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تقديم رئيس المجلس
البناء
رّكز تقريرنا
السنوي هذا العام على أبرز ما قام به المجلس في عام  ،2115إذ ُيعد ذلك ثمرة للتّواصل ّ
ّ
والفاعل مع الحكومة والبرلمان؛ فالمجلس دؤوب باستمرار على تحقيق هدفه األسمى بتقديم المشورة للحكومة
النـواب المختلفــة ب أريــه حــول
ـس حيــاة المــواطنين ،كمــا ّأنــه ســاهم فــي رفــد لجــان مجلــس ّ
فــي الجوانــب التــي تمـ ّ
جملة من القوانين المعروضة عليه.

حيويـة
وعلــى صــعيد الحـوار ،عقــد المجلــس لقــاءات حوارّيـة عـ ّـدة حــول القضــايا القائمــة حاليــا ،أو المواضــيع ال ّ
ِّ
الفعـال فـي اسـتنباط األفكـار
منصة للحوار بين ال ّشركاء
االجتماعيين ،وايمانا منه بأهمية الحوار ّ
ّ
البنـاء و ّ
بعده ّ
المبنية على توافقات بين أكبر شريحة من ذوي الخبرة واالختصاص.
من أجل تقديم المشورة الحصيفة
ّ

ـادي بــين المجــالس الشــقيقة والصــديقة ،فعمــل جاهــدا مــن
الريـ ّ
ـتمر المجلــس فــي دوره ّ
ـدولي اسـ ّ
وعلــى الصــعيد الـ ّ
ـدولي ،بغيــة التركيــز علــى دور
خـ ل المــؤتمرات
ّ
الدوليــة علــى اســتثمار ع قاتــه مــع الفــاعلين فــي المجتمــع الـ ّ

االجتماعيــة التــي يتحملهــا جـ ّـراء ذلــك،
ـادية و
ّ
ـاني فــي استضــافة ال جئــين ،وحجــم األعبــاء االقتصـ ّ
ّ
األردن اإلنسـ ّ
وركز المجلس هذا العـام علـى المواضـيع الحيويـة التـي ُيعنـى بهـا االقتصـاد األردنـي وعلـى أرسـها االسـتثمار،

كمــا عمــل علــى إب ـراز الوضــع االقتصــادي فــي األردن وأهميــة االســتثمار األجنبــي فيــه بغيــة ح ـ ّ المجتمــع
الدولي على دعم األردن.
األردن كــان الــداعم األكبــر
ي فــي
إن إيمــان أعضــاء المجلــس والعــاملين فيــه بأهدافــه ،وب ّ
ّ
ّ
أهميـة دوره االستشــار ّ
ـز هـذه الفرصـة بال ّشـكر الجزيـل إلـى كـ ّل مـن
األساسي الستم اررنا بالعمـل علـى هـذا ال ّـنهج؛ ولـذلك أتقـدم منته ا
و
ّ

ســاهم مــن أعضــاء ومــوظفين فــي اإلنجــازات التــي حققهــا المجلــس فــي العــام الماضــي ،متمنيـا أن يعطــي هــذا
ملخصا وافيا حول ما ُحقِّق ،وأن يكون بمثابة دافع لتحقيق مزيد من اإلنجازات في السنوات المقبلة.
التقرير ّ

وفّقنــا ا واّيــاكم فــي خدمــة وطننــا الغــالي ،فــي ظـ ِّـل اريــة مليكنــا المفــدج صــاحب الج لــة الهاشــمية ،الملــك
عبدا الثاني ابن الحسين المعظم.

رئيس المجلس

الدكتور منذر الشرع
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الــــرؤيـــــــــة:
ـاعيين ،مـن خـ ل إشـراك ممثلـي الهيئـات والخبـرات
إطار
وطني للحوار وبناء التوافقـات بـين ال ّشـركاء االجتم ّ
ّ
المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.
ّ

الــرســالـــــــة:
افقي ـة بــين
فعــاال للوصــول إلــى راء تو ّ
ـابي بإش ـراك األط ـ ار كافــة ،وتعزي ـزه بعـ ِّـده نهج ـا ّ
مأسســة الح ـوار اإليجـ ّ
يعية علــى
أصــحاب الع قــة والشــركاء حــول السياســات والتش ـريعات ،بمــا يســاعد الســلطتين
التنفيذي ـة والتش ـر ّ
ّ

ـادية
اتخــاذ ق ـ اررات وسياســات ت ارعــي وجه ــة نظـ ــر الشــركاء المتوافــق عليهــا ،وص ـوال إلــى تحقيــق تنميــة اقتصـ ّ
واجتماعّية متوازنة ومستدامة.

قيــمنـــــــا:
االجتماعي على أساسه.
االقتصادي و
 ترسيخ تقاليد الحوار وبناء التوافق
ّ
ّ
المهنية في تناول موضوعات الحوار.
المصداقية و

الشفافية و ّ
ّ
ّ
وموضوعية.
 احتـ ـرام الرأي اآلخــر ،وفتح المجال للتعبير عنــه بحرّية
ّ
سؤولية.
 التعاون والعمل بروح الم ّ
الحوار كافة ِّ
بعده وسيلة للتوافق.

البناء مع أط ار
 التواصل ّ
المدني.
 تعزيز مفهوم الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع
ّ
يادية في التّفكير والتّحليل واط قها ،ورسـم السياسات و ليات تنفيذها.
 تبني المبادرات الر ّ
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رؤساء المجلس االقتصادي واالجتماعي وأعضاؤه موزعون حسب المجموعات :
أوال  :رؤساء المجلس :
المـدة

رؤساء المجلس
معالي السيد عبد اإلله الخطيب
معالي السيد واص

للمدة 2111/11/25-2112/6/2 :
ّ
للمدة 2111/11/22-2111/6/8 :
ّ

عازر

معالي د .جواد العناني

للمدة 2113/11/25-2112/5/26 :
ّ

معالي د .منذر ال ّشرع

للمدة 2112/2/2 – 2114/1/6 :
ّ

ثانيا :أعضاء المجلس الحالي:
المجموعة األولى  :ممثلون عن الحكومة
االسم

الرقم

الصفة
رئيس المجموعة

1

معالي د .ميشيل مارتو

2

معالي السيد محمد صالح الحوراني

عضوا

3

معالي د .محي الدين توق

عضوا

4

معالي المهندس سعيد المصري

عضوا

5

معالي د .إبراهيم العموش

6

معالي المهندس سمير مراد

7

عطوفة مدير عام صندوق المعونة الوطنية

عضوا

8

عطوفة د .بشير الزعبي

عضوا

9
10

المهني
عطوفة مدير عام مؤسسة التدريب
ّ
عطوفة مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة

عضوا
عضوا

11

عطوفة أمين عام المجلس األعلى للسكان

عضوا

عضوا ،استقال بتاريخ 2116/11/21
عضوا ،استقال بتاريخ  2116/2/22مع صدور
اإلرادة الملكية السامية بتعيينه عضوا في مجلس
األعيان
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المجموعة الثانية  :ممثلون عن أصحاب العمل
الرقم

الصفة

االسم

رئيس المجموعة ونائب رئيس المجلس ،استقال بتاريخ
 2116/2/22مع صدور اإلرادة الملكية السامية بتعيينه

1

سعادة رئيس غرفة تجارة األردن

2

سعادة رئيس غرفة صناعة األردن

عضوا

3

سعادة السيد نزال العرموطي

عضوا

4

سعادة السيد خير الدين شكري

عضوا

5

سعادة السيد محمد الشوحة

عضوا

6

سعادة السيد أحمد عرموش

عضوا

7

سعادة السيد عيسى مراد

8

سعادة الفاضلة دينا خياط

عضوا

9

سعادة السيد ثابت الور

عضوا

10

سعادة الفاضلة ضحى عبد الخالق

عضوا

11

سعادة د .أمجد العريان

عضوا

عضوا في مجلس األعيان

عضوا ،استقال بتاريخ  2116/2/22مع صدور اإلرادة
الملكية السامية بتعيينه عضوا في مجلس األعيان

المجموعة الثالثة :ممثلون عن العمال
الرقم

االسم

الصفة
رئيس المجموعة ونائب رئيس المجلس

1

سعادة رئيس االتحاد العام لنقابات العمال

2

سعادة السيد فتح ا العمراني

عضوا

3

سعادة المهندس عبدالهادي الف حات

عضوا

4

سعادة الفاضلة سمر الحياري

عضوا

5

سعادة السيد علي الحديد

عضوا

6

سعادة نقيب الصحفيين

عضوا

7

سعادة السيد خالد الفناطسة

8

سعادة السيد محمد الحجايا

عضوا ،استقال بتاريخ  2116/2/21بعد انتخابه عضوا
في مجلس النواب
عضوا
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9
10
11

سعادة الفاضلة خلود المومني

عضوا لغاية 2116/2/21

سعادة السيد باسم مشاقبة

عضوا لغاية 2116/2/21

سعادة السيد خالد الزيود

عضوا اعتبا ار من 2116/2/21

عضوا من 2116/2/21

سعادة الفاضلة منال البشير

عضوا

سعادة السيد خالد أبو مرجوب

المجموعة الرابعة :ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني
االسم

الرقم

الصفة

1

سعادة د .إيمان بشير الحسين العواملة

2

عطوفة د .عمر الرزاز

عضوا

3

عطوفة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان

عضوا

4

سعادة رئيس االتحاد العام للجمعيات الخيرية

عضوا

5

االجتماعية للعسكريين
االقتصادية و
عطوفة مدير عام المؤسسة
ّ
ّ
سعادة الفاضلة نور جرار

عضوا
عضوا

7

سعادة السيد مطر أبو رخية

عضوا

6

رئيس المجموعة

8

سعادة السيد لي

القاسم

عضوا

9

سعادة د .فارس بريزات

عضوا

10

سعادة د .عدلي قندح

عضوا

11

سعادة الفاضلة سيا ياغي

عضوا

الفصــل األول :المجلس االقتصادي واالجتماعي
 :0-1نشـأة المجلس وأهدافه
ـاعي رقـم  112فـي الثالـ
صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام المجلس االقتص ّ
ـادي واالجتم ّ
والعشرين من شهر تشرين األول سنة  ،2112وباشـر المجلـس أعمالـه فـي السـابع مـن تمـوز سـنة ،2112

ـاعيين ولألطـ ار
بع ِّـده هيئـة استشــارّية تقـدم للحكومـة وللشــركاء االجتم ّ
االجتماعية.
االقتصادية و
القضايا والسياسات
ّ
ّ
10

ذوي الع قــة االستشـارات حـول كافــة

ويت ــأل

المجل ــس م ــن أرب ــع مجموع ــات متس ــاوية ،قـ ـوام ك ــل مجموع ــة أح ــد عش ــر عض ــوا يمثل ــون الش ــركاء

ـدني) ،ويعمــل المجلــس علــى
االجتمـ ّ
ـاعيين (الحكومــة ،وأص ـحاب العمــل والعمــال ،ومؤسســات المجتمــع المـ ّ
االجتماعي حول جميع المسائل االستراتيجية والسياسات المتصلة بمختل القضايا التي ته ّـم
تعزيز الحوار
ّ
الوطن والمواطن على حد سواء.

