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كلمة رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي

االستاذ الدكتور موسى شتيوي
يسعدني أن أقدم لكم النشرة اإلخبارية الدورية الخاصة بالمجلس االقتصادي واالجتماعي بعددها األول والثاني ،والتي
تضـم كافـة اإلنجـازات والفعاليـات واألنشـطة والمنشـورات التـي أصدرهـا المجلـس منـذ بـدء العـام الـى اآلن ،والتـي تهـدف
الـى تعزيـز التواصـل مـع الشـركاء وكافـة المواطنيـن حـول مـا نقدمـه لتحقيـق الهـدف المرجو للمجلـس كبي ًتا للحوار.
إيمانًـا منـي ومـن فريـق العمـل فـي المجلـس بالـدور االستشـاري الـذي يقـوم بـه ،وبأهدافـه ،فإننـا نـرى أن المجلـس كان
لـه دور كبيـر علـى مـدار األعـوام السـابقة فـي تقديـم التوصيـات التـي سـاعدت علـى إدارة األزمـات كجائحـة كورونـا ،وتقديـم
االستشـارات للحكومـة مـن خلال الدراسـات وأوراق السياسـات التـي تعتمـد علـى بيانـات ومعلومـات موثقـة ،وانطالقـا
مـن هـذا الـدور االسـتراتيجي ،فإننـا نسـعى الـى تعزيـز هـذا الـدور والبنـاء عليـه مـن خلال وضـع خطـة اسـتراتيجية معلنـة
تضـم دراسـات اقتصاديـة واجتماعيـة ترتبـط بالقضايـا الراهنـة والمسـتقبلية ،ونؤكـد علـى أن المجلـس سـيكون دائمـا
منفتـح لكافـة اآلراء واالقتراحـات مـن جميـع األطـراف.
لقـد أصبـح تقريـر حالـة البلاد الـذي يصـدره المجلـس سـنويًا عالمـة فارقـة لشـموليته ،حيـث ا كتسـب أهميـة اسـتراتيجية
في عمل المجلس ،كما سنسـتمر بإصدار التقرير لكن بعد المراجعة المؤسسـية الداخلية للتقرير ،إذ سـيركز على قضايا
أو قطاعـات محـددة وإخضاعهـا للبحـث والنقـاش وذلـك للخـروج بتوصيـات علميـة قابلـة للتطبيـق.
كذلـك سـيولي المجلـس أهميـة خاصـة للقضايـا والسياسـات االجتماعيـة ،ضمـن أولو يـات واضحـة بالتـوازي مـع العمـل
علـى األبعـاد والجوانـب االقتصاديـة والتداخـل فيمـا بينهـا.
ومـن إيماننـا المطلـق بأهميـة وفاعليـة مخرجـات خطـة التحديـث االقتصـادي ،سـيكون هنـاك متابعـة فـي المرحلـة المقبلـة
لمخرجـات هـذه الخطـة مـن خلال التركيـز علـى تقديـم الدراسـات وأوراق السياسـات لتعزيـز العمـل علـى متابعـة وتنفيـذ
وتقييـم هـذه المخرجـات بالمرحلـة المقبلـة.
كمـا أود أن أتقـدم بالشـكر لفريـق عمـل المجلـس بكافـة تخصصاتـه وكافـة الشـركاء االسـتراتيجيين مـن القطـاع العـام
فعـال فـي نجـاح أنشـطتنا ،كمـا
والخـاص والباحثيـن علـى تعاونهـم ودعمهـم الموصـول للمجلـس والـذي سـاهم بشـكل ّ
سـنعمل علـى تطويـر وتوسـيع قاعـدة الشـركاء للمجلـس مـن أجـل تحقيـق األهـداف والخطـط المرجـوة.
وأخيـرا سـنكرس طاقاتنـا للقيـام بمسـؤولياتنا لخدمـة الوطـن ،تحـت را يـة صاحـب الجاللـة الهاشـمية الملـك عبـدهللا الثانـي
ابـن الحسـين حفظـه هللا ورعـاه ،وولـي عهـده صاحـب السـمو الملكـي األميـر الحسـين بـن عبـدهللا.
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التقارير

