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 رئيس املجلستقديم 

حساب" داخلية للوزارات واملؤسسات الرسمية املختلفة؛  "جردةبعمل  2018عام الفي املجلس االقتصادي واالجتماعي  بدأنا

نجز منها، 
ُ
،  وتكلل ذلك بإصدار وتشخيص ما لم ُينجز وأسبابه العامة دون الدخول في التفاصيل البعيدةوالوقوف على ما أ

تناول و ، باحث ومختص 700شارك في إعداده  استغرق إنجازه حوالي العام وقد ،23/12/2018بتاريخ  " حالة البالدتقرير " 

ما بين املراجعة  اآلن ذاته،في جمعت لف وخمسمئة صفحة، أ جاءت في ما يزيد على؛ ستراتيجية قطاعيةامئة وعشرين 

، ولدور  36ترتبط بسلطات الدولة في التي جاالت املالبحثية لوضع القطاعات واملجاالت االقتصادية واالجتماعية و 
ً
ملفا

لك القطاعات ستراتيجية والبرامج التنفيذية والسياسات وتنفيذها في توضع الخطط اال في الوزارات واملؤسسات املعنية 

 هذا التقرير سيكون و  .واملجاالت
ُ
نى عليه التقارير الالحقة، والبوصلة التي ستساعدنا في الخوض في بحجر األساس الذي ست

 .اتجاهات ومجاالت جديدة وفق أسس معمقة من التحليل والتقص ي

 

وأوراق  دراساتالالتقارير و مجموعة من  صدرنافأ ،أخرى مهمة وحساسة اقتضتها طبيعة الحالقضايا كما تناولنا 

تقرير تقييمي لواقع قطاع التعليم املنهي والتقني والتدريب في اململكة األردنية : حيث كان من الدراسات ؛رأيالو  سياساتال

بتاريخ  األوضاع املالية للجامعات الحكومية في األردن )الواقع والحلول(دراسة و  ،31/1/2018 بتاريخ الهاشمية

 .30/12/2018بتاريخ  مكافحة املخدرات في األردن: إطار استراتيجي للسياسات العامةودراسة ، 4/10/2018

 

صناديق التقاعد والحاكمية حول رأي ورقة مواضيع مختلفة؛ فأصدرنا  حول  رأيالو  ودارت مروحة أوراق السياسات

 .26/3/2018 بتاريخ النقل العام في األردنحول سياسات وورقة  ، 14/1/2018بتاريخ  الرشيدة

 

نظام األبنية وتنظيم املدن   بعض األنظمة والقوانين املختلف عليها، ومنها: في خلق توافقات حول  -أيضا –وساهم املجلس 

الجرائم  معدل لقانون  قانون ، وقانون حماية البيانات الشخصيةو، 2016( لسنة 136رقم ) والقرى وتعديالته

مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير ، وقانون رخص املهن ملدينة عمان، والجرائمقانون منع و، اإللكترونية

مشروع ، و2007( لسنة 47) رقم قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على املعلومات، و2014املشروع لسنة 

 .قانون الضريبة الجديد

 

http://www.esc.jo/Documents/c191ffaa-5842-41f1-800a-90501c5f469a.pdf
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=281
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=281
http://esc.jo/NewsView.aspx?Id=291
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=284
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=284
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=284
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=245
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=245
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=245
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داء االقتصادي تعزيز األ  مؤتمر املنشآت الصغيرة واملتوسطة، تحت عنوان "وتّوج املجلس إنجازاته لهذا العام بعقد 

والذي  (،12/12/2018-11بين )ما في الفترة  "نحو نموذج اقتصادي جديد ... واالجتماعي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

التشغيل والتعليم "  السياسات حول  مؤتمروكان قد تقّدمه في العام نفسه  سطة.بدعم املشاريع الصغيرة واملتو عني 

ما في الفترة  "سوق العمل األردني" والندوة الدراسية األكاديمية حول ، "دن: آثار تدفق الالجئين السوريينواإلسكان في األر 

 .(14/5/2018 -13)بين 

 

، جمعت بين أصحاب الرأي واملشورة حوارية اتجلس( 108) ذكره قمنا بعقد ما يزيد على سبق ماوفي سبيل تحقيق كل 

مأسسة فاملجلس االقتصادي هو املكان الذي يتم فيه  القطاعات على اختالف آرائهم واتجاهاتهم. مختلفواالختصاص من 

و املختصين للوصول إلى آراء توافقية بين أصحاب العالقة والشركاء حول السياسات  ةشراك كافة األطراف وبيوت الخبر إ

 بناء على حوارات وطنية هادفة. والتشريعات

 

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

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

 أنجزها املجلس.

 

 

 

  رئيس املجلس           

  هالحمارنمصطفى                                                                                                                    
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 الفصل األول: املجلس االقتصادي واالجتماعي

 

  نشـأة املجلس وأهدافه:  1-1

  

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

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

 ة. االجتماعيين واألطراف ذوي العالقة االستشارات حول كافة  القضايا والسياسات االقتصادية واالجتماعي

 

 ومن بين أهداف املجلس االقتصادي  و االجتماعي:

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

 الصلة بالسياسات االقتصادية واالجتماعية.

 جتماعية متوازنة ومستدامة.تحقيق تنمية اقتصادية واة بتوجيه السياسات والقرارات نحو املساهم 

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

 املعنية بشأنها.

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

 

لى إتقديم املشورة ويعمل على القتصادي واالجتماعي مهامه عند الطلب من الحكومة أو بمبادرته الذاتية، وينفذ املجلس ا

صحاب العمل والعمال أخبراء وأكاديميين وممثلين عن  وذلك من خاللالحكومة حول السياسات االجتماعية واالقتصادية، 

الخبرات العميقة في شتى املجاالت. ويعمل املجلس االجتماعي من القطاعات الصناعية والتجارية، ليتمكن من البناء على 

االقتصادية  االقتصادي على تعزيز الحوار االجتماعي حول مسائل تهم املواطنين األردنيين، على سبيل املثال ال الحصر

  واالجتماعية، توزيع الدخل، البطالة والفقر، والتعليم. 

 

 

 

 

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

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

 مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

 

ـــــة         :الــرســالــ

و املختصين للوصول إلى آراء توافقية بين أصحاب العالقة والشركاء حول  ةكافة األطراف وبيوت الخبر شراك إمأسسة 

السياسات والتشريعات بما يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء 

 ة ومستدامة.املتوافق عليها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازن

 :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 

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

  .تبني املبادرات الريادية وإطالقها في التفكير  والتحليل ورسـم السياسات وآليات تنفيذها 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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


 
 

10 
 

 2018التقرير السنوي 

 
 الفصــل الثاني: إنجازات املجلس

السلطة التنفيذية حول جميع القضايا االقتصادية  إلىاستمر املجلس االقتصادي و االجتماعي في دوره في تقديم االستشارة 

البرملان. وقد قام مة و واالجتماعية، كما ساهم في تقديم االستشارة بخصوص بعض التشريعات بناء على طلب من الحكو 

طات، واللقاءات، واملوائد املستديرة، شارك فيها مجموعة من الخبراء، املجلس خالل هذا العام بتنفيذ عدد من النشا

لى خبراء إواملختصين، والباحثين في املواضيع التي تمت مناقشتها، وانتهج املجلس أسلوب تحكيم دراساته وأوراقه بإرسالها 

التي تم  راساتلس عددا من الدلى جلسات حوارية حولها، وأنجز املجإومن ثم الدعوة  ،ومختصين في املجاالت املتعددة

 املجلس لهذا العام فيما يلي: إنجازات اقتراحها بطلب من الحكومة، أو بمبادرة منه.  ويمكن تلخيص أهم 

 الرأيالسياسات و الدراسات  وأوراق و  التقارير  2-1

 

 

  (14/1/2018. )أولية حول صناديق التقاعد والحاكمية الرشيدة رأيورقة . 1

تهدف ورقة الرأي هذه إلى بيان األسباب التي أدت 

إلى عدم قدرة صناديق تقاعد النقابات املهنية 

دمة من الوفاء بالتزاماتها ملا قد خالل الفترات القا

يترتب عليها من أعباء ازدياد عدد املتقاعدين طالبي 

نخفاض العوائد او  الرواتب التقاعدية من جهة،

على االستثمارات  بسبب األوضاع االقتصادية؛ 

باإلضافة إلى التغييرات الحاصلة في التركيبة 

الديمغرافية للمجتمع األردني، والتي ستؤدي إلى 

زيادة األعباء املادية على تلك الصناديق مما 

سيتطلب مراعاة األقساط املحصلة من جهة، 

 يق من جهة أخرى.ألموال الصناد وتنويع االستثمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWmbny65neAhVEDewKHf72CtkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hespress.com/orbites/306796.html?desktop%3D1&psig=AOvVaw2kziysecfxl8ZebY1xzlKL&ust=1540290613098031
http://www.esc.jo/Documents/5c0d705b-3185-46da-a88f-9f71b1556c66.pdf
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 (28/3/2018. )ورقة سياسات -النقل العام في األردن. 2

 السياسات تقديم ثم ومن ،األردن في العام للنقل ةيالرئيس والتحديات الواقع تشخيص إلى هذه السياسات ورقةتهدف  

 وعرض والطويل، القصير املديين  على والحلول 

 على تطبيقها إلى يصارل القرار أصحاب على التوصيات

 هو التنقل أن مبدأ من الورقة هذه تنطلقو  .الواقع أرض

 مثل أساسية وخدمة اإلنسان حقوق  من أساس ي حق

  توفرها أن الدولة واجب ومن والصحة، التعليم
ً
 ملا نظرا

 لحركة وسائل فوجود ؛عدة مستويات على أبعاد من لها

 إلى الوصول  إمكانية توفر آخر إلى مكان من األشخاص

 العجلة يحرك مما اإلنتاجية والفرص والعمل الدراسة

 الحركة سهولة ازدادت كلماف ،ويحفزها االقتصادية

وقد خرجت الورقة بعدد من  .للمجتمعات والرفاه الحياة ونوعية املعيشة مستوى  مؤشرات تحسنت التنقل منظومة وكفاءة

 على مبنية واملشغلين الوسائط لكافة موحدة دعم سياسة وإيجاد الركاب، نقل دعم صندوق  إنشاءالتوصيات؛ أهمها، 

  .منتظمة ترددات ذات خدمة وتوفير املرورية واالختناقات اإلشغال نسبة تراعي واضحة أسس

 

 (.31/1/2018) تقرير تقييمي لواقع قطاع التعليم املنهي والتقني والتدريب في اململكة األردنية الهاشمية .3

إلى التعرف على واقع مؤسسات التعليم املنهي والتقني والتدريب وقدراتها الفنية واإلدارية وتسهيالتها  يهدف هذا التقرير 

ومرافقها، ومدخالتها وعملياتها ومخرجاتها. وتحديد مدى انسجام برامجها وتخصصاتها مع حاجات سوق العمل وفعالية 

جاتهم. باإلضافة إلى بيان الصعوبات واملشكالت التي مخرجاتها ورضا أصحاب العمل حول تلبية تلك املؤسسات الحتيا

 يواجهها القطاع والتي تؤثر على أداء مؤسساته.