ومن بين أهداف المجلس االقتصادي واالجتماعي:
 مأسسة الحوار االجتماعي وتعزيزه ِّ
ـاعيين حـول
فعاال للوصول إلى توافق بين الشـركاء االجتم ّ
بعده نهجا ّ
ّ
االجتماعية.
االقتصادية و
جميع المواضيع ذات الصلة بالسياسات
ّ
ّ
اجتماعية متوازنة ومستدامة.
اقتصادية و
 المساهمة في توجيه السياسات والق اررات نحو تحقيق تنمية
ّ
ّ
االجتماعي ــة القائم ــة والمقترح ــة ،وتق ــديم االستش ــارة للحكوم ــة
ـادية و
ّ
 تقي ــيم التشـ ـريعات والسياس ــات االقتص ـ ّ
ولألط ار

المعنية بشأنها.

 تهيئة الرأي العام حول القضايا والسياسات الدقيقة المزمع اتخاذها ،وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرار.
ولتحقيق األهدا

السـابقة يجتمـع المجلـس مـع كامـل أعضـائه مـرة واحـدة كـل شـهرين علـى األقـل مـن أجـل

معني ـة التقــارير وتناقش ـها قبــل ذلــك ،ويصــدر المجلــس
مناقشــة تقــاريره االستشــارّية واقرارهــا ،وتُعــد اللجــان ال ّ
المقدمــة إليــه بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء كــل مجموعــة علــى األقــل وفقـا ألحكــام المــادة
ق ار ارتــه بشــأن االستشــارات ّ

(/12أ) من نظامه.

 :6-0مجموعات المجلس واللجان الدائمة ومكتب المجلس:
 0-6-0مجموعات المجلس:
االجتماعيين الث ثة ،إضافة إلى مؤسسـات
يتكون المجلس وفقا لنظامه من أربع مجموعات تمثل الشركاء
ّ
المدني ،ويتأتى هذا التكوين بهد السماح لجميع المـواطنين بالمشـاركة فـي صـنع القـرار وابـداء
المجتمع
ّ

ال ـ أري حــول جميــع القضــايا التــي تعنــي المجتمــع ،وذلــك مــن خ ـ ل اختي ـارهم ممثلــيهم لهــذه المجموعــات.
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وتتوزع هذه المجموعات على النحو التالي :
المجموعة األ ولى :الخبــــراء وممثلو الحكومـــــة
ممـن يمثلــون الــو ازرات والمؤسســات والهيئــات الرســمية ذات الع قــة
تتكــون المجموعــة األولــى مــن المختصــين ّ
المعنيين وث ثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في الشـؤون
بمهام المجلسُ ،يختارون بالتنسيق مع الوزراء
ّ
ّ

االجتماعية.
االقتصادية و
ّ
ّ

المجموعة الثانية :ممثلو أصحـــاب العمــــل
تتكــون المجموعــة الثانيــة مــن ممثلــين عــن أصــحاب العمــلُ ،يختــارون بالتنســيق مـع غــر التجــارة والصــناعة
ونقابات أصحاب العمل.
المجموعة الثالثة :ممثلو العمال
تتكون من ممثلين عن العمالُ ،يختارون بالتنسيق مع االتحاد العام لنقابات العمال.
المجموعة الرابعة :ممثلو المجتمع المدني
ـدني ذات الع ق ــة بمه ــام المجل ــسُ ،يخت ــارون بالتنس ــيق م ــع
تتك ــون م ــن ممثل ــين ع ــن مؤسس ــات المجتم ــع الم ـ ّ
المعنية.
الجهات
ّ
 .6-6-0اللجـــــان
ـوية كـ ّل منهـا ممثلـون عـن المجموعـات األربـع ،وتع ّـد
يتأل المجلس مـن أربـع لجـان رئيسـية يشـارك فـي عض ّ
هــذه اللجــان المحــرك الـرئيس لعمــل المجلــس ،إذ تقــوم ك ـ ّل لجنــة مــن هــذه اللجــان باالجتمــاع واقت ـراح القضــايا

ـتم عرض ــها عل ــى أعض ــاء
والمواضـ ـيع ذات الص ــلة بطبيع ــة عم ــل المجل ــس ،وتُ َع ــد التق ــارير الفني ــة حوله ــا لي ـ ّ
المجلس إلقرارها وفقا لنظام المجلس ،وترفع بعد ذلك إلى دولة رئيس الوزراء .وهذه اللجان هي :
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 .0لجنــة السياسات االقتصادية:
ـي ،مثــل السياســات
ـادية البحــو و ّ
تقتــرح لجنــة السياســات االقتصـ ّ
الد ارســات المتصــلة بقضــايا االقتصــاد الكلـ ّ
النقديـة ،وتعزيــز الصــادرات ،ومشــك ت البطالــة والفـقــر ،كمــا أنهــا مســؤولة أيضـا عــن بحـ مشــاريع
الماليـة و ّ
ّ

ـادية واالسـ ــتثمارية ،وعـ ــن وضـ ــع تقـ ــديرات آلثارهـ ــا المتوقعـ ــة ،وتقـ ــديم
الق ـ ـوانين المتصـ ــلة بالسياسـ ــات االقتصـ ـ ّ
توصياتها بخصوص ك ّل ما سبق.

 .6لجنــة السياسات االجتماعية:
االجتماعية الملحة ،مثل التعامل
الدراسات حول األولويات
تقوم لجنة السياسات
االجتماعية باقتراح البحو و ّ
ّ
ّ
ـمولية فـ ــي صـ ــنع السياسـ ــات ،وقضـ ــايا العدالـ ــة
مـ ــع التـ ــوترات
المجتمعي ـ ـة وشـ ــبكات األمـ ــان األساسـ ــية ،والشـ ـ ّ
ّ

الجتماعي ــة وغيره ــا ،وتق ـ ّـدم توص ــياتها إل ــى المجل ــس .وتق ــوم اللجن ــة بتل ــك المه ــام م ــن خـ ـ ل تعزي ــز الحـ ـوار
ا
ّ
الميدانية في جميع أنحاء المملكة ،من أجل إشراك أصحاب الع قة في عملها.
االجتماعي واجراء الزيارات
ّ
ّ

 .0لجنــة السياسات التعليمية :
التعليميــة ،والتعلــيم
الد ارســات حــول السياســات المتصــلة بالقضــايا
تقتــرح لجنــة السياســات
التعليميــة البحــو و ّ
ّ
ّ
المهني ،وتطوير الموارد البشرّية ،وتقـدم التوصـيات المناسـبة بشـأنها .كمـا تعمـل اللجنـة علـى إقامـة الصـ ت
ّ
الخارجي.
المحلي و
المهني وسوق العمل
بين التعليم والتدريب
ّ
ّ
ّ

 .1لجنــة سياسات العمـــــل:
الد ارســات حــول السياســات المتصــلة بقضــايا العمــل والتوظيـ  ،إضــافة
تقتــرح لجنـة سياســات العمــل البحــو و ّ

إلــى تعزيــز الح ـوار الث ثــي بــين جهــات العمــال وأصــحاب العمــل والحكومــة ،كمــا تعمــل أيض ـا عل ـى تمكــين
ـاعي ،وكــذلك دعـ ــم تحــدي
مؤسســات العمــل مــن بنــاء قــدراتها فــي التفــاوض الجمـ ّ
الدولية.
وتطويرها بما يتوافق وحاجة سوق العمل ومعايير العمل
ّ

تش ـريعات العمــل األردن ـ ّي
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 : 0-6-0مكتب المجلس
نتخبــون بأغلبيــة
يتشــكل مكتــب المجلــس مــن رئــيس المجلــس ورؤســاء كــل مــن المجموعــات األربــع الــذين ُي َ
أصـوات كـ ّل مجموعــة اســتنادا إلـى المــادة رقــم ( )11مــن نظــام المجلــس ،ويكــون رئيســا المجمــوعتين الثانيــة
مقرر لمكتب المجلس ،ويتولى مكتـب المجلـس
ا
والثالثة نائبين للرئيس .في حين يكون األمين العام للمجلس

السنوية له.
الخاصة بعمل المجلس والموافقة على مشروع الموازنة
إدارة المجلس ،ووضع االستراتيجيات
ّ
ّ
الفصــل الثاني :إنجازات المجلس
التنفيذيـة حــول جميــع
ـاعي فــي دوره فــي تقــديم االستشــارة إلــى الســلطة
ّ
اســتمر المجلــس االقتصـ ّ
ـادي واالجتمـ ّ
االجتماعيـة ،كمـا سـاهم فـي تقـديم االستشـارة بخصـوص بعـض التشـريعات بنـاء علـى
االقتصادية و
القضايا
ّ
ّ