المجلس االقتصادي واالجتماعي
يطلق تقرير حالة البالد ٢٠٢١
أطلـق المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي تقريـره السـنوي
الرابـع «حالـة البلاد» لعـام  ،٢٠٢١كتقليـد متبـع في المجلس
منـذ العـام  ،2018والـذي يهـدف الـى مراجعة أداء القطاعات

الحكوميـة المختلفـة وفـق منهـج علمـي دقيـق لقيـاس
مسـتوى اإلنجـاز المؤسسـي ،وتقديـم المقترحـات لتحسـين
األداء الحكومـي ،واشـتمل التقريـر علـى مراجعـة تحليليـة

2022/5/22

لواقـع القطاعـات االقتصاديـة واالجتماعيـة المختلفـة
والتحديـات التـي تواجههـا ،والتوصيـات التـي مـن شـأنها

تحسـين مخرجـات هـذه القطاعـات وتعزيـز الترابـط فيمـا

بينهـا لتحقيـق التقـدم االقتصـادي واالجتماعـي المنشـود
فـي المجتمـع ،عبـر مراجعـة  21قطاعـا توزعـت علـى ثمانيـة
محـاور أساسـية.

للمزيد >>
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مشاركات دولية ومحلية

شتيوي نائبا لرئيس اتحاد المجالس
االقتصادية واالجتماعية العربية
2022/6/21
االقتصاديـة

واالجتماعيـة العربيـة والهيئـات المماثلـة لهـا التـي أقيمـت
فـي الجزائـر علـى مـدار يوميـن.

قـررت

الجمعيـة

العموميـة

للمجالـس

بوشـناق خلادي رئيسـا التحـاد المجالـس االقتصاديـة

كورونـا علـى االقتصـاد واإلجـراءات الحكوميـة التـي تـم
اتخاذهـا ،ودور المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي فـي تقديـم

واالجتماعيـة انتخـاب رئيـس المجلـس الوطنـي االقتصـادي
واالجتماعـي والبيئـي الجزائـري الدكتـور سـيدي محمـد

واالجتماعيـة العربيـة ،ورئيـس المجلـس االقتصـادي
واالجتماعـي األردنـي الدكتـور موسـى شـتيوي نائبـا لرئيـس
االتحـاد للـدورة الحاليـة لمـدة ثلاث سـنوات .٢٠٢٥-٢٠٢٢
وجاء ذلك خالل مشاركة الدكتور موسى شتيوي في أعمال

الجمعيـة العامـة االسـتثنائية التحـاد المجالـس االقتصاديـة

واسـتعرض شـتيوي فـي مداخلتـه اآلثـار التـي خلفتهـا أزمـة

العديـد مـن الدراسـات واالستشـارات للحكومـة فيما يتعلق
بالتعامـل مـع األبعـاد االجتماعيـة واالقتصاديـة المحليـة
للجائحـة.

للمزيد >>
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مشاركات دولية ومحلية

المجلس االقتصادي واالجتماعي يشارك في القمة
اليورومتوسطية للمجالس االقتصادية واالجتماعية
أميـن عـام المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي الدكتـور متري
مدانـات يشـارك فـي القمـة اليورومتوسـطية للمجالـس

2022/6/5

االقتصاديـة واالجتماعيـة والمؤسسـات المماثلـة تحـت
شـعار «كوفيـد –  :19دور المجتمـع المدنـي فـي إعـادة بنـاء

المنطقـة اليورومتوسـطية وتعزيـز قدرتهـا علـى الصمـود
بتنظيـم مشـترك مـن قبـل اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة
األوروبيـة ،والمجلـس االقتصـادي واالجتماعـي والبيئـي
بالمغـرب.

للمزيد >>

شتيوي يشارك بندوة حول الحوار االجتماعي
في دعم استقرار أسواق العمل

2022/3/16

رئيـس المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي الدكتـور شـتيوي

يشـارك بالنـدوة القوميـة المقامـة مـن قبـل منظمـة العمـل
العربيـة فـي القاهـرة حـول دور الحـوار االجتماعـي فـي دعـم

اسـتقرار أسـواق العمـل ،للحديـث عـن دور المجلـس فـي
مأسسـة وترسـيخ الحـوار االجتماعـي بيـن كافـة األطـراف
لبنـاء عالقـات مسـتقرة وثابتـة فـي ظـل التغييـرات التـي
تشـهدها أسـواق العمـل.