جانبا تفصيليا لبعض القضايا املفصلية مثل: إعداد املدربين املهنيين، وحاكمية القطاع، والشراكة مع  التقرير وقد أفرد 

دوار لبعض الجهات املرتبطة التحتية للقطاع؛ كما جرى إيضاح األ القطاع الخاص، والتوجيه واإلرشاد املنهي، ودعم البنى 

بتطوير القطاع مثل مركز االعتماد وضبط الجودة )وزارة العمل(، 

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني، املركز الوطني 

إلعداد وتأهيل املدربين )جامعة البلقاء التطبيقية(. وقدمت الدراسة 

 توصيات ومقتر 
ً
حات من شأنها تطوير القطاع وتوجيهه ليكون نظاما

 . Pema and- Driven systemيعتمد على الطلب  

 

http://www.esc.jo/Documents/c191ffaa-5842-41f1-800a-90501c5f469a.pdf
http://www.esc.jo/Documents/ccdd17b9-ce0c-4ef3-ae9f-2d15c726550e.pdf
http://www.esc.jo/Documents/ccdd17b9-ce0c-4ef3-ae9f-2d15c726550e.pdf
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  (4/10/2018) -األوضاع املالية للجامعات الحكومية )الواقع والحلول(. 4

الدراسة إلى تحليل الواقع املالي للجامعات األردنية في سبيل الوصول إلى ماهية املشاكل املالية التي تعصف تهدف هذه 

بالجامعات ومصادرها الرئيسية، وبالتالي اقتراح حلول تنفيذية وفق أفضل املمارسات العاملية. وتحاول الدراسة أن تقدم 

املنتجة والذي يعتبر من املفاهيم الجديدة التي أشارت له األدبيات  الحلول العملية من خالل ما يسمى بمفهوم الجامعة

البحثية كحل من الحلول املطروحة، والذي قد يوفر لتلك الجامعات املرونة الكافية لتطوير أنشطتها وخدماتها التعليمية 

ازي مع مفهوم الجامعة املنتجة. وتعزيز موازنتها من خالل استغالل بعض املوارد املالية اإلضافية بوسائل متعددة؛ وبالتو 

وتبني الجامعات ألسلوب اإلدارة املالية املبني على الكفاءة وتحديد أهداف مالية تحقق األمثلية في االستخدام من خالل 

االعتماد في بعض األنشطة على املصادر الخارجية األقل تكلفة وخاصة في الخدمات املساندة مثل األمن والنظافة وغيرها من 

 دمات، مما يخفف من املشاكل املالية التي تعصف ببعض الجامعات.الخ

(: مؤشرات أعداد الطلبة في الجامعات األردنية )طالب وطالبة(2.4الجدول رقم )
(1)

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 إجمالي الجامعات

 214,335 214,193 224,214 201,800 194,510 177,516 مجموع الطلبة

 %0.1 %4.5- %11.1 %3.7 %9.6 - معدل النمو

 196,150 195688 206348 185617 179,823 162,298 الطلبة )بكالوريوس( عدادأ

 %0.2 %5.2- %11.2 %3.2 %10.8 - معدل النمو

 18,185 18505 17866 16183 14,687 15,218 الطلبة )دراسات عليا( عدادأ

 %1.7- %3.6 %10.4 %10.2 %3.5- - معدل النمو

 7,239 6,927 5,840 5,930 5632 5,566 (ةعضاء )الهيئة التدريسيأ عدادأ

 %4.5 %18.6 %1.5- %5.3 %1.2 - معدل النمو

 15600 15,986 16,240 15,762 15,916 16,153 دارية(إل)الهيئة ا عضاءأ عدادأ

 %2.4- %1.6- %3.0 %1.0- %1.5- - معدل النمو

 التقرير اإلحصائي السنوي عن التعليم العالي، أعداد مختلفة.املصدر: وزارة التعليم العالي، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
رقم الجدول حسبما ورد في الدراسة نفسها.  1   

http://www.esc.jo/Documents/0a6f002d-8894-44d8-9d6e-3dabdf1d9179.pdf
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 (23/12/2018) تقرير حالة البالد. 5

األول من نوعه في األردن إلى تقديم تصور شامل عن حالة البالد الراهنة في مختلف  يهدف هذا التقرير، والذي يعّد 

القطاعات واملجاالت االقتصادية واالجتماعية والحكومية، من خالل تقديم مراجعة شاملة مبنية على تقييم األهداف 

إظهار ما طبق منها، وما لم يطبق، والسياسات والخطط االستراتيجية املعلنة لكافة هذه القطاعات واملجاالت، من حيث 

وأسباب التوقف والتحديات التي تعيق التقدم، وذلك لتقديم التوصيات الالزمة لضمان تنفيذ السياسات والتقدم بشكل 

 مستمر.

 

واشتمل التقرير على مراجعات بحثية مصنفة في عدد من القطاعات واملجاالت االقتصادية واالجتماعية وعناوين أخرى 

، بدأت من الجانب االقتصادي والذي اشتمل على مراجعات امتداد اآلثار  36في  صيغت سلطات الدولة،ترتبط ب
ً
ملفا

االقتصادية العاملية واإلقليمية إلى األردن، وتقييم دور السياستين املالية والنقدية، وبيئة األعمال، ثم تدرج التقرير في عرض 

الصغيرة واملتوسطة، والسياحة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملياه،  القطاعات وهي: الصناعة، والتجارة، واملنشآت

والزراعة، والبيئة، والطاقة الكهربائية، والنقل، والبنية التحتية واإلسكان، وسوق العمل، والتعليم والتدريب التقني 

التعليم العام، التعليم العالي، املجتمع  والتدريب، وفي الجانب االجتماعي اشتمل التقرير على مراجعات في مجاالت: الصحة،

املدني، التنمية االجتماعية، املسؤولية املجتمعية للشركات، الشباب، شؤون املرأة والنوع االجتماعي، األسرة والطفولة، 

زية الثقافة، واإلعالم، كما اشتمل التقرير على مراجعات متعلقة بأعمال سلطات الدولة تكمن في: مجلس األمة، الالمرك

ومجالس املحافظات، العدالة والقضاء، وُحكم القانون والعنف املجتمعي، وحقوق اإلنسان، ومكافحة التطرف، والتنمية 

http://www.esc.jo/Documents/full-report.pdf
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لى املراجعة املختصة تحت عنوان املضامين الرئيسية لكتب التكليف وخطب إالسياسية، وتطوير القطاع العام إضافة 

 . الحسين ابن العرش في عهد جاللة امللك عبدهللا الثاني

وحول آلية إعداد التقرير فقد تم كتابة مراجعات التقرير باالعتماد على نخبة من أصحاب الخبرة واالختصاص في القطاعات 

واملجاالت التي اشتمل عليها، وباالعتماد على التشارك 

الدائم بين املجلس وكافة الجهات، تم جمع البيانات 

ط تنفيذية واملعلومات الالزمة من استراتيجيات وخط

وسياسات وإحصاءات رسمية وغيرها حسب طبيعة كل 

مراجعة، إضافة إلى عدد من الزيارات امليدانية التي تم 

تنفيذها مع الباحثين إلظهار واقع امليدان وعكسه في بعض 

املراجعات التي اقتضت طبيعتها ذلك، كما ضمنت اآللية 

، عددا من اإلجراءات األخرى التي عززت تلك املراجعات

منها؛ تقديم املراجعات لعدد من املحكمين من الخبراء ذوي 

الخبرة والدراية في قطاع املراجعات أو مجالها، ومن جانب 

طلق املجلس سلسلة من اللقاءات واالجتماعات أ آخر 

ملناقشة كل مراجعة على حدة؛ وذلك إلثراء املراجعات 

وتعزيز جانب التوصيات فيها، حيث وصل عدد االجتماعات 

، شارك بها ما يزيد على ستمئة مشارك ومشاركة من مختلف  35إلى التي عقدها املجلس على مدار شهر ونصف 
ً
اجتماعا

 الوزارات واملؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص واملجتمع املدني وممثليهم. 

 

 أوال: الجانب االقتصادي: 

 

خرى تعنى بالشأن املحلي كان من أقليمية و إسباب عاملية و أيواجه األردن أزمة اقتصادية ذات نطاق شامل نشأت على جذور 

زمة الطاقة، عالوة على تحديات كثيرة متعلقة بالنمو االقتصادي وما ألى إضافة ؛ إخربرزها عجز املوازنة املتفاقم من عام آل أ

سات إليجاد حلول جذرية للحد من هذه التحديات وتعزيز النمو االقتصادي وتحسين رسمته الحكومات املتعاقبة من سيا

مناقشتها من خالل املقدمة  تتمالتي من العناوين  اجنبي، هذا وغيرهعمال واالستثمار على الصعيدين املحلي واأل بيئة األ 

عمال ملالية والنقدية، ومراجعة بيئة األ ردني مسيرة وتحوالت، ومراجعتي تقييم السياستين ااملعنونة واقع االقتصاد األ 

 االستثمار. و 
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برز االستراتيجيات املعلنة لتاتي مراجعات التجارة أوفي الجانب االقتصادي قدم التقرير إفرادا للقطاعات املختلفة ليناقش 

والصناعة واملنشآت الصغيرة 

 
ً
برز ما أوكان من  ،واملتوسطة تباعا

قدم خالل هذه املراجعات عدم 

تعزز وجود استراتيجيات شاملة 

من عمل القطاعات، فقد شددت 

مراجعة املنشآت الصغيرة 

سراع واملتوسطة على ضرورة اإل 

الوطنية لريادة  ةبإقرار االستراتيجي

عمال وتنمية املشاريع متناهية األ 

الصغر والصغيرة واملتوسطة في 

والتي  )2020-2016ردن لألعوام )األ 

ظهرت أ، كما لغاية اآلنلم تقر 

الصناعة والتجارة الترابط  امراجعت

الكبير بين القطاعين وقدرتهما على 

 يجاد حلول في مواجه تحديات الفقر والبطالة واملساهمة في التشغيل والتدريب واستحداث فرص العمل. إ

 

ه والزراعة والثروة الحيوانية والبيئة، مستحدثا توصيات حول كما تعمق التقرير في عرض مراجعات الطاقة الكهربائية وامليا

االستراتيجيات، حيث قدمت مراجعة الزراعة التوصيات 

برزها باالتحاد العام أتتعلق  افرعي اعشر محور  ياثن في

نشاء غرف زراعية، كما ناقشت مراجعة إللمزارعين و 

 
ُ
 ؛نآل ا حتىفذ منها املياه كافة االستراتيجيات املعلنة وما ن

هداف التي اعتمدتها الوزارة ضمن أهداف لى األ إضافة إ

( في قطاع املياه، كما عرضت SDGsالتنمية املستدامة )

مراجعة الطاقة الكهربائية املشاكل العديدة التي تواجه 

لى االستفادة من إهذا القطاع واالستراتيجيات التي تهدف 

الطاقة املتجددة وخطط عمل سير مشاريع الطاقة 

 .الشمسية وطاقة الرياح في هذا السياق

وحول قطاع البيئة فتم مناقشة العديد من 

التصحر وغيرها لتظهر مثل  ؛ساسيةوخصوصا التغير املناخي والعديد من املشاكل األ  ،االستراتيجيات املعلنة في هذا القطاع