ـادي و
طلب من الحكومة و البرلمان ،إضـافة إلـى اسـتم ارره بعمـل د ارسـات استقص ّ
ـائية حـول الواقـع االقتص ّ
ـاعي فــي بعــض المنــاطق مــن وطننــا الحبيــب .وقــد قــام المجلــس خ ـ ل هــذه الســنة بتنفيــذ عــدد مــن
االجتمـ ّ
النشــاطات واللقــاءات والموائــد المســتديرة ،شــارك فيهــا أعضــاء اللجــان فــي المجلــس ومجموعــة مــن الخب ـراء

والمختصين والباحثين في المواضيع التي نوِقشت .وأنجز المجلس عددا من ا ّلدراسات التي اقتُِرحت بطلب
من الحكومة ،أو بمبادرة منه .ويمكن تلخيص أهم إنجازات المجلس لهذا العام فيما يلي :
 0-6الدراسات وأوراق العمل والتقارير
0-0-6

الدراسات

 .0السياســة واادارة الضــريبية فــي األردن وأثــر قــانون ضــريبة الــدخل رقــم  )01لســنة  6101علــى
بعض القطاعات االقتصادية
إيمانــا مــن المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بأهميــة السياســات الضـريبية و ثارهــا المباشـرة وغيــر المباش ـرة
علــى االقتصــاد الكلــي والقطاعــات الرئيســية الث ثــة المتمثلــة بالقطــاع الحكــومي وقطــاع األعمــال والقطــاع

العائلي ،ونظ ار لصدور قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  2114واخت
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وجهـات النظـر حـول مـواد

الق ــانون و ث ــاره المحتمل ــة ،فق ــد ارت ــأج المجل ــس تكليـ ـ

لجن ــة السياس ــات االقتص ــادية بإع ــداد د ارس ــة ح ــول

السياس ــة واإلدارة الضـ ـريبية ف ــي األردن وأث ــر ق ــانون ضـ ـريبة ال ــدخل رق ــم ( )34لس ــنة  2114عل ــى بع ــض

القطاعات االقتصادية.
استعرضــت الد ارســة التطــور التــاريخي للتش ـريع الض ـريبي فــي األردن مشــيرة إلــى إصــدار أكثــر مــن عش ـرة
قوانين لضريبة الدخل (دائمة ومؤقتة) ،بدءا من أول قانون في عام  ،1233وانتهاء بقانون ضريبة الدخل

رقم ( )34لسنة .2114

كما استعرضت الدراسة تطور الوضع االقتصادي في األردن خـ ل الم ّـدة ( ،)2115-2112إذ بينـت أن
النشاط االقتصادي العام في األردن يمر بحالة تباطؤ منذ نحو ست سنوات ،وهـو مـا يتطلـب اتخـاذ حزمـة
مـن اإلجـراءات التصـحيحية التـي مـن شـأنها اسـتعادة زخـم النمـو بمـا فـي ذلـك السياسـات الماليـة التوســعية.

كما أظهرت الدراسة ت ارجـع رصـيد االسـتثمار األجنبـي المباشـر فـي األردن وارتفـاع معـدالت البطالـة وت ازيـد
رصيد الدين العام.
وخلصــت الد ارســة إلــى أن الوضــع االقتصــادي العــام الســائد فــي الدولــة يحكــم توجــه سياســاتها االقتصــادية
والمالية والنقدية .فمختل

اقتصادات دول العالم تمر بتقلبات دورية في مسـتوج النشـاط االقتصـادي الكلـي

تُع ــر بالـــدورات االقتصـ ــادية ) ،(Business Cyclesولـــذلك ال بـ ـ ّـد م ــن أن تسـ ــاهم أدوات السياســـة
االقتصادية مساهمة دقيقة في التأثير على اتجاه دورة األعمال للنشاط االقتصادي العام .
وتمتلك الحكومات مجموعة من السياسات للتـأثير فـي مجـرج النشـاط االقتصـادي العـام وذلـك عـن طريـق
التـ ــأثير علـ ــى إحـ ــدج المتغي ـ ـرات االقتصـ ــادية األساسـ ــية أو كلّهـ ــا فـ ــي االقتصـ ــاد القـ ــومي ،مثـ ــل :اإلنتـ ــا ،

ألن هــذه
واالســتثمار ،واألجــور ،واألســعار ،والتشــغيل ،والصــادرات والـواردات ،والصــر األجنبــي …إلــخ .و ّ
المتغيـرات االقتصــادية تشــكل منظومــة متكاملــة للنشــاط االقتصــادي ،فــإن أي قـرار تتخــذه الحكومــة ويكــون

متص ـ بواحــدة مــن هــذه المتغي ـرات أو أكثــر ،مــن شــأنه أن يــؤثر علــى المتغي ـرات األخــرج فــي المنظومــة

إمــا إيجابي ــة أو ســلبية طبق ــا لمــدج التناســق والتن ــاغم بــين كاف ــة
االقتصــادية ،والمحصــلة النهائي ــة ســتكون ّ
الق اررات المتخذة من الحكومات في إطار هذه السياسات (االقتصادية والمالية والنقدية) مجتمعة.
وللتـأثير علــى حالــة الـدورة االقتصــادية وعلــى المنظومـة االقتصــادية فــي الدولـة ،تســتخدم الحكومــات أدوات

السياســات االقتصــادية بمــا فــي ذلــك السياســات الماليــة والنقديــة والتجاريــة .وقــد ُرِّكــز فــي هــذه الد ارســة علــى
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دور أدوات السياسة المالية الرئيسية ،المتمثلة باإلنفاق الحكومي والضرائب ومدج تأثير ذلـك علـى وضـع
االقتصاد الكلي في المملكة .
إن كاف ــة النظري ــات االقتص ــادية وتج ــارب دول الع ــالم تش ــير إل ــى أن ــه ف ــي حال ــة وج ــود تب ــاطؤ ف ــي النش ــاط

االقتصــادي متمــث فــي ت ارجــع معــدالت النمــو االقتصــادي وارتفــاع معــدالت البطالــة ،فعلــى الحكومــات أن
تتّبع سياسات مالية توسعية من خ ل زيادة اإلنفاق الحكومي ،أو تخفيض معدالت الضرائب ،أو أن تقوم
بك اإلجراءين معا ،وتوصلت الدراسة إلى أن حجم الضرائب على الدخل واألرباح قد سجلت في األعـوام

 2114-2111مستويات تفوق تلـك المسـجلة فـي الم ّـدة السـابقة باسـتثناء عـام  .2112وقـد كـان ذلـك مـع
تباطؤ معدالت النمو االقتصـادي خـ ل السـنوات األخيـرة .وقـد اسـتُثنِ َي عـام  2112نظـ ار لججـراءات غيـر
المســبوقة التــي اتخــذتها الحكومــة األردنيــة والبنــك المركــزي األردنــي لتحفيــز االقتصــاد األردنــي إّبـان األزمــة
المالية العالمية.
كما أشارت الدراسة إلى انخفاض نسبة الضرائب على الدخل واألرباح إلى إجمالي اإليرادات الضريبية في

السنتين األخيرتين كما هو مبين في الشكل أدناه:

نسبة الضرائب على الدخل واألرباح إلجمالي اإليرادات الضريبية
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 .6دراسة تحليلية حول دور االستثمار في الجامعات الحكومية :الواقع الحالي واالتجاهات المستقبلية
شهد التعليم العالي في األردن تطو ار كبي ار ،إذ دأبت الحكومات في االهتمام بمستواه واالرتقاء به ،وكـذلك

تحسين جودة مخرجاته لتنافس به عالميا ،ولكن تبقى مشكلة ضع

التمويل والعجز المالي في الجامعات

مشــكلة كبي ـرة دون حلــول جذريــة نظ ـ ار العتمــاد الجامعــات اعتمــادا رئيسـ ّـيا علــى الرســوم الجامعيــة والــدعم
الحكومي .فزيادة الطلـب علـى التعلـيم الحكـومي ،وت ازيـد أعـداد الطلبـة فـي الجامعـات الحكوميـة ت ازيـدا كبيـ ار
ّأديــا إلــى ظهــور عجــز مــالي كبيــر فــي صــميم تغطيــة مشــاريعها التوســعية والنفقــات التشــغيلية .ومــن بــين
السياسات التي استهدفتها الجامعات للتخفيـ

ضــع

مـن هـذا العجـز السياسـات االسـتثمارية فـي المشـاريع ،ولكـن

إدارة االســتثمار فــي الجامعــات شــكل تحــديا جديــدا ،فمــع تأســيس إدارات مختصــة فــي االســتثمار

وتخصــيص األم ـوال ال زمــة لــه إال أن الجامعــات لــم تســتغل هــذا الجانــب بالقــدر المطلــوب .وبتكلي ـ

مــن

الحكومـ ــة قـ ــام المجلـ ــس االقتصـ ــادي واالجتمـ ــاعي بإعـ ــداد د ارسـ ــة حـ ــول دور االسـ ــتثمار فـ ــي الجامعـ ــات

الحكومية.