للمزيد >>
العدد األول والثاني 2022
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الدراسات
إطالق دراسة حول «مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة
والمتوسطة» بالشراكة بين المجلس االقتصادي واالجتماعي
ومنظمة كير العالمية في األردن

للمزيد >>

إطالق دراسة حول «اإلطار العام للمساواة بين الجنسين
(النوع االجتماعي) في األردن»

للمزيد >>
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توقيع اتفاقيات

مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والمجلس
االقتصادي واالجتماعي
وقعـت غرفـة تجـارة عمـان والمجلـس االقتصـادي
واالجتماعـي األردنـي مذكـرة تفاهـم لتعزيـز مفهـوم الشـرا كة
والتعـاون بيـن القطاعيـن العـام والخـاص وبنـاء التوافـق

االقتصادي ،وإطالق المبادرات ورسـم السياسات ،لتحقيق
نتائـج إيجابيـة فـي مجـال إعـداد الدراسـات المتخصصـة
التـي تخـدم مصالـح القطـاع التجـاري والخدمـي ،وإجـراء

اسـتطالعات الـرأي والمسـوحات الميدانيـة.

2022/2/26

وتنـص مذكـرة التفاهـم علـى تبـادل وتقديـم مقترحـات
مشـروعات ومبـادرات ُمشـتركة بيـن الطرفيـن بالمجـاالت

االقتصاديـة والتنمويـة التـي تهـم القطـاع التجاري والخدمي

المشـتركة
خصوصـا ووضـع المالحظـات والمقترحـات
ُ
والتوافـق حـول مشـاريع القوانيـن واألنظمـة والتشـريعات
الناظمـة للنشـاط االقتصـادي.

للمزيد >>

العدد األول والثاني 2022
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نشاطاتنا

شتيوي يلتقي المنسق المقيم لألمم المتحدة
ومنسق الشؤون اإلنسانية في األردن

2022/4/19

التقـى رئيـس المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي الدكتـور

موسـى شـتيوي بالمنسـق المقيم لألمم المتحدة ومنسـق
الشـؤون اإلنسـانية فـي األردن غلام محمـد اسـحق زى،

واستعرض شتيوي خطة عمل المجلس في الفترة القادمة

ومـدى توافقهـا مـع خطـة عمـل األمـم المتحـدة لألعـوام
الخمسـة القادمـة التـي سـيتم اقرارهـا.

للمزيد >>
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نشاطاتنا

االقتصادي واالجتماعي يعقد جلسة حول
ظاهرة التعثر المالي
المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يعقـد جلسـة حـول
ظاهـرة التعثـر المالـي بحضـور ،أميـن عـام المجلـس القضائـي
عمـان
القاضـي وليـد كناكريـة ،ونائـب رئيـس غرفـة تجـارة ّ

2022/3/31

محمـود الجليـس ،ومديـر عـام جمعيـة البنـوك الدكتـور ماهـر

المحـروق ،بهـدف تحديـد حجـم الظاهـرة وفاعليـة اإلجـراءات
المتبعـة للخـروج بتوصيـات كفيلـة للحـد منهـا.

للمزيد >>
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جلسات حوارية

االقتصادي واالجتماعي يعقد جلسة مراجعة
الصحة ضمن تقرير حالة البالد 2021

2022/2/8

المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يعقـد جلسـة لمناقشـة

الصحـة وملـف كورونـا الدكتـور عـادل البلبيسـي و رئيـس

بمشـاركة نخبـة مـن الخبـراء والمختصيـن مـن القطاعيـن

اسـتكماال للجلسـات التـي يعقدهـا المجلـس إلنجـاز التقريـر.

مراجعـة القطـاع الصحـي ضمـن تقريـر حالـة البلاد ،2021
العـام والخـاص ،وبحضـور مستشـار رئاسـة الـوزراء لشـؤون

جمعيـات المستشـفيات الخاصـة فـوزي الحمـوري ،وذلـك

للمزيد >>
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جلسات حوارية

حالة البالد يناقش ورقة تطوير القطاع العام
المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يناقـش المسـودة

األوليـة لورقـة تطويـر القطـاع العـام ضمـن تقريـر حالـة البلاد
 ،2021وجاهيـا ً وعبـر تقنيـة االتصـال المرئـي (،)ZOOM

2022/2/21

وبحضـور العيـن مـازن السـاكت ،ورئيـس ديـوان الخدمـة
المدنيـة سـامح الناصـر ،والعديـد مـن الخبـراء والمختصيـن
مـن القطاعيـن العـام والخـاص.