 يذ استراتيجيات القطاع. ليات تنفآ املراجعة جملة من التوصيات التي يمكن االعتماد عليها في تعزيز 
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قطاع السياحة وقطاع  اناقش التقرير القطاعات الواعدة والتي تمتلك فرصا في التحسن والتطور حيث جاءت مراجعتكما 

املهمة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تحت هذه املظلة، فقد بينت مراجعة السياحة دور القطاع في العديد من املجاالت 

برز استراتيجيات القطاع املتمثلة أكما ناقشت املراجعة  ؛جنبية ودوره في التشغيل والتوظيفاالحتياطات األ  كرفد الخزينة في

باستراتيجيات وزارة 

ثار وهيئة السياحة واآل

برز أ ومن ،تشجيع السياحة

نجازات التي تحققت على اإل 

مستوى القطاع توقيع 

اتفاقيات الطيران املنخفض 

التكاليف مع عدد من 

ركات العاملية، وفي ذات الش

السياق قدمت مراجعة 

قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات نجاح 

 يينالقطاع على املستو 

برزها أبرز االستراتيجيات الداعمة للقطاع والتي كان من أوناقشت املراجعة تطور القطاع ونموه املستمر و  ،قليمياملحلي واإل

 (. 2025استراتيجية )ريتش 

 

ناث من وخصوصا اإل  ،ليات املتاحة لتقليل نسب البطالة بين صفوف الشباباآللى معضلة البطالة و إكما تطرق التقرير 

االستراتيجيات املعلنة في هذا  انحيث ناقشت املراجعت ،بوالتعليم والتدريب التقني والتدريخالل مراجعات سوق العمل 

برزها االستراتيجية أالصدد ومن 

دوار أر املوارد البشرية و الوطنية لتطوي

املؤسسات املعنية بالتدريب املنهي في 

تعزيز عمل الشباب في القطاعات املهنية 

 لى تدريبهم. إضافة إ

وفي نهاية الجانب االقتصادي عرض 

سكان والبنية التقرير مراجعتي النقل واإل 

التحتية حيث عرضت االستراتيجيات 

ضافة إالقطاعية لكل منهما والتحديات 

ى جملة من التوصيات التي تساهم في لإ

رفع قدرة القطاعين وخصوصا في جوانب 

 عام. واصالت ونقل مطرق و من الخدمات العامة املقدمة 
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 ثانيا: الجانب االجتماعي: 

 

ناقش تقرير حالة البالد 

 لعدداملفاصل االجتماعية 

من املجاالت والقطاعات 

والتي تعكس  املهمة،

الخدمات املقدمة 

للمواطنين ومدى التراجع 

الحاصل في بعض منها، 

لى تسليط الضوء إضافة إ

على معيقات التنفيذ في 

جانب االستراتيجيات، 

حيث ناقشت مراجعة 

ر الصحة ما يعاني منه القطاع من خالل رصد استراتيجيات وزارة الصحة واستراتيجية املجلس الصحي العالي والذي يعتب

رز أبردن بشقيه العام والخاص و التعليم العام والتعليم العالي الوضع التعليمي في األ  امظلة القطاع، كما ناقشت مراجعت

برز أم من يساليب التعلأدت الى تراجع ملحوظ في جودة الخدمات املقدمة حيث كانت البيئة الصفية و أاملعيقات التي 

ى املشاكل التي تواجه الجامعات والحلول إلالعناوين التي جاءت في مضمون املراجعتين، كما تطرقت مراجعة التعليم العالي 

 التي قدمت عبر االستراتيجيات وما طبق منها لتضع يدها على مواطن الضعف وتقدم الحلول الناجعة. 

 

مان تنمية االجتماعية التي اشتملت على دور الوزارة في دعم شبكة األ ضا قدم التقرير مراجعة الأيوفي الجانب االجتماعي  

يتام وكبار السن، وفي ذات ومن تلك العناوين رعاية األ  ؛ردني بين املواطنينوتماسك النسيج األ  والحفاظ عليها، االجتماعي
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والطفولة التي ناقشت  سرةردني من خالل مراجعة األ ساسية للمجتمع األ السياق تم تسليط الضوء على اللبنة األ 

طفال وحمايتهم من العنف والعديد من حقوقهم. كما طفال ناقشت املراجعة عمالة اال االستراتيجيات املعلنة، ففي جانب األ 

ردنية من العديد من املشاكل سرة األ سرة وتماسكها ودور الجهات الحكومية في حماية األ ناقشت املراجعة جانب األ 

 جهها. االجتماعية التي قد توا

 

قدمت من خالل مراجعة والتي ردني، في املجتمع األ  املهمةوقد سلط الجانب االجتماعي الضوء على عدد من الجوانب 

ظهرت مراجعة الشباب التحديات التي تخللت عمليات بناء أالشباب ومراجعة شؤون املرأة والنوع االجتماعي، فقد 

حول دور الشباب في  املهملى تسليط الضوء على الجانب إضافة إ ؛تنفيذهاليات آاالستراتيجيات املتعلقة بالشباب و 

فقي أوضرورة ارتباط الوزارة بشكل  ،عداد االستراتيجياتإشراك الشباب في إلى ضرورة إ، حيث خلصت املراجعة لاملستقب

ا لها من دور في ملقوقها املكتسبة ردنية وححوال املرأة األ أخرى، كما ناقشت مراجعة شؤون املرأة األ  اتمع العديد من الوزار 

الوطنية  ؛ مثل االستراتيجيةلى تسليط الضوء على جانب املرأة في االستراتيجيات الوطنيةإضافة إ ،التنمية املستدامة

لها، إضافة منة ومالئمة آيجاد بيئة عمل إهمية تحسين نسبة مساهمة املرأة في املشاركة االقتصادية من خالل أ، و للتشغيل

 والتوصيات في ذات الجانب.  املهمةمن العنوانين  العديدإلى 
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ولتكتمل مالمح املجتمع 

دني وصفاته ر األ 

وخصائصه تم 

استعراض مراجعتي 

ومراجعة  املدنياملجتمع 

املسؤولية االجتماعية 

للشركات، حيث تطرقت 

مراجعة املجتمع املدني 

لى دور الجمعيات إ

وغيرها من  ،تعاونياتالو 

منظمات املجتمع املدني 

في تعزيز لبنة املجتمع 

 ردنية ودورها في خدمة مجتمعاتها املحلية. تي مراجعة املسؤولية االجتماعية للشركات لتغطي الجانب الشركات األ أردني، لتاأل 

 

ا بسبب وجود حزمة من ملكل منه حاولتا التقاط التصور املستقبلي اللتينوقد اختتم هذا الجانب بمراجعتي الثقافة واإلعالم 

القوانين واالستراتيجيات 

  السير ؤ لى تباطإدت االتي 

ففي جانب  ؛ماملى األ إ

الثقافة عكست املراجعة 

استراتيجية الوزارة 

واملشاريع في كل محور 

من محاور االستراتيجية 

يجاد نقد بناء لهذه إمع 

املشاريع، وفي جانب 

عالم قدمت الورقة اإل 

ألبرز القوانين استعراضا 

ودورها في تعزيز العمل 

 عالمي.  اإل 
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 ثالثا: الجانب املتعلق بالسلطات الثالث:

ينصب اهتمام هذا املحور بمراجعة االستراتيجيات املتعلقة بأداء العمل الحكومي والقضائي، إضافة إلى العمل التشريعي 

 الستكمال النظرة الشاملة للتقرير  في عرض الحالة الراهنة من مختلف جوانبها وعلى اختالف طبقاتها. 

 

األردنيين والتحديات التي أثرت في مسيرة العمل النيابي، إضافة  فجاءت مراجعة مجلس األمة ملناقشة الدور املناط بالنواب

إلى مراجعة االستراتيجيات املتعلقة بالعمل البرملاني تحت القبة، حيث أوصت املراجعة بضرورة تطوير قانون انتخابي عصري 

يكفل تعزيز العمل 

الحزبي، كما ارتبطت 

مراجعة الالمركزية 

ومجالس املحافظات 

د هذه بمراجعة أبعا

التجربة ودور مجالس 

املحافظات الفعلي، 

وأبرز التحديات التي 

تواجه هذه املجالس، 

لتاتي توصيات هذه 

املراجعة بالرؤى املتعلقة 

بتطوير التجربة 

واالستفادة منها بالشكل األمثل. وعلى صعيد النظرة الشمولية قدم التقرير مراجعة التنمية السياسية كمراجعة ذات طابع 

 لتحدث عن التجربة االردنية والعمل السياس ي من كافة جوانبه. شمولي ل

 

 أبعاد هذا الجانب وآثاره على كافة الجوانب 
ً
وفي الجانب القضائي أفرغ التقرير مساحة للتعاطي مع أهمية هذا الجانب مدركا

بمراجعة التشريعات القضائية وأعمال املحاكم والصعوبات التي تواجههم  العدالة والقضاء،واملحاور األخرى، لتتفرد مراجعة 

 وتعزيز القضاء لتطوير امللكية في تأدية املهام على أكمل وجه، حيث استفادت املراجعة في مضمونها من توصيات اللجنة

ظهار مواطن الضعف في إل ُحكم القانون والعنف املجتمعي، القانون، في الشق اآلخر من العمل قدمت مراجعة  سيادة

 التطبيق واالرتباط املباشر باملواطنين، وأهمية تطبيق القانون على الجميع دونما استثناء.
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؛ فجاءت املراجعة بأبواب عديده أبرزها الحقوق املدنية والسياسية وحقوق نسانحقوق اإلكما أفرد التقرير مراجعة شاملة ل

األكثر عرضة لالنتهاك. كما أفرد 

التقرير مراجعة ألحد أبرز 

الظواهر الالفتة في املدة املاضية 

على املستوى اإلقليمي وهي 

التطرف، حيث عرضت من خالل 

مراجعة مكافحة التطرف نشأته 

كز وأبعاده االجتماعية لتر 

املراجعة على رصد 

االستراتيجيات املعلنة في هذا 

السياق وأهمية ترابط العمل بين 

الجهات املختلفة ملكافحة 

 التطرف بالشكل األمثل. 

 

وفي العمل الحكومي أفرد التقرير مراجعة تطوير القطاع العام لرصد العمل الحكومي و تحديات التطور؛ وخصوصا في جانب 

تطرقت الورقة إلى ضعف املؤسسات الحكومية واآلثار التي نتجت عن ذلك، وقد برزت توصية إيقاف  اإلدارات العليا، كما

 العمل بوزارة تطوير القطاع العام في سياق إيجاد نهج جديد لتطوير األداء الحكومي.  