وجــدت الد ارســة أن الجامعــات الحكوميــة األردنيــة تعتمــد علــى ث ثــة مصــادر أساســية فــي تمويــل أنشــطتها،
تتمثــل أوال بالرســوم المســتوفاة مــن الطلبــة والتــي تشــكل  %21مــن إجمــالي اإلي ـرادات وتغطــي  %66مــن

النفقــات بالمتوســط خ ـ ل المـ ّـدة 2114-2112م ،يليهــا الــدعم الحكــومي الــذي يشــكل  %13مــن إجمــالي

اإليرادات ويغطي  %12مـن النفقـات بالمتوسـط خـ ل الم ّـدة 2114-2112م ،وأخيـ ار االسـتثمار والهبـات
والمســاعدات والقــروض .وقــد بلــا العجــز المــالي فــي الجامعــات الحكوميــة  13.1مليــون دينــار خـ ل عــام

2114م ،وقــد اســتطاعت كــل مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا والجامعــة األلمانيــة األردنيــة أن تحققــا تــوفي ار

بمقــدار  5.2و  1.2مليــون دينــار علــى الت ـوالي ،كمــا توازنــت اإلي ـرادات والنفقــات فــي الجامعــة الهاشــمية،
ثمة عجز مالي في باقي الجامعات الحكومية خ ل عام 2114م.
بينما كان ّ
أما أوجه االستثمار التي اسـتهدفتها الجامعـات الحكوميـة ،فتمثلـت باألوجـه التقليديـة التـي كانـت فـي بعـض
األحيان غير مجدية ،ولم يكن ثمة خطط مستقبلية لتحقيق األهـدا

أو حتـى د ارسـات معمقـة تـدرس أوجـه

ثمــة ش ـراكات حقيقيــة مــع القطــاع الخــاص لتطــوير المنتجــات أو لتوجيــه
االســتثمار المتاحــة ،كمــا لــم يكــن ّ
سوغ العديد من مديري الصناديق في الجامعات الحكوميـة محدوديـة
األبحا والدراسات .ومن جانب خر ّ
أوجه االستثمار بسبب محدودية رأس مال صندوق االستثمار ،إذ إن األموال القابلة ل ستثمار في األصل
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مح ــدودة ال تكف ــي لك ــل أوج ــه االس ــتثمار المتاح ــة .كم ــا ش ــكل فص ــل اس ــتثمارات الجامع ــة ع ــن اس ــتثمارات
صــندوق االســتثمار تحــديا خــر ،ففــي بعــض المجــاالت يكــون لصــندوق االســتثمار القــدرة علــى تنميــة هــذه
االستثمارات إال أن الجامعة تكون متمسـكة بهـذا المـورد وحسـب ،إذ تُم ِّـول نفقاتهـا تمـوي مباشـ ار مقابـل أن
يمــول صــندوق االســتثمار جــزءا مــن نفقاتهــا مــن خ ـ ل توزيــع جــزء مــن أربــاح الصــندوق إذا تحقــق ذلــك.
ول ــوحظ أن أغل ــب الم ارف ــق والخ ــدمات االعتيادي ــة ،مث ــل( :الت ــدريب واالستش ــارات ،الكفتيري ــات واألكش ــاك

والصاالت والمسابح...إلخ) هي في الغالب ال تتبع إداريـا لصـناديق االسـتثمار كمـا أنهـا غيـر مسـتغلة مـن
الجامع ــة اس ــتغ ال اس ــتثماريا جي ــدا ،وتس ـ ِّـوغ الجامع ــات ع ــدم االس ــتغ ل ف ــي أن صـ ـ حيات اإلدارة لتل ــك
المرافق تعود لدوائر ال تستهد

العائـد وحسـب ،وانمـا تسـتهد

األهـدا

العامـة للجامعـة وخدمـة المجتمـع

المحلي .
كبي ــر ف ــي التطبي ــق مقارن ــة م ــع أفض ــل

فثم ــة ض ــع
أم ــا تطبي ــق ص ــناديق االس ــتثمار لمب ــادة الحاكمي ــة ّ
الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال ،إذ لــم يكــن ثمــة أدلــة مفصــلة ومنتش ـرة تبــين األســس والتعليمــات فــي
مجاالت االستثمار ،كما أن أداء اإلفصاح والشفافية ضعي

إذ لـم يكـن ثمـة أي تقـارير ماليـة منشـورة ،وال

إفصاح عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وال عن اللجان وكيفية تعيينهم ،وال عن مكافآت مجلـس اإلدارة

واللجان .فض عن عدم وجـود خطـط إسـتراتيجية إلدارة االسـتثمارات إدارة مناسـبة وفعالـة ،إذ إن توجهـات
االستثمار تعتمد على االجتهادات الشخصية واألع ار

دون وجود دراسات جدوج حقيقيـة مدروسـة علميـا،

وتختــار المشــاريع ذات المخــاطرة األقــل ،وال تخــوض فــي مجــاالت جديــدة قــد تشــكل مخــاطرة .كمــا ال يوجــد
فصل في الوظائ

في صناديق االستثمار بل إن الهيكل الوظيفي غير واضـح ،وأغلـب مـوظفي صـناديق

االس ــتثمار م ــن ( )6-1أش ــخاص ،وف ــي الغال ــب ه ــم أش ــخاص غي ــر متخصص ــين ف ــي االس ــتثمار ب ــل ه ــم
محاسبون يسجلون القيود المحاسبية وينظمون الكشوفات وحسب.

أما عن كفاءة التنظيم اإلداري ل ستثمار في الجامعـة ،فقـد أشـارت نتـائج تحليـل االسـتبانات إلـى انخفـاض
الكفاءة لدج الجامعات في إدارة الصناديق وخاصة ألسس الحاكمية الرشيدة ،أما عن اسـتهدا

الصـناديق

لكافة المجاالت الممكنة االسـتثمار فقـد أشـارت النتـائج إلـى وجـود العديـد مـن الفـرص الضـائعة التـي يمكـن

أن تســتغلها الجامعــات لتحقيــق إي ـرادات اســتثمارية تســاعدها ف ـي تغطيــة نفقاتهــا .كمــا أشــارت النتــائج إلــى

فثمـة ضـع
عدم قيـام الجامعـات باالسـتثمار الكـافي والفعـال فـي محـيط الجامعـة .أمـا فـي مجـال التسـويق ّ
فـ ــي تسـ ــويق تمويـ ــل اسـ ــتثمارات الجامعـ ــة ،كمـ ــا أن الجامعـ ــات ال تسـ ــتغل مـ ــورد االسـ ــتثمار فـ ــي التـ ــدريب
واالستشارات .وقد دلّلت النتائج على ضع
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احتساب نسب العائدات المتحققة من استثماراتها .

وفي مجال فرص تطوير االستثمار في الجامعات ،رأج أفـراد العينـة أن إنشـاء صـندوق وقفـي لـيس أفضـل

مــن فك ـرة إنشــاء صــناديق االســتثمار ،وكــذلك لــم تــر عينــة الد ارســة فرصــا اســتثمارية كبي ـرة فــي مجــاالت
التدريب واالستشارات ،وقـد علّـل بعضـهم سـبب ذلـك بأنهـا مجـاالت غيـر جاذبـة وأن بعـض بـرامج التـدريب
تنعقــد بصــعوبة ،كــذلك هــو الحــال فــي مجــاالت توجيــه األبحــا

اســتثمارية فــي األســهم والســندات ،وذلــك يعكــس تخــو

والد ارســات ،إضــافة إلــى عــدم وجــود فــرص

بعــض الجامعــات مــن تحمــل مخــاطر ناتجــة عــن

تقلبــات الســوق .وقــد استحســن أفـراد العينــة أمــر اســتغ ل الواجهــات التجاريــة ،واســتغ ل المنطقــة التــي تقــع

الجامعة ضمنها ،وفكرة إنشاء مشاريع مشتركة مع جامعة أخرج.

وأوصت الدراسة بتوحيد االستثمار فـي الجامعـات ضـمن مظلـة واحـدة وادارة واحـدة ذات أهـدا

وواجبـات

محــددة ،وتحديــد نســب محــددة مــن عائــدات الصــندوق تعــود إلــى الجامعــة ،ونســبة لتنميــة أمـوال االســتثمار،
واعتماد دليل للحاكمية معتمد على مستوج الجامعة الحكومية ينظم أعمال االسـتثمار فـي الجامعـة تنظيمـا

أكثـر دقــة ممــا هــو عليــه فــي الجامعــات ،وتخصــيص جــزء مــن الــدعم الحكــومي لــدعم صــناديق االســتثمار،
ووضع سياسات فعالـة السـتقطاب الـدعم ،واعتمـاد سياسـات واجـراءات واضـحة فـي مجـال البحـ

فض عن توفير البنى التحتية لمراكز البح

العلمـي،

العلمي ،وانشاء مراكز تـدريب متخصصـة فـي إعطـاء بـرامج

تدريبي ــة جاذبـ ــة لســـوق العمـ ــل ،واســـتيفاء رســـوم ذات جـــدوج للجامعـــة ،واس ــتغ ل مج ــال ت ــدريب القطـــاع
الحكومي ،وتوجيه الرسائل الجامعية واألبحا

في المجاالت التي تخدم المشاريع والمؤسسـات االقتصـادية

والحكومي ــة ،وقي ــام الجامع ــات الحكومي ــة بمراجعـ ـة السياس ــات ل ــديها وتعزي ــز مب ــدأ التش ــارك والتع ــاون م ــع
الجامعات الحكومية األخرج فـي سـبيل اسـتغ ل أفضـل المجـاالت االسـتثمارية التـي تسـاعد الجامعـات فـي

تمويل نفسها وتحولها إلى جامعات منتجة.