للمزيد >>

حالة البالد يناقش ورقة التنمية السياسية

2022/2/20

المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يناقش المسـ ّودة األولية

موسى المعايطة ،وأمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة،

بحضـور وزيـر الشـؤون السياسـية والبرلمانيـة المهنـدس

الخبـراء والمختصيـن.

لورقـة التنميـة السياسـية ضمـن تقريـر حالـة البلاد ،2021

وأمنـاء عاميـن وممثليـن عـن األحـزاب والنقابـات ،وعـدد مـن

للمزيد >>
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حالة البالد  2021يناقش قطاع الطاقة

2022/2/24

المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يعقـد جلسـة حواريـة
لمناقشة ورقة قطاع الطاقة ضمن تقرير حالة البالد ،2021

بحضـور مديـر هيئـة الطاقـة الذريـة الدكتـور خالـد طوقـان

ومسـاعد أميـن عـام وزارة الطاقـة حسـن الحيـاري وعـدد

مـن المختصيـن والخبـراء مـن القطاعيـن العـام والخـاص
وجاهيـا ً وعبـر تقنيـة االتصـال المرئي  ،zoomوذلك اسـتكماال ً

للجلسـات التـي يعقدهـا المجلـس إلنجـاز التقريـر.

للمزيد >>

قطاع النقل يواجه تحديات جوهرية تحتاج
مشاركة جميع الجهات لمواجهتها
2022/2/28
المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يعقـد جلسـة لمناقشـة

المسـ ّودَة األوليـة لورقـة النقـل اسـتكماال ً للجلسـات التـي
يعقدهـا المجلـس إلنجـاز تقريـر حالـة البلاد ،2021بحضـور
أميـن عـام وزارة النقـل المهندسـة وسـام التهتمونـي وعـدد
مـن المختصيـن والخبـراء مـن القطاعيـن العـام والخـاص
وجاهيـا ً وعبـر تقنيـة االتصـال المرئـي .zoom

للمزيد >>
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جلسات حوارية

االقتصادي واالجتماعي يناقش تداعيات األزمة
الروسية األوكرانية على االقتصاد

2022/3/6

المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يعقـد جلسـة لمناقشـة
تداعيـات األزمـة الروسـية األوكرانيـة علـى االقتصـاد األردنـي،
للخـروج بورقـة سياسـات تتضمـن االنعكاسـات المتوقعـة
علـى االقتصـاد ومقترحـات وحلـول لتفاديهـا ،بحضـور نائـب

رئيـس الـوزراء األسـبق الدكتـور جـواد العنانـي ورئيـس غرفـة

تجـارة عمـان خليـل الحـاج توفيـق وعـدد مـن المختصيـن

والخبـراء وممثليـن عـن القطاعيـن العـام والخـاص وجاهيـا ً
وعبـر تقنيـة االتصـال المرئـي .zoom

للمزيد >>
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جلسات حوارية

حالة البالد يناقش مراجعة اإلسكان والبنية التحتية

2022/3/10

المجلس االقتصادي واالجتماعي يناقش مراجعة اإلسكان

والبنية التحتية ضمن محور قطاعات البنية التحتية لتقرير
حالة البالد  ،2021بحضور أمين عام وزارة األشـغال العامة
واإلسـكان بالوكالـة المهنـدس جمـال أبـو عيـد ،و مديـر عـام
مؤسسـة اإلسـكان والتطويـر الحضـري المهندسـة جمانـة
العطيـات ،وعـدد مـن الخبـراء والمختصيـن مـن القطاعيـن
العام والخاص وجاهيا ً وعبر تقنية االتصال المرئي» زووم».