 

يمثل تقرير حالة البالد نظرتين أولهما تتمثل 

بالنظرة الشمولية في واقع الحال وأماكن 

فكل ما جاء في مراجعات التقرير كان  الضعف؛

نتاج العديد من اللقاءات لالستماع إلى وجهات 

وفهم  تالنظر والوصول إلى واقع االستراتيجيا

القطاعات واملجاالت بصبغتها األردنية. والنظرة 

األخرى تتمثل بالنظرة املستقبلية في تحديد 

األولويات والفرص من خالل جملة التوصيات التي 

 ي كل املراجعات.   قدمت ف
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 (30/12/2018)  مكافحة املخدرات في األردن: إطار استراتيجي للسياسات العامة. 6

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض واقع املخدرات في 

األردن؛ وهي بمثابة إطار عام للسياسات العامة في هذا 

ساسية؛ أاملجال، وتشتمل الدراسة على أربعة محاور 

هي: واقع سياسات مكافحة املخدرات في العالم 

وتحوالته، والنظام الوطني األردني في مكافحة املخدرات، 

ثم مجموعة  ،درات في األردنوحالة انتشار املخ

التوصيات التي تشمل تعديل بعض التشريعات 

والسياسات العامة في الوقاية واملكافحة والخدمات 

أوصت الدراسة بتطوير برنامج استراتيجي وطني قابل للتنفيذ؛ يهدف إلى تخفيض الطلب على املخدرات من خالل  و العالجية.

حة، وتوسيع الخدمات الصحية والعالجية وتحويل األردن إلى نموذج في الوقاية الوقاية، وخفض العرض من خالل املكاف

 واملكافحة وموئل للخدمات العالجية في املنطقة.

 

 :ات الحوارية والنشاطات واللقاءاتالندو  2-2

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

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

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

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

 

 آفاق تطوير النقل العام .1

 17/1/2018بتاريخ  في ندوة متخصصة

حول وضع النقل العام في األردن وضرورة 

في تنظيم ر أكبإعطاء البلديات دورا 

شبكات النقل العام وتخطيطها، بحسب 

ما نص عليه قانون تنظيم نقل الركاب 

بإنشاء  تمت التوصية .2017لعام  19رقم 

صندوق دعم نقل الركاب، وإيجاد سياسة 

ن والذي موحدة لكافة الوسائط واملشغلي

 .جاء في قانون النقل الجديد
 

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRkoXvlZfeAhUL_qQKHUTSB1oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mawwal.ps/ar/mawwal/37684&psig=AOvVaw0P8cUe_o4imYPbDO4Kg4o8&ust=1540198801393695
http://www.esc.jo/Documents/ec9bbdfc-4396-4ebd-8322-d77d567ec1ee.pdf
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=225
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=225


 
 

23 
 

 2018التقرير السنوي 

 
 

 
 

 متابعة آليات تنفيذ توصيات ورقة االنتحار .2

أوراق السياسات   في إطار جهوده ملتابعة

التي يصدرها والوقوف على آليات تنفيذ 

، التوصيات الواردة فيها ومدى تحقيقها

عي االقتصادي واالجتماعقد املجلس 

، جلسة حوارية 28/1/2018بتاريخ 

ورقة " االنتحار في توصيات  تابعة مل

والتي ومناقشتها، املجتمع األردني"  

 لعامأيلول شهر أصدرها املجلس في 

2017.  

 

 

 
 
 

وقد أجرى أمين عام املجلس االقتصادي 

قناة عبر  لقاء تلفزيونيا محمد النابلس ي واالجتماعي

اململكة حول أبرز التوصيات التي تضمنتها ورقة 

 االنتحار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=226
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=226
http://www.esc.jo/VideoGallery.aspx
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 ومحاوالته. حول االنتحار  (إنفوجرافيك) معبرة توضيحية رسومإعداد كما عمل املجلس على 
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  تقييمي لواقع قطاع التعليم املنهي والتقني والتدريبالتقرير الإطالق  .3

أطلق املجلس االقتصادي واالجتماعي بتاريخ 

بعنوان: " تقرير   تقريرا تقييميا 30/1/2018

تقييمي لواقع قطاع التعليم املنهي والتقني 

اململكة األردنية الهاشمية والتدريب في 

وتوصيات لدعمه وتطويره ليكون أكثر استجابة 

لحاجات سوق العمل"، وذلك ألن قطاع 

التعليم املنهي والتقني والتدريب، أهم أدوات 

التنمية االقتصادية والبشرية، وهو عماد 

إعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات 

فع سوق العمل، وتدريب العمال املمارسين لر 

 .كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية

 

 

 

تطــــــــــــــــــــــــــــــــــوير  مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــة .4

املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ع الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة 

واملتوســــــــــــــــــــطة وخلــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــر  

 العمل

 في عدة لقاءات متتالية كان أولها

ناقش  15/2/2018بتاريخ 

 املجلس االقتصادي واالجتماعي

دور املبادرات الريادية في تطوير 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة مع 

القائمين على الصناديق التمويلية 

وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة انطالقا من االهتمام الذي يوليه املجلس للمنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تحتاج 

جهها عن طريق التشاور والتحاور مع كافة الجهات واألطراف إلى مزيد من الدعم وخصوصا في مواجهة التحديات التي توا

والعمل على عقد مؤتمر   .ذات العالقة من أجل التوصل إلى الطرق والسبل التي تساهم في تسهيل بيئة األعمال لهذه املنشآت

 للمشاريع الريادية الصغيرة واملتوسطة في املستقبل القريب.

 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=228
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=269
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=269
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=269
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=269
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=269


 
 

26 
 

 2018التقرير السنوي 

 
 مع لجنة العمل والتنمية في مجلس األعيان لقاء .5

 

بتاريخ  قدتهدفت الجلسة التي عُ 

لجنة العمل إلى إطالع  18/2/2018

والتنمية االجتماعية في مجلس 

األعيان برئاسة العين سمير 

أبرز الدراسات التي  على مراد

أعدها املجلس االقتصادي 

واالجتماعي خالل العام املاض ي، 

وما تصدرها من توصيات في شتى 

 .املجاالت للحكومة

 

 
 

 

 االقتصادي واالجتماعي للمجلس األوروبيوفد زيارة ال .6

 

 ضمن إطار التعاون بين املجلس

االقتصادي واالجتماعي ونظيره 

ألوروبي زار  املجلس االقتصادي ا

وفد أوروبي برئاسة   االجتماعيو 

رئيس املجلس االقتصادي األوروبي 

السيد جورج داسيس بتاريخ 

، حيث اطلعوا على 26/3/2018

طبيعة املهام التي يقوم بها املجلس 

واملتمثلة بإعداد الدراسات وأوراق 

ستشارات السياسات وتقديم اال 

للحكومة والدولة في مختلف 

املحاور االقتصادية واالجتماعية 

 .بين املجالس في حوض املتوسطومأسستها لى أهمية ترسيخ العالقة إلحمارنه ا والثقافية، وأشار 

 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=230
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=230
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=234
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اســـــــــــــــــــتراتيجية مشـــــــــــــــــــار ع  .7

 االستزراع السمكي

االقتصادي عقد املجلس 

واالجتماعي جلسة حوارية 

ملناقشة  2/4/2018بتاريخ 

مشاريع  استراتيجية

دراسة و   االستزراع السمكي.

سواء كانت   التشريعية البيئة

اتفاقيات دولية، أو قوانين، 

وتعليمات ملشاريع   أو أنظمة

االستزراع السمكي في األردن، 

يجية؛ وذلك من خالل العمل على تحقيق األهداف املرجوة منها في زيادة والتركيز على أهمية توحيد الجهود لدعم االسترات

اإلنتاج املحلي من األسماك، والعمل على الحد من تضارب املصالح بين كافة األطراف التي تعمل في قطاع االستزراع 

عية ترعى مصالح كافة السمكي، والذي يعتبر معيقا لتقدم القطاع وتطوره في املستقبل. باإلضافة إلى ضرورة انشاء جم

عداد االستراتيجية الوطنية إفي لجنة وقد شارك املجلس  األطراف املعنية في تعزيز قطاع الثروة السمكية في األردن.

 .6/6/2018ية بتاريخ للثروة السمك

 

 مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركة املجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  .8

ظي االجتمـــــــــــــــــــاع الســـــــــــــــــــنوي ملجلـــــــــــــــــــس محـــــــــــــــــــاف

 اإلعمارالبنك األوروبي إلعادة 

شارك رئيس املجلس مصطفى الحمارنه واألمين 

العام للمجلس محمد النابلس ي في االجتماع 

السابع والعشرين ملجلس محافظي   السنوي 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ومنتدى 

بتاريخ الذي انطلق  2018األعمال لعام 

في مركز امللك الحسين بن طالل  8/5/2018

وقدم  .للمؤتمرات بمنطقة البحر امليت

االجتماع فرصة للتحاور حول مختلف 

التحديات على املستوى العالمي، بما في ذلك جهود دعم النمو االقتصادي وتعزيز بيئة األعمال في دول عمليات البنك 

وعات التي تشمل قطاع الطاقة والبنية التحتية في القطاع، واالستدامة، والتمويل واستثماراته، والتركيز على عدد من املوض

  والتقنيات الحديثة في مجال تقديم الخدمات املالية واملشاركة في تمويل رأس املال وحشد االستثمارات ذات األثر العالمي.

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=240
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=240
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=240
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=241
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=241
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=241
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=241
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اســــــــــــات حــــــــــــول أثــــــــــــر مــــــــــــ تمر السي .9

تــــــــــــــــدفق الالجئــــــــــــــــين الســــــــــــــــوريين 

 على األردن

نظم املجلس االقتصادي واالجتماعي 

 القتصاديةمنتدى البحوث ابالتعاون مع 

-13)وعلى مدار يومين في املدة املمتدة من 

 السياسات حول  مؤتمر (14/5/2018

"التشغيل والتعليم واإلسكان في األردن: 

والندوة آثار تدفق الالجئين السوريين"، 

الدراسية األكاديمية حول سوق العمل 

وهدف املؤتمر إلى دراسة تأثير  .األردني

تدفق الالجئين السوريين على حياة 

األردنيين بما في ذلك نتائج سوق العمل 

 ووصولهم إلى خدمات التعليم واإلسكان وسلوكهم الديموغرافي من حيث الزواج والخصوبة، وتم خالل املؤتمر إطالق نتائج

املسح الثاني التتبعي ألسواق العمل في األردن؛ باإلضافة إلى عرض نتائج عينة بحثية من النازحين إلى سوق العمل والذين 

 .يعيشون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية من الالجئين والنازحين
 

ضــــــــــــــــــــريبة مشــــــــــــــــــــروع قــــــــــــــــــــانون  .10

 املقترح الدخل

بمشاركة عدد الوزراء واملعنيين من 

عقد املجلس  مختلف القطاعات

االجتماعي بتاريخ االقتصادي و 

حول  جلسة حوارية موسعة 16/5/2018

، في الدخل املقترحضريبة مشروع قانون 

إطار الحوار الوطني الذي بدأ حول 

حرصا منه على ترسيخ مبدأ  القانون،

األطراف، الحوار اإليجابي بين مختلف 

تجنبا للمفاهيم املغلوطة وإساءة الفهم، والوصول إلى توافقات للخروج بقانون عصري وعادل للضريبة يساهم في تحفيز 

النمو االقتصادي وتحسين نوعية حياة املواطن األردني، ويعزز إيرادات الدولة ويخفف من أعباء املديونية التي وصلت إلى 