أمــا فــي مجــال االســتثمار وتــوفير النفقــات علــى مســتوج الجامعــات فأوصــت الد ارســة بإنشــاء فنــادق خمــس
نج ــوم ،وقي ــام الجامع ــات الحكومي ــة باالس ــتثمار ف ــي الطاق ــة البديل ــة سـ ـواء الشمس ــية أو الري ــاح أو الطاق ــة

العضــوية ،واســتغ ل المعرفــة لــدج أعضــاء هيئــة التــدريس فــي هــذا المجــال لغايــات التطــوير والتحســين،

واستغ ل األراضي المحيطة في الجامعات ،وانشاء مدينة سكنية متكاملة ،وتشجيع أعضاء هيئة التـدريس
في الجامعات على استقطاب التمويل وذلك من خ ل أسس وتعليمات تصدر مـن خـ ل الجامعـات يكـون

فيها عنصر التحفيز ،وتسويق الجامعات األردنية الحكومية إقليميـا ودوليـا باسـتخدام أسـاليب حديثـة ضـمن
برن ــامج وطن ــي للتس ــويق ،واطـ ـ ق مفه ــوم ك ارس ــي البحـ ـ

مصادر تمويل له .وتمويل الجامعات من خ ل الوق

الهبات والوق

العلم ــي ف ــي الجامع ــات األردني ــة ،والبحـ ـ

ع ــن

والهبات وذلك بإصدار تعليمـات تـنظم عمليـة إدارة

ضمن صناديق مستقلة وذات سيادة تشر عليها الجامعات.
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وتـ ـرتبط إيـ ـرادات االس ــتثمار ف ــي جان ــب األمـ ـوال المنقول ــة وغي ــر المنقول ــة بالعدي ــد م ــن الظ ــرو
بالسوق ،فبعض الجامعات تضي

األثــا

المتص ــلة

إيراد بيع بعض المستلزمات في الجامعة إلى إيراد االستثمار ،مثل بيع

والمعــدات والخــردة ،وكــذلك تعمــل علــى إعــادة تقيــيم بعــض البنــود حســب القيمــة الســوقية واعــادة

تصنيفها في بعض األحيان من بند إيـرادات أخـرج إلـى إيـرادات مـن االسـتثمار ،األمـر الـذي انعكـس علـى

تذبذب في أرقام اإليرادات من االستثمار في بعض الجامعات كما هو موضح في الجدول أدناه:

2014
نسبة لكل طالب

2009

2010

2011

2012

2013

2014

الجامعة األردنية

6.4

6

5.5

4.8

8.4

4.6

107

جامعة اليرموك

2.2

2

4.9

4.1

3.9

4.3

108

جامعة مؤتة

1.9

2.3

2.2

2

2.3

1.1

52

جامعة العلوم والتكنولوجيا

4.4

3.3

3

2.8

3.2

3.2

125

الجامعة الهاشمية

1.5

0.9

1.2

1.6

2.6

2.6

86

جامعة ل البيت

0.8

0.6

0.5

0.4

0.5

0.5

28

جامعة البلقاء التطبيقية

0.7

0.3

0.8

2.5

3.6

2.5

87

جامعة الحسين بن ط ل

0.7

1

1.1

1.1

1.5

0.9

103

جامعة الطفيلة التقنية

0.4

0.5

0.4

0.4

0.5

0.4

68

الجامعة األلمانية األردنية

0

0

0

0

0

0

0

المجموع

19

16.9

19.6

19.7

26.5

20

89

(دينار)
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 .0سبل تعزيز مساهمة األوقاف ااسالمية في دفع معدالت النمو االقتصادي في األردن:
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى تقيــيم الوضــع الحــالي لألمـوال الوقفيــة ،والوقــو
التــي تواجــه األم ـوال الوقفيــة مــن حي ـ

علــى أهــم التحــديات والمشــك ت

إدارة عمليــات االســتثمار الناجحــة لهــذه األم ـوال س ـواء كانــت أم ـواال

وقفي ــة منقول ــة أو غي ــر منقول ــة ،ومناقش ــة التشـ ـريعات والقـ ـوانين الناظم ــة إلدارة األمـ ـوال الوقفي ــة ،وتوض ــيح

الحــاالت التــي تشــكل تحــديا فــي ســبيل التطــوير واالســتم اررية ،كمــا تطرقــت الد ارســة إلــى بعــض حــاالت

وحسب على
تم التركيز ْ
االعتداءات الواقعة على األموال الوقفية ،ولم تُحصر جميع هذه االعتداءات وانما ّ
االعتــداءات التــي كانــت ضــمن عينــة هــذه الد ارســة ،وقــد بلغــت عينــة الد ارســة (  )144حالــة وقفيــة اُختيــرت
بطريقة قصدية من أصل ( )8442حالة.

فــي تحديــد عينــة الد ارســة ،وقــد روعــي فــي ذلــك

وتـ ّـم التعــاون مــع خب ـراء فــي اإلحصــاء ومــع و ازرة األوقــا
التوزيع الجغرافي بين األقاليم الث ثة في المملكة ،وقد استُخدم المنهج الوصفي التحليلي في تنفيذ الدراسة،
كمــا تـ ّـم االطّ ـ ع علــى التجــارب الناجحــة لمجموعــة مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة فــي هــذا المجــال ،مثــل:

المملكة العربية السعودية ،والكويت ،واإلمارات ،وماليزيا ،وتركيا ،وأمريكا ،وأستراليا ،وبريطانيا وغيرهـا مـن
الــدول صــاحبة التجــارب الناجحــة فــي إدارة أم ـوال الوق ـ  ،وقــد خلصــت الد ارســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج

التي اعتُمدت بوصفها األساس في بناء التوصيات في خمسة مجاالت ،وهي:
 المجال التشريعي والقانوني.
 المجال التنظيمي.

 مجال تطوير نظام معلومات خاص باألم ك واألموال الوقفية.
 مجال االستق لية المالية واإلدارية الخاصة بدائرة تنمية أموال األوقا .

 المجال التقني والفني في بناء قاعدة البيانات وتطوير األم ك الوقفية.
وق ــد أظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة أن إجم ــالي ع ــدد الحج ــج الوقفي ــة الموثق ــة ف ــي و ازرة األوق ــا

بل ــا (،)8442

وصِّنفت الوقفيات تبعا الستخدامها علـى ( المقـابر ،والمسـاجد ،واالسـتثماري ،والخيـري ،وال ُمسـتملك للغيـر،
ُ
وغير ال ُم ّبين) ،وقد ش ّكلت الوقفيات لغايات المساجد والمقابر حوالي ( )%84من اإلجمالي.
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صِّنفت باالستثماري مع إمكانية التفكير باستثمارها لغايات المساهمة
ّ
وبينت النتائج أن عدد الوقفيات التي ُ
فـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة ( ُمسـتث َمر أو أرض خاليـة) قـد بلـا ( )282وقفيـة أو مـا نسـبته

المســتث َمر منهــا مــا نســبته ( .)%51كمــا أظهــرت النتــائج أن
( )%2مــن إجمــالي األم ـ ك الوقفيــة ،ش ـ ّكل ُ
القيمــة التقديريــة لعينــة الد ارســة بلغــت حـوالي ( )26.2مليــون دينــار ،أو مــا مجموعــه ( )133مليــون دينــار
صِّنفت بأنها استثمارية.
تقريبا للوقفيات التي ُ

في حين تركزت الصيا االستثمارية لتنمية األم ك الوقفية المعمـول بهـا فـي األردن باإليجـار ،واالسـتثمار

بأســلوب (بنــاء تشــغيل تحويــل ( ،))BOTوأســلوب المشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك لصــالح الوق ـ ،
المس ــتثمرة بأس ــلوب اإليج ــار التقلي ــدي م ــا
المباش ــر .وشـ ـ ّكلت الوقفيــات ُ
وعقــد إدارة أو ض ــمان ،واالس ــتثمار ُ
المستثمرة ،مقابل ما نسبته ( )%3بأسلوب (.)BOT
نسبته ( )%22من الوقفيات ُ
بلــا ح ـوالي ( )3552مليــون دينــار

للمســتحقات الماليــة لألوقــا
وقــد ّبينــت النتــائج أن المجمــوع التراكمــي ُ
صل مـا مجموعـه ( )2356مليـون دينـار تقريبـا ،وبنسـبة تحصـيل بلغـت
المدة (ُ ،)2114-2111ح ِّ
خ ل ّ

بالمتوسط ( .)%66وبلا المتوسط السنوي لعائد االستثمارات التي ُنفِّذت بأسـلوب ( )BOTحـوالي ()216
المستحقة لعام .2114
أل دينار ،أو ما نسبته ( )%12من إجمالي العوائد ُ
وأظهــرت البيانــات أن عوائــد الوق ـ تُنفــق علــى الب ـرامج التاليــة :برنــامج اإلنفــاق علــى المســاجد ،وبرنــامج
المحتــاجين ،والبرنــامج العـام .إذ بلــا إجمــالي اإلنفــاق
الرعايـة الصــحية ،وبرنــامج التعلــيم ،وبرنـامج مســاعدة ُ
المدة (.)2115-2113
على هذه البرامج حوالي ( )1153مليون دينار خ ل ّ

وأشارت الدراسة إلى أن واقع األم ك الوقفية وبياناتها في األردن ُي ِّ
ؤشر إلى ضع
باألم ك الوقفية وتـدني موثوقيتهـا ،وذلـك نتيجـة لتبعثـر الوحـدات اإلداريـة المعنيـة بتسـجيل الوقـ

دقة البيانات المتصلة
وتوثيقـه

ومتابعت ــه وتنميت ــه واس ــتثماره م ــن ناحي ــة ،وع ــدم ت ــوفّر نظ ــام معلوم ــات يـ ـربط ه ــذه الوح ــدات م ــع الجه ــات
الخارجية المعنية بالوق  ،مثل( :دائرة األراضي والمساحة ،ودائـرة قاضـي القضـاة ،وادارة السـير وتـرخيص
المركبــات ،ودائ ـرة األح ـوال المدنيــة )...مــن ناحيــة أخــرج ،األمــر الــذي نــتج عنــه تضــخيم لواقــع األوقــا

وحجمه فـي األردن مـن جهـة ،ورفـع مسـتوج التوقعـات لـدور هـذه األوقـا

فـي االقتصـاد الـوطني مـن جهـة

أخرج ،األمـر الـذي يؤكـد علـى أهميـة البـدء بتنفيـذ حصـر شـامل للحجـج الوقفيـة ووتحليلهـا مـن المختصـين
بالشريعة والقانون والوق

معا ،وللوقو

على شروط واقفيها تحديدا ،وتحدي

بياناتهـا ومـا طـ أر عليهـا مـن

تغيرات ،األمر الذي قد ينتج عنه زيادة في الوقفيات الموقوفة على غير المقابر والمساجد ،نتيجة إلدراجها
تحــت هــذين البنــدين ،مــع أنــه فــي ذات الحجــج ذكــر لشــروط أخــرج أســقطها التصــني
22