للمزيد >>

االقتصادي واالجتماعي يعقد جلستي التعليم العام
والعالي ضمن حالة البالد ٢٠٢١
2022/3/15
المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يناقـش فـي جلسـتين
قطـاع التعليـم العالـي والتعليـم العـام ضمـن تقريـر حالـة
البلاد  ٢٠٢١وجاهيـا وعبـر تقنيـة االتصـال المرئـي zoom
بحضـور أميـن عـام وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
مأمـون الدبعـي ،ورئيـس هيئـة اعتمـاد مؤسسـات التعليـم
العالـي وضمـان جودتهـا ظافـر الصرا يـرة ،وعضـو مجلـس
األعيـان محاسـنة الجاغـوب وأميـن عـام وزارة التربيـة

والتعليـم نجـوى قبيلات وعـدد مـن الخبـراء والمختصيـن.

للمزيد >>
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جلسات حوارية

حالة البالد  ٢٠٢١يناقش قطاع االتصاالت

2022/3/10

المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يناقـش مراجعـة
االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات ضمـن تقريـر حالـة البلاد
 ٢٠٢١وجاهيـا وعبـر تقنيـة االتصـال المرئـي  ،zoomبحضـور
وزيـر االقتصـاد الرقمـي والريـادة أحمـد الهنانـدة ،وعـدد مـن

الخبـراء والمختصيـن.

للمزيد >>

حالة البالد  ٢٠٢١يناقش قطاع السياحة
2022/3/27
المجلس االقتصادي واالجتماعي يناقش مراجعة السياحة
ضمـن تقريـر حالـة البلاد  ،٢٠٢١وجاهيـا وعبـر تقنية االتصال
المرئـي  ،zoomوبحضـور وزيـر السـياحة واآلثـار نايـف الفايـز
ورئيس اللجنة السياحية والتراث في مجلس األعيان نضال

قطاميـن ،وعـدد مـن المختصين والخبراء.

للمزيد >>
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جلسات حوارية

حالة البالد  ٢٠٢١يناقش ورقة الشباب
المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي يعقـد جلسـة لمناقشـة

ورقـة الشـباب ضمـن تقريـر حالـة البلاد  ،٢٠٢١وجاهيـا وعبـر
تقنية االتصال المرئي  ،zoomوبحضور وزير الشباب محمد

2022/3/27

النابلسـي ،وعـدد مـن المختصيـن والخبـراء مـن القطاعيـن
العـام والخـاص.

للمزيد >>
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المجلس في اإلعالم

«المجلس االقتصادي واالجتماعي»
وتقرير «حالة البالد »2021
عوني الداوود
بدا يـة ..ال بـد مـن اإلشـادة بالجهـد المبـذول مـن قبـل «المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي األردنـي» برئاسـاته
وأمنائـه العاميـن وكادره الحالييـن والسـابقين ،ألنـه جهـد يسـتحق الثنـاء والتقديـر ،وهـو شـكر ال يمنـع مـن
التوقـف عنـد كل مـا يصدرعـن هـذا المجلـس مـن دراسـات أو تقاريـر ..وغيـر ذلـك ،إيمانـا م ّنـا بالدورالملقـى
علـى كاهـل هـذا المجلـس الـذي مـن المفتـرض أنـه يشـكّل ذراعـا استشـارية للحكومـات المتعاقبـة ،حتـى
ولـو كانـت توصياتـه غيـر ملزمـة للحكومـات!

للمزيد >>
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المجلس في اإلعالم

تقرير حالة البالد
سالمة الدرعاوي
ـي فـي إصـداره لتقريـر حالة البالد الذي يعطي تشـخيصا ً
جهـد كبيـر يقـوم بـه المجلـس االقتص
ّ
ـادي واالجتماع ّ
واقعيـا للحالـة الفعليـة التـي عليهـا الكثيـر مـن القطاعـات وهي محل البحث.
التقريـر هـو الرابـع ،وهـو األول بعـد تداعيـات كورونـا ،ويتضمـن تحليلا موسـعا وتشـخصيا عميقـا ً قـام بـه
فريـق مـن الخبـرات العلميـة المتميـزة بالشـرا كة الفعليـة مـع ممثلـي المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص
وفعاليـات مختلفـة سـاهمت بهـذا الجهـد البحثـي االسـتقصائي المميـز.
التقرير سيسلم للحكومة مثله مثل باقي التقارير السابقة ،وعلى األرجح ستوضع توصياته على الرف مثل
سـابقاتها ،فلم نسـمع يوما أن الحكومة أخذت بتوصيات هذه التقارير النوعية رغم أهميتها لصانع القرار
وراسـم السياسـات ،فالحكومـات ال تعمـل وفـق منهجيـة عمـل محـددة ،فهـي أقـرب لعمـل المياومـة (يـوم
بيـوم) ،حتـى قانـون الموازنـة والـذي يعـرف بأنـه خطـة الـدول المال ّيـة لسـنة كاملـة ال تلتـزم فيـه الحكومـات،
وتخالفه في الكثير من بنوده خاصة في اإلنفاق الزائد ،فكيف هو الحال بتوصيات تقرير حالة البالد الصادر
مـن مؤسسـة رسـم ّية مـن المفتـرض أن تكـون هـي الخـزان الفكـري للدول فـي خططها وبرامجها.