إعادة النظر في اإلعفاءات املمنوحة لألفراد والتي ألغاها القانون وضرورة تجنب   أهمية والتركيز على .أرقام غير مسبوقة

 االزدواج الضريبي وتحقيق العدالة بين القطاعات من حيث رفع نسب الضريبة.
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 دراسة واقع قطاع االتصاالت  رئاسة أعمال لجنة .11

عمـال أرئاسـة  إلـىعمد املجلـس  

ـــــة ــ ــ ــ ــ دراســــــــــــــــة واقــــــــــــــــع قطــــــــــــــــاع  لجنــ

ـــم تشـــــكيلها ، االتصـــــاالت ـــي تــ والتــ

ـــــل ـــن قبــ ــ  دولـــــــة رئـــــــيس الـــــــوزراء  مــ

ـــكلت  14/6/2017بتــــــــــــــــاريخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وشـ

اللجنـــــة برئاســــــة رئـــــيس املجلــــــس 

ـــن  ـــل مـــ ــــوية كـــ وزيــــــر املاليــــــة وعضــ

ـــا و وزيـــــــــر االتصـــــــــاالت وتكنو  ــ ــ لوجيــ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ وزيـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــناعة و املعلومــ

ـــــرئيس والتجــــــــــارة والتمــــــــــوين  ــ ــ و الـ

التنفيـــــذي لهيئـــــة تنظـــــيم قطــــــاع 

و مـــــدير عـــــام دائـــــرة  ،االتصـــــاالت

 واملهندس جواد عباس ي.  لى السادة املشغلين الرئيسيين في القطاعإباإلضافة  ؛ضريبة الدخل واملبيعات

عــة ربأبـرز املعيقـات فـي أاللجنـة  تلـى دراسـة التحـديات التــي تواجـه املشـغلين فـي قطـاع االتصـاالت،  حيــث حـددإوتهـدف اللجنـة 

 :عناوين رئيسية هي

 .سعار الطاقة للشركات العاملة في القطاعأ -1 

 .هيكلة الضرائب املفروضة على القطاع -2 

 .تمديد مدة رخص الترددات -3 

 .العوائد على خدمات الصوت والبياناتفي آلية احتساب املشاركة  -4

دت مــن قبــل طــرف خــاراي وبإشــراف أعــوالتــي  ،كمــا قامــت اللجنــة بدراســة نمــوذج احتســاب الضــرائب علــى قطــاع االتصــاالت 

حيث مثلت الدراسة السيناريوهات املحتملة للتغير في عوائد الضريبة من القطاع في حال تغير  ؛هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

لــى العديــد مــن الحلــول والخيــارات املطروحــة إ التوصــلتــم اعــات متتاليــة وعقــت اجتم نســب الضــرائب املفروضــة علــى القطــاع. 

لـى ضـرورة اعـادة دراسـة هيكلـة الضـرائب املفروضـة إملعالجة االختالالت والتحديات، كـان آخرهـا لقـاء مـع رئـيس الـوزراء خلـص 

 .2018يجاد حلول  تضمن تطوير القطاع وازدهاره قبل نهاية عام إعلى القطاع و 
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 / قضاء وادي عربةاألقضية األقل نماء تنمية .12

لخلق منصات حوار وتواصل بين املؤسسات  11/7/2018واالجتماعي جلسة حوارية بتاريخ  االقتصادي عقد املجلس

تعاني من نسب مرتفعة في الفقر  واألقضية التيالحكومية والخاصة للوصول إلى توصيات وحلول من شأنها تنمية املناطق 

البطالة من خالل إيجاد فرص عمل و 

عبر إقامة مشاريع نابعة من طبيعة 

املنطقة واحتياجاتها االقتصادية 

واالجتماعية. وذلك بصدد نية 

املجلس  إلعداد دراسة حول "املناطق 

 في األردن: دراسة 
ً
األشد فقرا

تم تحديد منطقة  وقدتشخيصية"، 

وادي عربة في محافظة العقبة؛ على 

أنها أعلى املناطق نسبة في  اعتبار

ثم عقد املجلس جلسة   الفقر.

تهدف إلى  6/9/2018حوارية بتاريخ 

تقص ي املعلومات و الحقائق للوقوف وبشكل علمي ومنهجي على احتياجات قضاء وادي عربة والقرى التابعة له والتغلب على 

تنسيق والتشبيك بين الجهات املعنية في وادي عربة، والخروج بتوصيات وحلول وبرامج تنموية العقبات، وتحسين مستوى ال

ومما يجدر ذكره أن  وتساهم خلق فرص عمل وخفض مستوى الفقر و البطالة. صغيرة ومتوسطة يتطلبها القضاء،  ومشاريع

 .2019في العام املجلس ما زال مستمرا في إعداد الدراسة والتي ستصدر 
 

 ة وتنظيم املدن والقرى وتعديالتهنظام األبني 2016( لسنة 136ظام رقم )ن .13

 االجتماعيقد املجلس االقتصادي و ع

 حوارية
ً
تلتها  15/8/2018بتاريخ   جلسة

جلسات مشكلة من لجان فنية  عدة

( لسنة 136حول نظام رقم ) وعليا

نظام األبنية وتنظيم املدن  2016

والقرى وتعديالته. يهدف من خالل تلك 

الجلسات إلى جمع كافة أطراف 

املعادلة املعنية بنظام األبنية وتنظيم 

ولة الحوار املدن والقرى على طا

إجماعات للوصول إلى توافقات و 

وتوصيات ترفع إلى الحكومة. وقد أنهى 

 د خرج بتوصيات ومقترحات تم رفعها إلى رئاسة الوزراء.وكان ق 20/9/2018ر جلساته في خاملجلس آ
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 2007( لسنة 47رقم)   مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على املعلومات .14

جلسة  عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي  

جلسات تلتها عدة  24/9/2018حوارية بتاريخ 

حول مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق 

 2007( لسنة 47الحصول على املعلومات رقم)

املقترحة من الحكومة، بهدف االستماع إلى جميع 

اآلراء على اختالفها وبمنهجية موضوعية 

ديموقراطية ملناقشة مشروع هذا القانون املهم 

الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية واإلصالح، 

لتوصيات والتعديالت املقترحة إلى ثم رفع ا

الحكومة التي كلفت املجلس كجهة استشارية 

  .ملناقشة مشروع القانون 

 

 

 2014مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير املشروع لسنة    .15

حول مشروع قانون معدل لقانون  27/9/2018 -25عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي عدة جلسات في املدة املمتدة من 

قانون  2014الكسب غير املشروع لسنة 

 13هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 

.؛ تناولت األسباب املوجبة 2016لسنة 

والتعديالت التي اقترحتها الحكومة على 

لقوانين لهذين القانونين، مجموعة من ا

واللذين سلمتهما الحكومة إلى مجلس 

للموافقة عليهما ثم السير باملراحل النواب 

إلقرارهما، وجاءت الجلسات   الدستورية

من أجل تكريس مبدأ الشفافية وتحصين 

املؤسسات الرقابية ومكافحة أوجه الفساد 

من خالل  وتعزيز الرقابة واملساءلة،

اآلراء املتنوعة واملحايدة االستماع إلى 

ألصحاب الخبرة والكفاءة حول التعديالت 

املقترحة من الحكومة للخروج بتوصيات وإرسالها إلى الحكومة، و مجلس النواب للمساهمة في إثراء النقاش تحت قبة البرملان 

تأييد والتوافقات لهذين حول نصوص القوانين والتوصل إلى أفضل التعديالت التي تصب في املصلحة الوطنية وحشد ال

   .القانونين
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إطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .16

حــــــــــــــــــــــــول " األوضــــــــــــــــــــــــاع املاليــــــــــــــــــــــــة 

للجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحكوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 )الواقع والحلول(

أطلق املجلس االقتصادي 

في  4/10/2018بتاريخ  واالجتماعي

بعنوان:   امعة األردنية دراسةالج

املالية للجامعات ألوضاع ا"

 ،الحكومية )الواقع و الحلول("

والتي أعدها فريق بحثي متخصص 

بإشراف الباحث الدكتور أحمد 

املجالي. وتعد الدراسة حلقة 

مكملة لورقة سياسات التعليم العالي التي أعدها املجلس، وأسفرت عن عقد خلوة البحر امليت التي عقدها املجلس في 

وبيانات تم الحصول عليها   يقة معرفية أعمق وأدق واستندت إلى معلومات ومسوحات، وامتازت بطر 2017العام 

وخرجت بتوصيات سيتم مناقشتها واقرارها ورفعها للحكومة كي تتحول إلى سياسات تنفذ عبر خطط  ،الجامعات  من

 . برامجية وفي جداول زمنية محددة

مســــــــــــــــــودة قــــــــــــــــــانون رخــــــــــــــــــص املهــــــــــــــــــن  .17

 ملدينة عمان

في جلسة االجتماعي املجلس االقتصادي و ناقش 

التعديالت الجذرية  24/10/2018حوارية بتاريخ 

قانون مسودة التي تنوي أمانة عمان إدخالها على 

اتفق . وقد 2018  رخص املهن ملدينة عمان لعام

املشاركون على ضرورة هندسة اإلجراءات 

بالشكل املالئم والتشاور مع كافة الجهات في 

إلصدار الرخصة بحيث  كتروني تنفيذ الربط اإلل

هنالك توحيد بين الجهات؛ وإيجاد جهة  يصبح

واحدة تتولى مخاطبة كافة الجهات من خالل 

على أهمية الحفاظ على  وأكدواة إلصدار  رخص املهن وتجديدها. تعليمات تصدر  في هذا الصدد تحت بوابة إلكترونية موحد

 وفق القوانين السابقة ضمن القانون الجديد والتشاور مع 
ً
الحقوق املكتسبة لألشخاص املصدرين لرخص املهن سابقا

 القطاع الخاص وممثليه حول إعداد األنظمة والتعليمات الالحقة للقانون. 
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 هؤ قانون منع الجرائم أو إلغا تعديل .18

ــــادي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املجلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عقــ

ـــــاعي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جلســـــــــــــــــــــــــة حواريـــــــــــــــــــــــــة واالجتمــ

  30/10/2018بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 
ً
نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة واملطالبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة امللحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  للحاجــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والحقوقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجتمعيــ

ملناقشــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــود قــــــــــــــــــــــانون منــــــــــــــــــــــع 

ـــــدل؛  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر للجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرائم املثيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجـ

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن  ألهميتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الوقايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فــ

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدوث الجريمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  القـــــــــــــــــــــــانون ف ،حــ

ـــــديل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ماسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بحاجــ

ــــوده ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــه بنــ
ّ
 ان

ً
ـــدر   وخصوصــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التوافــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى الفلســـــــــــــــــفة وموجبــــــــــــــــــات التعـــــــــــــــــديل قبـــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــروع فـــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــديل القــــــــــــــــــانون  وضـــــــــــــــــرورة .م1954فـ

ـــــدو ها ــ ــ ــ ــ ـــــدم حــ ــ ــ ــ ــ ــــة وعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الجريمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــ ـــــدأ الوقايــ ــ ــ ــ ــ ــــى مبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاظ علـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتم الحفـ ــ ــ ــ ــ ــــث يــ ــ ــ ــ ــ ــ ال يتعـــــــــــــــارض القـــــــــــــــانون مـــــــــــــــع مبـــــــــــــــاد   وأن ،بحيـ

 حقوق اإلنسان والقانون والقضاء.