الحــالي المعتمــد،

وبالتالي فإنه من المتوقع زيادة القيمة التقديرية لألوقا

االستثمارية واعادة تصنيفها وفق إطار مفـاهيمي

متفق عليه ،من خ ل َعـ ِّد هـذه الخطـوة حجـر األسـاس فـي تنميـة األمـوال الوقفيـة واسـتثمارها .كمـا يتطلـب
ذلــك إنشــاء نظــام معلومــات متكامــل ومت ـرابط ُيم ّكــن المعنيــين مــن متابعــة الوق ـ واتخــاذ الق ـ اررات المناســبة
بشأن حمايته وتطويره واستثماره ،كما يتطلـب ذلـك مراجعـة اإلطـار الفقهـي والمنظومـة التشـريعية وتطويرهـا

لضــمان انســجامها وتكاملهــا ،وبمــا يخــدم أهــدا
الوطنية والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

الوقـ

المســاهمة فــي تحقيــق األهــدا
وتنميتــه ودوره فــي ُ

كما وجب اإلشارة إلى أن هذه الدراسة تطرقت إلى مجموعة من تجارب الدول الناجحة في مجال اسـتثمار

الم ــال ال ــوقفي ،ن ــذكر منه ــا الوالي ــات المتح ــدة األميركي ــة ،وأوروب ــا ،وأس ــتراليا ،وكن ــدا ،وسويسـ ـرا ،وتركي ــا،
وجمهوريــة مصــر العربيــة ،ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ودولــة الكويــت .ويتفــاوت التمويــل الــوقفي مــن
حي

حجمه من بلد إلى خـر ومـن جامعـة إلـى أخـرج ،وتحتـل الواليـات المتحـدة األمريكيـة مركـز الصـدارة

في تمويل التعليم العـالي عـن طريـق األوقـا  ،فقـد بلـا حجـم وقفيـات جامعـة هارفـارد مـث ( )36.2مليـار

دوالر فــي الســنة الماليــة  ،2118وبلغــت قيمــة وقفيــات جامعــة كــامبرد فــي بريطانيــا نحــو ( )8.2مليــار

أم ــا المعه ــد السويس ــري للتكنولوجي ــا فق ــد بل ــا ملي ــار
دوالر ،وجامع ــة أكس ــفورد نح ــو ( )5.2ملي ــار دوالرّ ،
دوالر( .)1ويتفاوت التمويل الوقفي من حي مصدره ،إذ تعتمد الجامعات األميركيـة علـى الهبـات المقدمـة
ـدر أساســيا لتغذيــة الوقفيــات ،بينمــا تعتمــد الجامعــات الكنديــة
مــن هيئــات اجتماعيــة وأف ـراد بعـ ِّـد ذلــك مصـ ا
والبريطانية واألسترالية الحكومية على المساعدات الحكومية بالدرجة األولـى ،وبصـورة تعكـس الشـراكة بـين

القطاعين العام والخاص ،وسيجد القارة المزيد من التفصيل والتوضيح لهذه التجارب ضمن باب التجارب

الدولية المعاصرة في الوق .

كم ــا أظه ــرت بيان ــات الد ارس ــة إل ــى أن ( )%23م ــن األمـ ـ ك الوقفي ــة تق ــع ف ــي محافظ ــة العاص ــمة ،تلته ــا
محافظة إربد وبنسبة ( ،)%22ثم محافظة المفرق وبنسـبة بلغـت ( ،)%16فـي حـين لـم تتجـاوز نسـبة كـل

محافظة من المحافظات األخرج ( ،)%11كما يظهر في الجدول التالي:
البيان

مقابر

مساجد

استثماري

خيري

ُمستملك

العاصمة

132

1291

361

102

26

الزرقاء

74

570

49

10

1

704

إربد

403

1134

173

187

1

1898

للغير

النسبة

غير ُم ّبين

المجموع

2

1914

23
8
22

()%

23

المفرق

436

817

56

19

1

1329

16

جرش

85

256

44

1

1

387

5

عجلون

69

155

125

7

1

357

4

البلقاء

85

401

33

6

1

526

6

مأدبا

62

132

15

9

218

3

الكرك

115

369

42

8

535

6

الطفيلة

34

186

13

4

237

3

معان

61

176

44

3

6

290

3

العقبة

9

26

7

5

47

1

المجموع

1565

5513

962

8442

100

356

1

44
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 .1تقييم واقع المسنين الحالي والمستقبلي وتحديد االحتياجات المستقبلية لهم:
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة إل ــى تقي ــيم الوض ــع الح ــالي لرعاي ــة المس ــنين ف ــي دور الرعاي ــة ف ــي المملك ــة األردني ــة
الهاشمية من حي

الخدمات االجتماعية والصحية والنفسية ،والوقو

علـى أهـم جوانـب واقـع المسـنين فـي

دور الرعاي ــة سـ ـواء كان ــت تتب ــع للقط ــاع الخ ــاص أو القط ــاع التط ــوعي ،وذل ــك به ــد
وتطلعات مستقبلية لهذه الفئة المهمة من السكان في األردن.

الخ ــرو بتوص ــيات

وتمت زيارة و ازرة التنمية االجتماعية في سبيل الحصول على بيانـات حـول مجتمـع الد ارسـة الـذي يتمثـل بـدور

رعاية المسنين جميعها في األردن والبالا عددها ( )11دور ،ويقيم فيها ( )344مسنا من الذكور واإلنا .

تمت زيارة جميع دور رعاية المسنين المنتشرة في المملكـة لجمـع البيانـات ال زمـة مـن المسـنين والعـاملين
كما ّ
فــي هــذه الــدور مــن ك ـوادر إداريــة وفنيــة ،وكانــت عينــة المســنين هــي عينــة طبقيــة عش ـوائية ،إذ اختيـ َـر ()21

مسنا من المقيمين في دور رعاية المسنين شكلوا ما نسبته ( )21%من مجتمع الدراسة.

واعتمــدت هــذه الد ارســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يتمثــل بــإجراء المســح المكتبــي واالطّ ـ ع علــى
الدراسات والبحو النظرية والميدانية ذات الصلة بالموضوع ،إضافة إلى جمع البيانات الكمية والنوعية حـول

المســنين ودور الرعايــة اإليوائيــة مــن خ ـ ل زيــارة الجهــات ذات الع قــة بهــا ،مثــل و ازرة التنميــة االجتماعيــة،
ودائ ـ ـرة اإلحصـ ــاءات العامـ ــة ،والمجلـ ــس األعلـ ــى للسـ ــكان ،والمجلـ ــس الـ ــوطني لشـ ــؤون األس ـ ـرة وغيرهـ ــا مـ ــن
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المؤسســات ،كمــا اعتمــدت علــى الزيــارات المســحية الميدانيــة لــدور الرعايــة اإليوائيــة ،واج ـراء المقــاب ت مــع
المسنين ومعايشتهم ،ومقابلة إداريي دور الرعاية اإليوائية للخرو بتقرير حول واقع المسنين الحالي من حي

مستوج الخدمة المقدمة ،ثم تحديـد االحتياجـات المسـتقبلية لهـذه الفئـة .ولتحقيـق أهـدا
جمع البيانات المتمثلة باالستبانات والمقاب ت الحية ،والمعايشة اليومية للمسنين.

الد ارسـة طُ ِّـورت أدوات

وقــد أظهــرت نتــائج الد ارســة انخفــاض عــدد المســنين فــي دور الرعايــة اإليوائيــة فــي األردن ،إذ بلــا حتــى نهايــة

شهر ذار من عام 2116م ( )344مسنا من الجنسين ،كما بلغت نسبة الذكور منهم ( )%45.3بينما بلغت
وحسـب فـي المملكـة ،حيـ
نسبة اإلنا ( . )%54.2كما أظهرت النتائج وجود ( )11دور للرعايـة اإليوائيـة ْ
يوجــد فــي إقلــيم الوســط ( )2دور بنســبة ( )21%وفــي إقلــيم الشــمال دار واحــدة فــي محافظــة إربــد ،وداران فــي
محافظة الزرقاء ،ويخلو إقليم الجنوب من دور الرعاية اإليوائية للمسنين مع تمركز دور رعاية كبار السن في

محافظة العاصمة ،حي

بلغت ( )5دور رعاية إيوائية من أصل ( )11دور وبنسبة (.)51%

وبينــت النتــائج أيضــا أن الطاقــة االســتيعابية لــدور الرعايــة اإليوائيــة فــي األردن قــد بلغــت ( )622مســنا ،مــع

انخفـ ــاض نسـ ــبة اإلشـ ــغال فـ ــي دور الرعايـ ــة إذ بلغـ ــت ( ،)42.21%كمـ ــا أظهـ ــرت النتـ ــائج أن و ازرة التنميـ ــة
االجتماعية ال تقدم الرعاية اإليوائية للمسنين مباشرة بل تشتري خدمات رعاية المسنين ضمن اتفاقيات توقعها

مع الجمعيات التطوعية.
وقــد أظهــرت النتــائج أيضــا أن بعــض دور رعايــة كبــار الســن مهــددة بــاإلغ ق ،مثــل دار الضــيافة للمســنين

الواقعة في منطقـة الجويـدة ،وكـذلك دار يوسـ الصـديق للمسـنين فـي محافظـة الزرقـاء ،إضـافة إلـى دار الب ّـر
لرعاية كبار السن فـي محافظـة إربـد نتيجـة للعجـز المـالي السـنوي فـي ميزانياتهـا .إضـافة إلـى عـدم وجـود دور
رعاية إيوائية حكومية تتبع مباشرة لو ازرة التنمية االجتماعية ،بل وجدت ( )2دور رعاية تتبع للقطاع التطوعي

(الجمعيــات) و( )3دور تتبــع للقطــاع الخــاص .كمــا تفتقــر بعــض دور الرعايــة اإليوائيــة إلــى بعــض الك ـوادر
المتخصصة مثل األخصائي النفسي أو األخصائي االجتماعي أو الممرض المقيم ،ناهيك عن ازدحام بعض

الغر بالمسنين في بعض دور الرعاية اإليوائية كما في دار الضيافة التـي وجـد فيهـا ( )6مسـنين فـي بعـض

الغر  .كما وجد مجموعة من كبار السن من جنسيات غير أردنية في دور الرعاية اإليوائية.