للمزيد >>
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المجلس في اإلعالم

هل نحن فعال بحاجة
لـ «مجلس أعلى للثقافة»؟
الدكتور عادل الطويسي
جـاء فـي توصيـات «تقريـر حالـة البلاد لعـام  »2021الصـادر عـن المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي (وهـو
مجلس رسمي استشاري) ضرورة انشاء «مجلس أعلى للثقافة» ،وذلك بغية النهوض بالواقع «الواهن»
و «الضعيـف» للثقافـة والفنـون فـي المملكـة.
فـي أواخـر عـام  2005تشـرفت بحمـل حقيبـة وزارة الثقافـة فـي حكومـة دولـة الدكتور معروف البخيت األولى،
فوجدتهـا ممزقـة ومتهالكـة ،وفـي طريقهـا لالندثـار؛ وليـس أدل علـى ذلـك مـن الغـاء جميـع مديريـات الثقافـة
عمـان ،الـى جانـب إجـراءات
فـي محافظـات المملكـة آنـذاك ،وحصـر الفعـل الثقافـي والفنـي فـي العاصمـة ّ
مماثلـة كثيـرة أخـرى كانـت قـد اتخـذت قبـل مجيئـي للـوزارة ..وقـد بـرزت حينهـا فكـرة انشـاء مجلـس أعلـى
للثقافـة والفنـون ع ّلـه ينهـض بالحركـة الثقافيـة والفنيـة فـي البلاد ،وهـو الـدور الـذي كان يجـب أن تقـوم بـه
الوزارة.

للمزيد >>
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المجلس في اإلعالم

كيف تبدو حالة البالد؟
حسين رواشدة
كيـف تبـدو حالـة البلاد؟ التقريـر الرابـع الـذي أصـدره المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي األردنـي ،هـذا العـام،
يرصـد جانبـا مـن الصـورة ،ثـم يضـع مـا يلـزم مـن اقتراحـات لتصحيـح المسـار ،لكـن المسـألة ،بتقديـري،
تحتاج لقراءات أوسع ،أفقيا وعموديا ،لفهم حالة بلدنا ،وما تعرض له على امتداد السنوات الماضية من
إصابـات وتحـوالت ،سـواء فـي المجـال السياسـي ،أو الدينـي ،أو االقتصـادي ،أو االجتماعـي ،وغيرهـا.
لكـي ال نغـرق بالتفاصيـل ،أشـير إلـى واقعـة صادمـة ،ال بـد أن نتعامـل معهـا بجديـة ،إذا أردنـا أن نؤسـس
لحالـة جديـدة فـي بالدنـا ،وهـي كتلـة الــ % 70مـن األردنييـن الذيـن عزفـوا عـن المشـاركة بالعمـل العـام،
المعطلة (بكسـر الطاء وفتحها معا)،
وفقدوا الثقة بأنفسـهم وببعضهم بعضا ،وبالدولة أيضا ،هذه الكتلة
ّ
تشـكل أخطـر تحـد أمـام صانعـي السياسـات ومتخـذي القـرارات بكافـة المجـاالت.