 قانون الجرائم اإللكترونيةلمعدل جلسة حول قانون  .19
 

ــــادي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املجلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عقـ

ـــــاعي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جلســـــــــــــــــــــــــــــــــــة حواريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة واالجتمـ

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   13/11/2018بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 

ـــــرائم اإل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةللجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع  ،لكترونيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجمــ

علــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــرورة فيهــــــــــــــــــــــــا املشــــــــــــــــــــــــاركون 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب الكراهيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف خطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء تعريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلغــ

ــــــــــــــ ؛الــــــــــــــوارد فــــــــــــــي املســــــــــــــودة
ّ
ـــف ه ألن ــ ــ ــ ــ تعريـــ

ـــــفاض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــافة  ،فضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى إباإلضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن ألـ

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكل عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرائم بشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تعريفــ

ـــ ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات التقاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك إجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواد، ضـــــــــــــــــرورة و  . تربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض املـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــديل بعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدتعــ ــ ــ ــ ــ ــ ن أي تعـــــــــــــــــديل للقـــــــــــــــــانون يجـــــــــــــــــب أ علـــــــــــــــــى أّن  والتأكيــ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر والحريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة التعبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد حريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيةال يقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والشخصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبط  ،العامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاهم فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب أن يســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت يجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ذات الوقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفـ

ـــف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتن بمختلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريض علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيات والتحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال الشخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعي واغتيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل االجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبكات التواصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالت علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االنفـ

 . صنافها وتقويض مؤسسات الدولة وزرع بذور الشك وعدم الثقة بين املواطنين والدولةأ
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قــــــــــــــــــــــــــــــــــانون حمايــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيانــــــــــــــــــــــــــــــــــات  .20

 الشخصية

ـــــاعي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادي واالجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس االقتصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املجلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عقــ

 14/11/2018 جلســـــــــــــــــــــــــــــــــة حواريــــــــــــــــــــــــــــــــــة بتــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون حمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ـــنة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية لسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، للخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروج 2018الشخصـ

بتوافقـــــــــــــــــات حـــــــــــــــــول القـــــــــــــــــانون الـــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــاغت 

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودته للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وزارة 

ـــــاال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  االتصــ
ً
ت وتكنولوجيـــــــــــــــــــا املعلومـــــــــــــــــــات نظـــــــــــــــــــرا

لضــــــــــــــــــــرورة وجــــــــــــــــــــود إطــــــــــــــــــــار تشــــــــــــــــــــريعي لحمايــــــــــــــــــــة 

ـــين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدف تمكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــية بهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الشخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البيانــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن حمايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخاص الطبيعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشــ

بيانـــــــــــــــــــــاتهم الشخصـــــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــــن أي تغييـــــــــــــــــــــر دون االســـــــــــــــــــــتناد علـــــــــــــــــــــى بيانـــــــــــــــــــــات موثقـــــــــــــــــــــة؛ كمـــــــــــــــــــــا أن القـــــــــــــــــــــانون سيســـــــــــــــــــــاهم فـــــــــــــــــــــي 

ــــجيعهما ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتدامة وتشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتثمار والتنميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة د .حمايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القــــــــــــــــــــــــانون بــــــــــــــــــــــــالتزامن مــــــــــــــــــــــــع أســــــــــــــــــــــــبابه راســــــــــــــــــــــــة وألهميــ

املوجبــــــــــــــة إلمكانيــــــــــــــة الحكــــــــــــــم الصــــــــــــــحيح واملنهجــــــــــــــي علــــــــــــــى مــــــــــــــا ورد فيــــــــــــــه مــــــــــــــن مــــــــــــــواد. إضــــــــــــــافة إلــــــــــــــى ضــــــــــــــرورة إعــــــــــــــادة تعريــــــــــــــف 

املفــــــــــــــــــــاهيم واملصــــــــــــــــــــطلحات الــــــــــــــــــــواردة فــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــانون، مثــــــــــــــــــــل؛ املحكمــــــــــــــــــــة املختصــــــــــــــــــــة، والبيانــــــــــــــــــــات الشخصــــــــــــــــــــية والبيانــــــــــــــــــــات 

ـــها اآل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة بعضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوج. والتخفيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، والولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراق خــــــــــــــــــر أســــــــــــــــــوة بالــــــــــــــــــدول العامليــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــل مفهــــــــــــــــــوم الحساســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االختـ

 .ل واستبداله بمفهوم الوصو 

ت الصغيرة و املتوسطة  .21
َ
 "م تمر "تعزيز أداء املنشا

فعاليـات مـؤتمر ( انطلقـت 2018-12/12-11، وفـي الفتـرة مـا بـين )تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمـر الـرزاز 

داء االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي للمنشـــــــآت الصـــــــغيرة تعزيـــــــز األ  املنشـــــــآت الصـــــــغيرة واملتوســـــــطة، تحـــــــت عنـــــــوان "

االجتمـــاعي وغرفـــة صـــناعة ادي و ظمـــه املجلـــس االقتصـــنوالـــذي  ،"نحـــو نمـــوذج اقتصـــادي جديـــد .واملتوســـطة..

 . حيــــــــــــــث نــــــــــــــاقشنألردا

املــــــــــــــــؤتمر علــــــــــــــــى مــــــــــــــــدى 

يــــــــــــــومين ومــــــــــــــن خــــــــــــــالل 

خمس جلسات العديـد 

من العنـاوين التـي تعنـى 

بــــــــــــــــــــــــــــــــدعم املشــــــــــــــــــــــــــــــــاريع 

 سطة.الصغيرة واملتو 

http://esc.jo/NewsView.aspx?Id=291
http://esc.jo/NewsView.aspx?Id=291
http://esc.jo/NewsView.aspx?Id=291
http://www.esc.jo/Documents/4908944d-a794-4f9b-a49a-c7d4a6e76977.pdf
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مناقشــة أبــرز الجوانــب القــادرة علــى رفــع مســتوى أداء املنشــآت الصــغيرة واملتوســطة علــى وقــد هــدف املــؤتمر إلــى 

مبتكــــرة تســــهم فــــي تجــــاوز التحــــديات التــــي الصــــعيدين االقتصــــادي واالجتمــــاعي، مــــن خــــالل البحــــث عــــن حلــــول 

تعرقل نمو هـذه املنشـآت ومـا يضـعف قـدراتها، حيـث تعـد املنشـآت الصـغيرة واملتوسـطة املحـرك الـرئيس لعجلـة 

تمكـين هــذه املنشـآت سيسـهم وبشـكل فعلــي  النمـو االقتصـادي، واملشـغل األبـرز للعمالــة املسـتدامة، بالتـالي فـإّن 

 على أبرز تحدياتها الوطنية.في تعزيز قدرة الدولة لتتغلب 

 :على التوالي وقد تناولت الجلسات على مدار يومين العناوين التالية

 .اإلطار التشر عي وامل سس ي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة .1

 .املنشآت الصغيرة واملتوسطة وآفاق الوصول إلى األسواق .2

 .الصــــــــــــغيرة واملتوســـــطةت آالالزمة لتحسين بيئة األعمال للمنشواملهارات ثقافة الريادة  .3

 .املنشآت الصغيرة واملتوسطة وإمكانية الوصول إلى املوارد .4

 .الحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد في األردن في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل .5

 

عـــــن  واعرضـــــا لقصـــــص نجـــــاحهم وتعثـــــرهم؛ إذ تحـــــدثصـــــحاب املشـــــاريع الصـــــغيرة واملتوســـــطة أعـــــدد مـــــن  قـــــدمو 

تجـــاربهم والصـــعوبات التـــي اعترضـــت مشـــاريعهم مـــن حيـــث اإلطـــار التشـــريعي والتمويـــل وأســـعار مـــدخالت اإلنتـــاج 

والتســـــهيالت والتســـــويق والـــــرخص والضـــــرائب وتســـــديد القـــــروض. ودعـــــوا مـــــن خـــــالل املـــــؤتمر القطـــــاعين العـــــام 

 ور.وتساعدهم على املض ي قدما في مجال اإلنتاج والتط ،والخاص إلى ضرورة دعمهم
وفي كلمة لدولـة رئـيس الـوزراء 

الــــــــــدكتور عمــــــــــر الــــــــــرزاز  قــــــــــال 

 فيها:

يواجه األردن تحديين؛ أولهما  -

مـــــــــادي يتمثـــــــــل بكلفـــــــــة الـــــــــدين) 

املديونيــــة(، وثانيهمـــــا اقتصـــــادي 

يمكـــــــــــن  يتمثـــــــــــل بـــــــــــالنمو؛ فـــــــــــال 

االســـــــــــــــتمرار بنمـــــــــــــــو اقتصـــــــــــــــادي 

لــم يـــنعكس  ، و%2.5ضــعيف  

النمــــــــو املرتفــــــــع فــــــــي النمــــــــو علــــــــى 

 .نتاجية( ولم ينعكس على التشغيل والتوظيفقوي )اإل  نموذج اقتصادي
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 تتمثل بـ: ردنلصالح األ  هناك تغييرات تسير  -

 .بداعالريادة واإل  -1

 .كلفة الطاقة تنخفض -2

 سلسلة اإلنتاج العالمي تقطعت، وأصبحت دول العالم تنتج أجزاء. -3

علــــى هم هــــو أن تــــدخل األ فــــ ،تعتمــــد علــــى التمويــــل مــــن البنــــك تشــــركات الصــــغيرة مــــا زالــــال :مشــــكلة التمويــــل -

   .مليون دينار 98بحدود وخاصة الصندوق الريادي ورأسماله  ،صناديق تساهم في املشاريع الناشئة االستثمار 

 (، وتخفيض الكلف.القدرة على العمل من املنزل )الترخيص املنزلي  سيتم إعادة النظر في  -

 ردنيين املغتربين األ االستفادة من  -

النمـــوذج االقتصـــادي الـــذي نســـعى لتحقيقـــه يجـــب أن يركـــز علـــى املزايـــا التفاضـــلية لالقتصـــاد األردنـــي وبشـــكل  -

 خاص التركيز على الريادة وتصدير السلع والخدمات.

 4بـين ن تركز على تحقيـق نمـو اقتصـادي يتـراوح أاملقبلة يجب  املدةأولويات العمل بالشأن االقتصادي خالل  -

باملئـة وزيـادة نسـبة الشـركات الصـغيرة واملتوسـطة مـن  10باملئة وزيادة معدالت االسـتثمار بمـا ال يقـل عـن  5إلى 

 اململكة وتعزيز نسب التشغيل.في جمالي الشركات إ

الحكومـــــــــة تـــــــــدرك التحـــــــــديات التـــــــــي  -

 تواجه الشركات الصغيرة والناشئة.