وأشــارت نتــائج الد ارســة أيضــا إلــى أن َدور ُدور الرعايــة ومســؤوليتها تقتصــر علــى اإلي ـواء واإلعاشــة للمســنين
ممن يعانون من أمراض نفسية وعقلية واعاقات
ْ
وحسب ،إضافة إلى دمج للمسنين الطبيعيين وغير الطبيعيين ّ
حركيــة فــي بعــض دور الرعايــة اإليوائيــة ،ويــرد ذلــك مــع غيــاب التنســيق بــين الجهــات الحكوميــة ،مثــل و ازرة
التنمية االجتماعية ،وو ازرة الصحة ،وو ازرة التخطيط ،والمانحين والمتبرعين في القطاع الخاص لدور الرعايـة.
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وكانت أ غلب الزيارات التي تنفذها و ازرة التنمية االجتماعية لدور الرعاية اإليوائية هي زيارات تفتيشية وليسـت
إرشادية توجيهية تطويرية.
ـق الجمعيــات التطوعيــة التــي
كمــا بينــت نتــائج الد ارســة وجــود إجحــا واضــح مــن و ازرة التنميــة االجتماعيــة بحـ ّ
إن و ازرة التنميـة االجتماعيـة تـدفع مبلـا ( )265دينـا ار شـهريا ثمنـا
تشتري منهـا خـدمات رعايـة كبـار السـن ،إذ ّ

لخدمة المسن الواحد ،وهذا المبلا ال يكاد يغطي نص

تكالي

المسن في دار الرعاية.

فت فـي عشـرة مجـاالت مختلفـة:
ص ِّـن ْ
وبناء على هذه النتائج فإن الدراسة قـد خرجـت بمجموعـة مـن التوصـيات ُ
مثــل مجــال السياســات والتش ـريع ،ومجــال دور الرعايــة واألنديــة النهاريــة ،ومجــال خــدمات الرعايــة للمســنين،
والمجــال الــوظيفي (الكــادر) ،والمجــال اإلع مــي ،إضــافة إلــى توصــيات خاصــة بــبعض دور الرعايــة وغيرهــا.
وهــدفت هــذه التوصــيات إلــى تقــديم حلــول عمليــة تســاهم فــي تطــوير خــدمات الرعايــة اإليوائيــة للمســنين فــي

األردن.
 .4واقع المشاركة االقتصادية للمرأة األ ردنية في القطاع الخاص:
ُعــدت د ارســة واقــع مشــاركة المـرأة األردنيــة فــي ســوق العمــل وبخاصــة فــي القطــاع الخــاص ذات أهميــة كبــرج،
المكمـل األساسـي للـدور
وذلك تبعا للدور الذي يمكـن أن تحققـه المـرأة األردنيـة فـي عمليـة التنميـة ،والـذي يعـد
ّ
أن القطــاع الخــاص فــي
الــذي يحققــه الرجــل فــي االقتصــاد الــوطني .وقــد أشــارت اإلحصــائيات الرســمية إلــى ّ
األردن غي ــر ق ــادر عل ــى اس ــتيعاب العنص ــر النس ــائي ف ــي العم ــل بكف ــاءة ،ول ــذلك أع ــد المجل ــس االقتص ــادي
واالجتمــاعي هــذه الد ارســة هادفــا إلــى التركيــز علــى مســاهمة الم ـرأة األردنيــة فــي ســوق العمــل ،وتحديــدا فــي

القطاع الخاص.
العامة وقاعدة بيانات مشروع المنار ،إضافة إلى
واستندت الدراسة في تحليلها على بيانات دائرة اإلحصاءات ّ
خاصة موجهة لعدد من اإلنا العام ت في القطاعين العام والخاص .كما أُجريـت عـدد مـن
تصميم استبانة
ّ

المقاب ت ،وجلسة حوارية لعدد من الشركاء االجتماعيين.

أن أكثر العوامل تأثي ار في قرار دخول المرأة األردنية سوق العمل ،وتحديـدا
وأشارت نتائج التحليل عموما إلى ّ
ثم مدج توفّر حضانة في مكـان
القطاع الخاص هو وجود أطفال في األسرة ،يليه تكالي تعليم األبناء ،ومن ّ

ـإن المح ّـددات المتصـلة بالعـادات والتقاليـد ،وكـذلك
العمل ،ومستوج الدخل الشهري ّ
لرب األسرة .وفي المقابل ف ّ
أن العمل يعزز فرصة الزوا  ،إضافة إلى القوانين المتصـلة بـالتحرش ،والتشـريعات األخـرج المختصـة
ّ
قضية ّ
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بعمــل المـرأة ،لــم تكــن ذات أهميــة كبيـرة فــي التــأثير علــى قـرار المـرأة األردنيــة بالمشــاركة فــي ســوق العمــل فــي

الوقت الراهن.

وخلصــت الد ارســة إلــى وجــود انخفــاض فــي نســبة المشــتغ ت اإلنــا

فــي القطــاع الخــاص مــن  %8.1إلــى

 ،%2.1وحصول انخفاض طفي

أيضا في القطاع العام من  %8.2عام  2111إلى  %8.1عام ،2114

 ،2114وحصل انخفاض طفي

جدا في القطاع الخاص من %54عام  2111إلى  %53.6عام ،2114

وفي المقابل ارتفعت نسبة المشـتغلين الـذكور فـي القطـاع العـام مـن  %22.2عـام  2111إلـى  %32.1عـام

كما هو موضح في الشكل التالي:
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 .2مسارات التعليم المهني واأل كاديمي  -بين التوسع والتقنين األهمية ،الحاجات ،التجارب الدولية):
هــدفت هــذه الد ارســة إل ـى بيــان الواقــع الحــالي والمســتقبلي لمســارات التعلــيم فــي مــدارس المملكــة األردنيــة
الهاشــمية ،مــن خ ـ ل تنــاول أعــداد الطلبــة الحاليــة والمســتقبلية فــي م ارحــل التعلــيم المختلفــة ،والبح ـ
أسباب سـوء توزيـع المسـارات التعليميـة لطلبـة الصـ

فــي

العاشـر األساسـي ،والتعـر علـى مسـتوج اتجاهـاتهم
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نحو التعليم المهنـي ،ومسـتوج اهتمامـات طلبـة الصـفين األول والثـاني الثـانويين المهنيـين بـالتعليم المهنـي،
إضافة إلى تقصي درجة رضا معلمـي المباحـ

المهنيـة فـي التعلـيم المهنـي ،ومسـتوج الـوعي المهنـي لـدج

أولياء أمور الطلبة .كما تناولت الدراسة موازنة التعليم المهني من خـ ل أعـداد الطلبـة الحاليـة والمسـتقبلية
فــي ســبيل الوصــول إلــى أوجــه القصــور والمشــك ت التــي يعــاني منهــا التعلــيم المهنــي فــي األردن ،وتقــديم
اآلليات المناسبة لتطوير التعليم المهني مع تقدير األرقام المتوقعة لألعداد حتى عام .2131

واعتمــدت الد ارســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يتمثــل بــإجراء المســح المكتبــي ،واالطّ ـ ع علــى

الد ارسـات والبحــو المتّصــلة بموضــوع الد ارسـة ،إضــافة إلــى بنــاء أدوات الد ارسـة المتمثلــة بحلقــات النقــاش،
وكــذلك مقيــاس اتجاهــات طلبــة الص ـ

العاشــر األساســي نحــو التعلــيم المهنــي ،ومقيــاس اهتمامــات طلبــة

الصــفين األول والثــاني الثــانويين المهنيــين بــالتعليم المهنــي ،ودرجــة رضــا معلمــي المباح ـ
التعليم المهني ،ومستوج الوعي المهني لدج أولياء األمور.

وتكونــت عينــة الد ارســة مــن ( )511طالــب وطالبــة مــن الصـ

المهنيــة عــن

العاشــر األساســي ،و( )431طالبــا وطالبــة

المهنيــة،

يدرســون المباح ـ
ممــن ِّ
مــن الصــفين األول والثــاني الثــانويين المهنيــين ،و( )285معلمــا ومعلمــة ّ
ممــن ُوِّزعــت عل ــيهم أدوات الد ارســة ،وجــرج اختي ــارهم بالطريقــة العشـ ـوائية
و( )455ولــي أمــر ف ــي األردن ّ
الطبقي ــة ،إض ــافة إل ــى ع ــدد م ــن م ــديري الم ــدارس المهني ــة والش ــاملة وم ــديراتها ،ومشـ ـرفي التعل ــيم المهن ــي،
ورؤســاء أقســام التعلــيم المهنــي واإلنتــا  ،وعــدد مــن المختصــين فــي إدارة التعلــيم المهنــي واإلنتــا فــي و ازرة
التربية والتعليم ،وخبير في شؤون التعليم المهني ،ومديري مراكز التدريب المهني.

العاشـر األساسـي

أن نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي األكاديمي من ط ب الصـ
وأظهرت نتائج الدراسة ّ
بلغـت ( ،)%25.8فــي حــين أنهــا بلغــت للتعلـيم الثــانوي المهنــي ( )%13.5للعــام الد ارســي 2115/2114
وه ــي نس ــبة متدني ــة ،وكان ــت نس ــبة المتسـ ـربين م ــنهم ( ،)%5.8وأن أس ــس توزي ــع طلب ــة الصـ ـ

العاش ــر

األساسي على مسارات التعليم الثانوي غير مناسبة ،إذ إنها ال تراعي اهتمامات الطلبة وميولهم ،بل تعتمد

العاشـر األساسـي يمتلكـون اتجاهـات إيجابيـة

وحسب ،وأن طلبة الصـ
على التحصيل األكاديمي للطالب ْ
بدرجــة متوســطة نحــو التعلــيم المهنــي .إضــافة إلــى غيــاب التنســيق والعمــل المشــترك بــين مــزودي التعلــيم
والتدريب المهني ،وعدم تعاون بعض أصحاب العمل في تشغيل خريجي برامج التعليم والتدريب المهني.