للمزيد >>
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المجلس في اإلعالم

«حالة البالد» والصدمات الخارجية
د.عدلي قندح
حالـة البلاد هـو عنـوان التقريـر الـذي أصـدره المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي على شـكل استشـارة دورية
للحكومة منذ أربع سنوات ،حيث يحرص المجلس االقتصادي واالجتماعي على مناقشة مسودة التقرير
قبـل غصـداره مـع نخبـة مـن الخبـراء والمختصيـن ،وهـذه ميـزة مقـدّرة للمجلـس .والجميـع يتفـق علـى أن
األردن كدولـة وكاقتصـاد اسـتطاع التصـدي للصدمـات والتقلبـات والـدورات االقتصاديـة الطبيعيـة وغيـر
الطبيعيـة بالرغـم مـن كل مـا يمكـن قولـه عنـد تحليـل بيانـات ومؤشـرات االقتصـاد الكليـة والجزئيـة.

للمزيد >>
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كلمة أمين عام المجلس االقتصادي واالجتماعي

الدكتور متري مدانات
ضمـن سـعي المجلـس الدائـم نحـو التحسـين والتطويـر المسـتمر ،يأتـي االصـدار االول مـن النشـرة
االخباريـة الدوريـة المتخصصـة فـي اخبـار ونشـاطات المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي للنصـف االول
مـن عـام  ،2022وذلـك نتيجـة جهـود موظفـي المجلـس فـي تنفيـذ المهـام التـي يتوالهـا والهادفـة الى تعزيز
المشـاركة والحـوار االجتماعـي حـول القضايـا االقتصاديـة واالجتماعيـة التـي تهـم المواطنيـن وتقديـم
توصيـات ومقترحـات حلـول عمليـة لهـا مـن اجـل تعزيـز دوره ومسـاهمته فـي جهـود الحكومـة لتحقيـق
االهـداف واالولويـات الوطنيـة ضمـن رؤيـة التحديـث االقتصـادي.
توفـر هـذه النشـرة المعلومـات والبيانـات والدراسـات المتخصصـة والمتنوعـة للمهتميـن والخبـراء
المختصين حول أبرز القضايا االقتصادية واالجتماعية الملحة التي تطرق اليها المجلس .حيث اشتمل
العدديـن االول والثانـي مـن هـذه النشـرة علـى اخبـار ونشـاطات المجلـس والشـرا كات المحليـة والدوليـة
والدراسـات والتقاريـر والجلسـات الحواريـة التـي تـم عقدهـا خلال النصـف االول مـن العـام الحالـي .خلال
الفتـرة القصيـرة الماضيـة تمكنـا مـن تطويـر اعمـال المجلـس لتكـون ا كثـر شـفافية وتشـاركية ومبنيـة
علـى المعرفـة واالدلـة .وتنوعـت انجـازات المجلـس خلال الفتـرة السـابقة بيـن جلسـات حواريـة هادفـة الى
دراسـات وتقاريـر تشـخيصية وأوراق سياسـات تقـدم الحلـول والتوصيـات لصاحـب القـرار حـول القضايـا
االقتصاديـة واالجتماعيـة الملحـة.
ولمأسسـة اعمـال المجلـس مسـتقبال ،نتطلـع الـى اعـادة تشـكيل مجموعـات ولجـان المجلـس المختلفـة،
وعقـد شـرا كات اسـتراتيجية وتطويـر مشـاريع جديـدة تسـتهدف القضايـا االقتصاديـة واالجتماعيـة التـي
تهـم فئـات المجتمـع المختلفـة .بالتـوازي مـع ذلـك ،سـيتم تطو يـر آليـة تنفيـذ الدراسـات والمشـاريع
لتتضمـن حلـول مبتكـرة وطـرح مفاهيـم جديـدة تقـدم حلـول وتلبـي احتياجـات هـذه القطاعـات المختلفة.
وفيمـا نواصـل تطويـر أعمالنـا فـي المجلـس ،نلتـزم بقيمنـا المرتكـزة علـى ترسـيخ تقاليـد الحـوار وبنـاء
التوافـق والمصداقيـة والشـفافية والمهنيـة وتعزيـز مفهـوم الشـرا كة والتعـاون مـا بيـن القطاعيـن العـام
والخـاص ومؤسسـات المجتمـع المدنـي وتبنـي وإطلاق المبـادرات الرياديـة فـي التفكيـر والتحليـل ورســم
السياسـات وآليـات تنفيذهـا.

د .متري مدانات
االمي ــن العـ ــام
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