الحكومــــــــــة تعمــــــــــل وبالشــــــــــراكة مــــــــــع  -

إنشــــــــاء بيــــــــت علـــــــى القطـــــــاع الخــــــــاص 

التصـــــــــدير األردنـــــــــي كشـــــــــركة تســـــــــاعد 

الشــــــركات األردنيــــــة خاصــــــة الصــــــغيرة 

وأن هــذا ، واملتوســطة علــى التصــدير 

املشــروع املهـــم ســيرى النـــور فــي العـــام 

2019. 

 أقـــــيم معـــــرض وعلـــــى هـــــامش املـــــؤتمر 

بــــر  مــــن خاللـــــه دولــــة الـــــرئيس عــــن مــــدى ســـــعادته بمــــا يقدمـــــه ملنتجــــات املشـــــاريع الصــــغيرة واملتوســـــطة، ع مميــــز

 أصحاب هذه القطاع، واستعداده لتشجيعهم وتنمية قطاعهم الذي يشكل رافدا قويا لالقتصاد األردني.
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 وقد خرج امل تمر بعدد من التوصيات، تمثلت بـ:

 التشريعات والحّد منها.إيجاد إطار تشريعي للشركات الناشئة، وإيجاد الثبات التشريعي والتقليل من  1

عزيــز الصــغيرة و املتوســطة وت املنشــآتتتضــمن توصــيات مــن شــأنها تحفيــز كفــاءة  إعــداد ورقــة سياســات 2

 .دورها االقتصادي واالجتماعي

 املساعدة على منح القروض ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة. 3

 التقليل من التدخل الحكومي الذي عمل على تشويه السوق املحلي. 4

 ساعدة الحكومة لقطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة بإيجاد برنامج خاص لهذه املشاريع.م 5

 توحيد تعريف املشاريع املتوسطة والصغيرة بناء على معايير مدروسة. 6

هداف خطط واضحة يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري ومستمر ويتم التعديل عليها لتحقيق األ  توفير  7

 املرجوة.

 التجارة اإللكترونية في عمليات التسويق والتصدير.االعتماد على  8

 وضع التدابير الالزمة إليجاد البيئة الداعمة املالئمة لعملية التصدير. 9

 بيوت للتصدير.إنشاء   10

 العمل بجدية أكبر على املنتجات من ناحية امللصقات والتعاريف لها. 11

هــــــو مطلـــــــوب مـــــــن البيئـــــــة مـــــــا  ديـــــــدتح فـــــــيتحديــــــد الهويـــــــة االقتصـــــــادية التــــــي ســـــــيتم العمـــــــل بنـــــــاء عليهــــــا  12

 االقتصادية وبيئة األعمال.

 االهتمام بالتحول نحو التدريب املنهي والتقني بدل االستمرار في االتجاه األكاديمي. 13

وإعطـــــاؤهم التـــــدريب الـــــالزم ملمارســـــة  ،ت وخصوصـــــا التســـــويقيةآإعـــــادة النظـــــر باحتياجـــــات هـــــذه املنشـــــ 14

 نشاطهم بشكل يحقق التطوير واالستدامة.

  .طول خاصة في بداية املشروع، وتقليل الفوائد على هذه الشركاتأسماح  مددالتمويل اء إعط 15

 ،الضريبي املتوسطة وتعزيز اإلعفاء الشركات مقابل والصغيرة الصغرى  الشركات متطلبات فصل  16

إعادة النظر في و تدفقات النقدية للمشروع.العالية خصوصا في ما يتعلق ب وتجنب فرض عقوبات

 املنزلي  )القدرة على العمل من املنزل(، وتخفيض الكلف. الترخيص
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  ، وتشكيل فريق متابعة.متوسطةالصغيرة واللمشاريع ا يريادي لقاء .22

واملتوسـطة مــن ريـاديين فـي املشـاريع الصـغيرة البحضـور مجموعـة مـن  20/12/2018بتـاريخ عقـد جلسـة حواريـة 

الجلســـة فــــي ســــياق متابعــــة التوصــــيات التـــي انبثقــــت عــــن مــــؤتمر تعزيــــز األداء  وجــــاءت ،كافـــة محافظــــات اململكــــة

االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي للمنشـــــــــــآت 

الصــــــــــــغيرة واملتوســــــــــــطة الــــــــــــذي عقــــــــــــد 

مــــــع غرفـــــــة صـــــــناعة  بالتعـــــــاون مــــــؤخرا 

  . األردن

تـــــــم التأكيـــــــد فـــــــي االجتمـــــــاع علـــــــى وقـــــــد 

ضــرورة وجــود قاعــدة بيانــات متكاملــة 

لقطـــاع املشـــاريع الصـــغيرة واملتوســـطة 

صـــــــــــــــــــــــــــــــحاب املشـــــــــــــــــــــــــــــــاريع ألتشـــــــــــــــــــــــــــــــمل 

واملؤسســــــــــــــــات الرســــــــــــــــمية والخاصــــــــــــــــة 

املعنيــــــــــــــــة بالقطــــــــــــــــاع باإلضــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــى 

املؤسســــــــــــــــــــــات التمويليــــــــــــــــــــــة املحليــــــــــــــــــــــة 

بإنتــاج رســائل املجلــس و سـيقوم  . ر القطــاعواألجنبيـة واملنظمــات غيــر الربحيـة الداعمــة للقطــاع واملهتمـين بتطــو 

 .توعوية لدعم املشاريع الريادية الصغيرة منها واملتوسطة
 

  حول الالمركزية حوار .23

طلقتـــــــــه أفـــــــــي إطـــــــــار الحـــــــــوار الـــــــــوطني الـــــــــذي 

الحكومــــة حــــول الالمركزيــــة، عقــــد املجلــــس 

اون مــع وزارة واالجتمــاعي بالتعــاالقتصــادي 

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــية و 

بتـــــــــــــــــــــــاريخ جلســـــــــــــــــــــــة حواريـــــــــــــــــــــــة   البرملانيـــــــــــــــــــــــة

ناقشــــت تجريــــة الالمركزيــــة،  19/12/2018

لـــــــى إ تـــــــؤديخـــــــروج بتوافقـــــــات وتوصـــــــيات لل

 ،رؤيا شـاملة السـتراتيجية وطنيـة لالمركزيـة

والتــــــــــــــي ســــــــــــــوف تشــــــــــــــكل قاعــــــــــــــدة التخــــــــــــــاذ 

وتجـــــذير الديموقراطيـــــة  ،حليـــــة ومشـــــاركة املـــــواطنين فـــــي اتخـــــاذ القـــــراراتدارة املإل الخطـــــوات الكفيلـــــة فـــــي تعزيـــــز ا

 املشاركة الشعبية في صنع القرار.و 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=299
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=298
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=298
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اجتماعاااااااا  القماااااااة المشااااااااركة فاااااااي  .22

متوسااااااااااطية لتمجااااااااااال  ا قتصااااااااااادية  -األورو

 .والمؤسسا  المماثتة لها ةوا جتماعي

شـــــــارك أمـــــــين عـــــــام املجلـــــــس محمـــــــد النابلســـــــ ي فـــــــي 

متوســــــــطية للمجــــــــالس  -اجتماعــــــــات القمــــــــة األورو

االقتصــــادية واالجتمــــاعي واملؤسســــات املماثلــــة لهــــا 

يطاليا فـي الفتـرة مـا بـين إ -في تورينو توالتي انعقد

، حيــــــث جــــــاءت القمــــــة 2018كــــــانون األول  17-18

لهـــــــذا العـــــــام للتركيـــــــز علـــــــى أهميـــــــة التـــــــدريب املنهـــــــي 

والتقنـــي كســـبيل لخلـــق فئـــة عاملـــة جديـــدة والحـــد 

كمـــا  ،عـــدت مــن البلـــدان املشــاركةقــد أقشـــت القمــة علـــى مــدار اليـــومين دراســات كانـــت مــن مشـــكلة البطالــة. ونا

اللجنـة األوروبيـة للمجـالس االقتصـادية واالجتماعيـة حـول سـبل تعزيـز قيمـة العمـل لـدى  أعدتـه اتقريـر ناقشـت 

ت عـــــداد الدراســـــاإودور املجلـــــس فـــــي  ،هـــــذا الخصـــــوصبالشـــــباب. وعـــــرض النابلســـــ ي فـــــي االجتمـــــاع تجربـــــة األردن 

ســكندرية املتخصصــة حــول التــدريب املنهــي والتقنــي، وتــم االتفــاق فــي نهايــة القمــة علــى عقــد القمــة القادمــة فــي األ 

 على أن يخصص موضوع املنشآت الصغيرة واملتوسطة ودورها في اقتصادات الدول كعنوان لها.

 

 قواعد بيانات 2-3

 

 . نموذج األردن االقتصادي القياس ي1

ــــس   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدأ املجلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي )بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادي كلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوذج اقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق نمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعي تطبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادي واالجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( Macroeconomic Modelاالقتصــ

لالقتصــــــــــــــــــــاد األردنــــــــــــــــــــي، وذلــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــرض العالقــــــــــــــــــــات الرئيســــــــــــــــــــية والتــــــــــــــــــــي تركــــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــــى تحليــــــــــــــــــــل جانــــــــــــــــــــب اإلنتــــــــــــــــــــاج وبنــــــــــــــــــــود 

ـــــذا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع أهميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة. وتنبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والنقديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة املاليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدفوعات والسياســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزان املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن ميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب والترابطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطلـــ

ــــي النمــــــــــــــــوذج  مــــــــــــــــن قدرتــــــــــــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع األخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاطة ودقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرات ببسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين املتغيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات التداخليـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف العالقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى وصـ ــ ــ ــ ــ ــ علــ

ـــن  االعتبـــــــــــــــار اإلطـــــــــــــــار النظـــــــــــــــري  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــغيلي يمكـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار تشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع إطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى وضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوذج إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا النمـ ــ ــ ــ ــ ـــــدف هــ ــ ــ ــ ــ ـــا ويهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوص. كمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الخصـ ــ ــ ــ ــ بهــ

خاللــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــديم صــــــــــــــــورة واضـــــــــــــــــحة لصــــــــــــــــانعي السياســـــــــــــــــة فـــــــــــــــــي تقيــــــــــــــــيم مســـــــــــــــــار االقتصــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــوطني األردنــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث 

ـــافة قـــــــــــــــــــراءة املســـــــــــــــــــتقبل مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة باإلضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة واملاليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادية واالجتماعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرات االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن املتغيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة كبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الل مجموعــ

ـــــرض سياســـــــــــــــــــــية املحيطـــــــــــــــــــــة باململكـــــــــــــــــــــة األردنيـــــــــــــــــــــة الهاشـــــــــــــــــــــمية، والجيو إلـــــــــــــــــــــى الظـــــــــــــــــــــروف السياســـــــــــــــــــــية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

