املجلس االقتصادي و االجتماعي

بتاريخ  جلسة متخصصةاألردني 

  ، برئاسة الدكتور مصطف(17/2/2020)

ملناقشة واقع الجمعيات  الحمارنه

التعاونية والتحديات التي تواجه هذا 

ورقة سياسات  لغايات إعدادالقطاع, 

تشتمل على توصيف لواقع الحال 

توصيات تساهم والخروج بوالتحديات و 

في بلورة أفاق للحلول التي من شأنها 

النهوض بواقع التعاونيات وتدعم 

التوافقات لتفعيل املؤسسة التعاونية 

 دنية.األر 

 

 

 قواعد بيانات 2-3

 

و ردود الوزارات حولها ليتم متابعتها  ،داد مصفوفة التوصيات املنبثقة عن مؤتمر املشاريع الصغيرة واملتوسطةإع -1

 والعمل عيها من قبل املؤسسات و الوزارات املعنية.

 : نموذج األردن االقتصادي القياس يThe Jordan Econometric model (JEMM) . تطوير -2

تعتبر هذه الوثيقة نتائج تطبيق نموذج اقتصادي كلي لالقتصاد األردني، وذلك بتقدير العالقات الترابطية الرئيسية بين 

ما يتعلق عمال العاملية وخاصة في دني يتأثر وبشكل كبير في دورة األ ر إّن االقتصاد األ حيث  ؛املتغيرات الكلية املحلية والعاملية

من  قليمية يجعل هنالك املزيدن ظروف الطلب العلمية واإلتحّس  خر فإّن آومن جانب  ،سيةسابأسعار النف  والسلع األ 

نتاج والطلب الكلي والترابطات مع الت املختارة على تحليل جانبي اإل ردنية، كما وترتكز املعادالطلب على السلع والخدمات األ 

 Spasfice) لى الكلإسلوب بناء املعادالت من الجزء أخدام است كل من ميزان املدفوعات والسياسة املالية والنقدية، وقد تّم 

To General)  للمعادالت الكلية في صياغة النموذج 
ً
 .وصوال

 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=355
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=355
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 والدوليالفصل الثالث : التعاون املحلي 

 :نشاطات املجلس في هذا اإلطار  ي أبرز 

 

 دورات تدريبية ومشاركات ملوظفي املجلس: 1-1 -3

رفـــــــــــــــع ســـــــــــــــوية املـــــــــــــــوظفين لديـــــــــــــــه ليتمكنـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن أداء دورهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى أكمـــــــــــــــل وجـــــــــــــــه، إيمانـــــــــــــــا مـــــــــــــــن املجلـــــــــــــــس بضـــــــــــــــرورة 

ـــن قــــــــــــــــــــام املجلـــــــــــــــــــــس خـــــــــــــــــــــالل العـــــــــــــــــــــام بتـــــــــــــــــــــوفير عـــــــــــــــــــــدة دورات تدريبيــــــــــــــــــــة ملوظفيـــــــــــــــــــــه وخصوصـــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــــنهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؛ ولكــ

  ظروف جائحة كورونا حالت دون تلقي تلك الدورات فاقتصرت الدورات على ما يلي:

ـــــه "دورة  -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وتعديالتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الداخليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام الرقابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي " املننظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالي عقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاللاملعهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -10)  املـ

14/2/2019). 
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