 النموذج على الفريق االقتصادي الحكومي والتباحث حول امكانية االستفادة منه كنموذج مستقل.
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 ات لإلحصائيات األمنية. قاعدة بيان2

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذ بدايـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس و منـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرع املجلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـــــــــــــــــــي جمـــــــــــــــــــع البيانـــــــــــــــــــات الجرميــــــــــــــــــة واإلحصـــــــــــــــــــائيات األمنيـــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــي وردت  2015شـ

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ـــــدايات العــ ــ ــ ــ ــ ـــــذ بــ ــ ــ ــ ــ ــــس منــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى املجلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدد  2013إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية، عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب الجنســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالح/ حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز اإلصــ ــ ــ ــ ــ ـــي مراكــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزالء فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدد النــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمن عـ ــ ــ ــ ــ وتتضــ

ـــــدود،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات اإلقامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــابات، وبيانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوادث واإلصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي، الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف املجتمعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات العنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وبيانـــــــــــــــــــات قضـــــــــــــــــــايا املخـــــــــــــــــــدرات وبيانــ

ـــــدى  ــ ــ ــ ــ ـــا لـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتفادة منهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة االســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا، بغيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائية منهـــ ــ ــ ــ ــ ـــــات اإلحصـــ ــ ــ ــ ــ ـــتنباط املعلومـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهل اســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوائم يســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمن قــ ــ ــ ــ ــ ـــــدادها ضـــ ــ ــ ــ ــ ـــا وأعـــ ــ ــ ــ ــ ــ وأنواعهــ

تحليـــــــــــــــــــل اآلثـــــــــــــــــــار االقتصـــــــــــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــــــــــة أو اســـــــــــــــــــتخدامها فـــــــــــــــــــي النمـــــــــــــــــــوذج القياســـــــــــــــــــ ي لالقتصـــــــــــــــــــاد األردنـــــــــــــــــــي وتحـــــــــــــــــــديث 

ـــــاءات األ  ــ ــ ــ ــ ـــــات اإلحصــ ــ ــ ــ ــ ــــدة بيانــ ــ ــ ــ ــ ــــى قاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد الـ ــ ــ ــ ــ ـــي تــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائية التــ ــ ــ ــ ــ ــــوائم اإلحصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالج القـ ــ ــ ــ ــ ــــدادها لتعــ ــ ــ ــ ــ ـــس بإعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام املجلــ ــ ــ ــ ــ ـــي قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والتــ ــ ــ ــ ــ منيـــ

 .2018و حتى شهر أيلول  2013املجلس من مديرية األمن العام منذ بداية عام 

 الفصل الثالث : التعاون املحلي 

 أبرز نشاطات املجلس في هذا اإلطار هي :

 

 دورات تدريبية ومشاركات ملوظفي املجلس: 1-1 -3

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

قــــــــــــــــام املجلــــــــــــــــس خــــــــــــــــالل العــــــــــــــــام بتــــــــــــــــوفير عــــــــــــــــدة دورات تدريبيــــــــــــــــة ملوظفيــــــــــــــــه وخصوصــــــــــــــــا الجــــــــــــــــدد مــــــــــــــــنهم شــــــــــــــــملت علــــــــــــــــى 

 سبيل املثال ال الحصر: 

ـــــائي  دورة التحليـــــــــــــــــــــل اإل  -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة اإل  STATAحصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي دائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بالاملنعقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءات العامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تعـــــــــــــــــــــاون مـــــــــــــــــــــع حصــ

 .)2018/ 7/ 16-15)  في املدةمركز البحوث االقتصادية )القاهرة( 

ردنـــــــــــــــــــي" التـــــــــــــــــــي عقــــــــــــــــــــدت فـــــــــــــــــــي مركـــــــــــــــــــز التــــــــــــــــــــدريب لســــــــــــــــــــوق العمـــــــــــــــــــل األ  التبعـــــــــــــــــــيدورة "مؤشـــــــــــــــــــرات املســـــــــــــــــــح  -2

 .STATA، من خالل استخدام برنامج (16/6/2018-1)  املدةردني خالل حصائي األ اإل 

 .)15/1/2018-2 خالل املدة) املنعقدة في أكاديمية دار عمان دورة املوارد البشرية -3

ـــــلدورة إعــــــــــــــــداد  -4 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات دليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدقيق اجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل املنعقـــــــــــــــــدة فــــــــــــــــي مركـــــــــــــــــز تـــــــــــــــــدريب وزارة املاليـــــــــــــــــة التـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة  خـــ ــ ــ ــ ــ ــ   املــ

( 4-8/3/2018(. 

ــــوذجدورة  -5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم نمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذاتي التقيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةلل الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة رقابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة الداخليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز فــــــــــــــــــــي املنعقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وزارة تــــــــــــــــــــدريب مركـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  املاليـ

 .(12/4/201-8) املدة خالل

ــــاللدورة إدارة اإلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع  -6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتقبل خـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراف املســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز استشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة املنعقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                        املـــ

( 24-28/6/2018(. 
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  ورش العمل وعضوية اللجان الخارجية  3-1-2

 

 التي التحديات لجنة رئاسة 

 .االتصاالت قطاع تواجه

  عضوية لجنة ضباط املشاركة في

الوطنية / اللجنة النوع االجتماعي

 .لش ون املرأة

  عضوية اللجنة املشاركة في

 ./ وزارة العملالتوجيهية لألجور 

 الفنية للجنةا في املشاركة 

 لدراسةواللجنة التوجيهية العليا 

 في الصحي التأمين شمولية

 .اململكة

  بو غزالة املعرفي لجنة النموذج الفنلنديأملتقى في املشاركة. 

  املتكاملة نشاء كلية العلوم والفنون إللبنين: نحو  واملطران للبنات ملدرستي األهلية "تنوير" م تمراملشاركة في. 

 الذي قام بتنظيمه  فريق األمم و ، 28/8/2018بتاريخ  أعمال املنتدى لالستثمار في التنمية املستدامةفي  املشاركة

كمبادرة دولية مستقلة لالستفادة من الشراكات "، Good Capital Projectردن بالتعاون مع منظمة "املتحدة في األ 

هداف التنمية أيجاد حلول لتشجيع االستثمار نحو تحقيق إ سبيل ، فيع الخاص واملجتمع املدنيمع الحكومة والقطا

 املستدامة. 

 

 في غرفة تجارة عمان 3/10/2018-2في  م تمر "املرأة والتكنولوجيا الطريق الى األمام" املشاركة في. 

  التي تم و ورشة العمل الوطنية حول "تعزيز التعاون الفني بين اململكة األردنية الهاشمية واإلسكوا"، املشاركة في

عداد مسودة اتفاقية التعاون الفني بين إفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لغايات  13/5/2018عقدها بتاريخ 

  .الهاشمية اإلسكوا واململكة األردنية

 والبيئة األعمال ريادة نحو العمل سوق  على املقبلين الشباب اتجاهات تعزيز) بعنوان دراسة إطالق في املشاركة 

 .للسكان األعلى املجلس مع وبالتعاون ( األردن في الداعمة امل سسية

 معدالت ارتفاع ملشكلة االجتماعية التداعيات لخطورة للسكان األعلى املجلس استشعار من الدراسة انطلقت

 السكانية، فرصته من األردن استفادة تعميم املجلس ومحاولة الجامعات، خريجي الشباب بين وخاصة البطالة

 الدراسة وأبرزت التشغيل، في ذاتي كخيار األعمال ريادة نحو الشباب اتجاهات لتشخيص الدراسة انطلقت وبهذا

 والتجارب األردن في للريادة الراعية واملؤسسات األردن في الرياديين تجربة من مستفيدين تواجههم، التي التحديات

 على املقبلين الشباب تعترض التي والعقبات التحديات معالجة إلى تهدف وسياسات مقترحات إلى للوصول  العاملية،

 .العمل سوق 
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 21/3/2018-20) في املدة  شاركة في م تمر )السياحة في جرش(امل(. 

ـــاركة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت املشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ر و فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حــــــــــــــــــول االســــــــــــــــــتثمار الســــــــــــــــــيا ي فــــــــــــــــــي محافظــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــرش وامليــــــــــــــــــزات التنافســــــــــــــــــية  رأيقــ

ـــــة؛ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل  للمحافظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الجغرافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  و  املوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةواملنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكانية الفرصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــديواأل   ،السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهرة العاملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؛املـ

ـــافة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــويرإباإلضــ ــ ــ ــ ــ ـــــملت تطـــ ــ ــ ــ ــ ـــــيات شــ ــ ــ ــ ــ ـــن توصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه مــ ــ ــ ــ ــ ـــم تقديمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة لـ ــ ــ ــ ــ ـــــة البنيــ ــ ــ ــ ــ ــــي التحتيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر التـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن تعتبــ ــ ــ ــ ــ ـــم مــ ــ ــ ــ ــ ــ  أهــ

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذب املتطلبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتثمار لجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر، األجنبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــث املباشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاني حيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاطق معظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة فــــــــــــــــــي املنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه املحافظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هــ

 . والنقل واملياه الطرق  خدمات مستويات انخفاض من

 7/4/2018بداع في املشروعات الصغيرة )جامعة عمان العربية( شاركة في م تمر الريادة واإل امل. 

ـــــات أمناقشــــــــــــــــــة مجموعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن املحــــــــــــــــــاور كــــــــــــــــــان  هــــــــــــــــــدف املــــــــــــــــــؤتمر  إلــــــــــــــــــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاهمة املؤسسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تقيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ همهـ

ـــــا باإل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وعالقتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة التحويليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــطة والقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــغيرة واملتوسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــغيرة الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي املؤسسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداع فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ـــــطة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ودور التمكــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــوظيفي فــــــــــــــــــــــــي خلــــــــــــــــــــــــق اكــــــــــــــــــــــــاة املؤسســــــــــــــــــــــــات االقتصــــــــــــــــــــــــادية الكبــــــــــــــــــــــــرى مح –واملتوســـ

ـــــداع اإل اإل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر أداري لــــــــــــــــــــــــــــدى العــــــــــــــــــــــــــــاملين و بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ داء املشــــــــــــــــــــــــــــاريع الصــــــــــــــــــــــــــــغيرة أس املــــــــــــــــــــــــــــال البشــــــــــــــــــــــــــــري علـــــــــــــــــــــــــــى أر  ثــ

 .ردنواملتناهية الصغر في األ 

  ورشة عمل حول الضمانات املقدمة لألحداث أثناء مراحل التحقيق األولي، وبالتعاون مع مديرية في املشاركة

 شرطة األحداث.

عطى لألحداث أثناء 
ُ
ناقشت ورشة العمل املتخصصة التشريعات القانونية التي تخص األحداث والضمانات التي ت

وتعديل من خالل الشركاء املعنيين من مؤسسات حكومية وقطاع لى تطوير إوالتي تحتاج  ،مرحلة التحقيق األولي

 خاص ومنظمات محلية ودولية وخبراء في املجال الحقوقي والقانوني.

 