كما بينت نتائج الدراسة ضعفا في عملية التوجيه واإلرشاد المهني لطلبة الص

العاشر في اختيار مسـار

التعلـيم الثــانوي وأن بـرامج التعلـيم والتــدريب المهنــي تُصـ ّـمم فـي ظـ ّل غيــاب اسـتراتيجية وطنيــة شــاملة وثيقــة
الصــلة باحتياجــات أصــحاب العمــل .وأشــارت أيضــا نتــائج الد ارســة إلــى تــدني أعــداد المــدارس التــي تقــدم
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وحســب فــي العــام الد ارســي  2116/2115وقــد
مســارات التعلــيم المهنــي ،إذ بلــا عــددها ( )122مدرســة ْ
احتوت على ( )28852طالبا وطالبة ،كما بلا عدد المعلمين فيها ( )1611معلما ومعلمة.
وأظهرت نتائج الدراسة تدني نسـبة المشـتغلين األردنيـين مـن خريجـي التعلـيم والتـدريب المهنـي مـن إجمـالي
المشــتغلين األردنيــين ،إذ بلغــت نســبتهم ( )%14.6عــام  2113بواقــع ( )%12.8للــذكور و()%24.1

العاشــر األساســي ال يملكــون حريــة االختيــار فــي تحديــد مســار التعلــيم الثــانوي

أن طلبــة الص ـ
لجنــا  ،و ّ
أن التعليم المهني يسـاعد علـى تخفيـ نسـبة البطالـة فـي المجتمـع.
نتيجة لتدخ ت ذويهم ،مع أنهم يرون ّ
أن طلبة الصفين األول والثاني الثانويين المهنيين ارضـون عـن التحـاقهم بـالتعليم
ومن نتائج الدراسة أيضا ّ

ثمة فروق إحصائية في اهتماماتهم بالتعليم المهني تُعزج لجنس
المهني وغير نادمين على ذلك ،ولم يكن ّ
الطالب ،كما كانت درجة رضا معلمي المباح المهنية عـن التعلـيم المهنـي درجـة جيـدة ،مـع وجـود فـروق
ذات داللة إحصائية في درجة رضاهم عن التعليم المهني تُعزج للجنس وكانت لصالح المعلمات اإلنا .

وبينــت الد ارســة أن مســتوج الــوعي المهنــي لــدج أوليــاء األمــور عــن التعلــيم المهنــي كــان علــى درجــة جيــدة

ألنهم يثمنون العمل ويقدرون أهميته لجنسان.

ومــن خ ـ ل النتــائج التــي تمخضــت عــن الد ارســة قُـ ِّـدمت مجموعــة مــن التوصــيات اســتعدادا لوضــعها أمــام
أصحاب القرار للعمل على رفع سوية مسار التعليم المهني وتطويره ،لما لهذا المسـار التعليمـي مـن أهميـة

كبرج في تدريب القوج البشرية وتأهيلها؛ ألنها تسهم إسهاما فاع في التنمية االقتصادية للمملكة.
كم ــا توص ــلت الد ارس ــة إل ــى أن التعل ــيم الث ــانوي الش ــامل المهن ــي بفروع ــه :الص ــناعي والز ارع ــي واالقتص ــاد
المنزلــي والفنــدقي والســياحي ،يحصــل الطالــب فيــه علــى شــهادة تؤهلــه ل لتحــاق بســوق العمــل ،وفــي الوقــت

نفسه يمكن له الحصول على شهادة الثانوية العامة التي تؤهله للدخول إلى الجامعات ،أو كليات المجتمع
وذلك عن طريق ما ُيسمى بالتجسير ،إذ يدرس الطالب على األقل مادتين إضافيتين من العلوم األساسية،
إضــافة إلــى مــا يدرســه ضــمن الخطــة الخاصــة بــالفرع الــذي يــدرس فيــه .ويوضــح الجــدول التــالي أعــداد
الملتحقين بالمرحلة الثانوية في المملكة للسنوات الدراسية :2115 -2111
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الفرع

العام الدراسي

المجموع

6106/6100

6100/6106

6101/6100

6104/6101

المهني

22283

28823

28252

22135

113248

األكاديمي

185225

182223

182116

128224

241218

المجموع

213228

218226

215223

212812

855656

.
 6-0-6أوراق العمل والتقارير
 .0التقرير االقتصادي و االجتماعي لعام :6104
ـادية
أعــد المجلــس التقريــر االقتصــادي واالجتمــاعي الســنوي هــذا العــام ليركــز علــى أبــرز القضــايا االقتصـ ّ

ـنوي ال ّشـ ـامل لع ــام  2115ببحـ ـ
االجتماعي ــة والتح ــديات الت ــي تواج ــه
و
ّ
ّ
ـتص التقري ــر الس ـ ّ
األردن .وق ــد اخ ـ ّ
"تنافســية األردن" ،فأشــار بصـراحة ووضــوح إلــى أهــم المفاصــل التــي تعيــق التقــدم فــي تنافســية االقتصــادي
قدم التقرير جملة من التوصيات التـي يمكـن أن
األردني ،بل وتراجعها في بعض المجاالت والتصنيفات .و ّ
تسهم في إذكاء تنافسية االقتصاد الوطني.
كمــا عــرض التقريــر القــدرة التنافســية للتنميــة االقتصــادية فــي الــدول بمعــدالت اإلنتاجيــة فيهــا ،إذ ُعــدت مــن
الحوافز التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة .فارتفاع مستويات اإلنتاجية يتيح للدولـة التمتـع بميـزة
نســبية ،وعائــدات جاذبــة ل ـرأس المــال ،وارتفــاع فــي األجــور ،وهــو م ـا يتــرجم إلــى زيــادة الثــروات واالرتقــاء
بمستويات المعيشة .ولهذا تعتمد معظم الدول اليوم نهج رفـع مسـتويات التنافسـية فـي صـلب إسـتراتيجيات

التنمية االقتصادية .

فعرفهــا بأنهــا:
وحـ ّـدد التقريــر تعريف ـا اقتصــاديا واضــحا لمفهــوم التنافســية نظ ـ ار لتعــدد التعريفــات وتشــعبهاّ ،
"القـدرة علــى تحقيــق الرخــاء علــى المــدج الطويــل مــع الحفــاظ علــى التـوازن بــين اإلنتاجيــة وجــودة الحيــاة".
ومــن هــذا المنطلــق عــرض التقريــر أدوات قيــاس التنافســية انســجاما مــع هــذا التعري ـ  ،ثــم تنــاول تقــارير
الهيئات والمنظمات الدولية المتصلة بقياس التنافسية واإلنتاجية من حيـ
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منهجيتهـا ،واألدوات والمؤشـرات

التي تستخدمها في تصنيفاتها واستنباط أرقامها القياسـية وشـموليتها ،كمـا تفحـص تصـني

من هذه التقارير األحد عشر ،وتطور ذلك التصني
مواطن القوة والضع
كمــا بح ـ

ومؤشراته على مدج السنوات الخمس الماضية لتبين

الكامنة .وقد تبين عموما أن تصني

دول العالم ،وأن هذا التصني

األردن فـي كـل

األردن التنافسي يندر في موقع متوسـط بـين

قد تراجع على مدج السنوات القليلة الماضية.

التقريــر فــي المتغي ـرات المــؤثرة علــى تنافســية األردن ،إذ خصــص جــزءا لد ارســة تكلفــة عوامــل

اإلنتــا الرئيســية :األرض والعمــل ورأس المــال ،مــن حي ـ

مســاهمة كــل منهــا فــي القيمــة المضــافة وأثرهــا

منفـردة ومجتمعـة علـى تنافسـية االقتصـاد .وتبـين أن تكلفـة هـذه العوامـل مرتفعـة نسـبيا وتشـكل عائقـا أمــام
تنافس ــية االقتص ــاد األردن ــي ونم ــوه ،وال س ــيما أن مع ــدل المش ــاركة ف ــي الق ــوج العامل ــة (وخاص ــة مش ــاركة

اإلنا ) ،ومعدل إنتاجية العامل األردنـي ُي َع ّـدان مـن بـين أدنـى المسـتويات علـى مسـتوج العـالم ،وأن هيكـل
أن البنك المركزي األردني اتجه إلى تخفيضـه
أسعار الفائدة يصن من بين أعلى المستويات العالمية مع ّ
خ ل السنوات الث

الماضية .

ومن خـ ل البحـ فـي البيئـة التشـريعية بع ّـدها أحـد المتغيـرات المـؤثرة علـى تنافسـية األردن ،ح ّـدد التقريـر
( )41قانونـا بإيرادهــا حسـب األولويــات ،إذ أضـحت بحاجــة إلــى التعـديل والتحــدي وا ازلـة التشــوهات منهـا،
بهــد

مواءمتهــا لتش ــجيع التنافســية واالســتثمار ،ورف ــع الكفــاءة اإلنتاجيــة وتش ــجيع القطــاع الخــاص عل ــى

الدخول في اتفاقيات شراكة مع القطاع العام المتضخم لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرج .ونبه التقرير على
أهميــة تعزيــز ميثــاق الن ازهــة الوطنيــة ،وتحســين كفــاءة النظــام القضــائي وقــدرات إنفــاذ القــانون بمــا يــدعم

عد مطلبا
الصورة العامة اإليجابية الستق لية القضاء وسيادة القانون ،وبما يكفل استقرار التشريعات التي تُ ّ
أساس ــيا لتمت ــين التنافس ــية .وف ــي الس ــياق ذات ــه ج ــرج بحـ ـ معم ــق ف ــي المؤسس ــات وبيئ ــة األعم ــال بع ـ ّـدها
متغي ـرات رئيســية تــؤثر علــى التنافســية ،فهــي مــن أكثــر المســارات احتياجــا لجص ـ ح تبعــا لنتــائج تصــني
األردن المتراجع فـي المؤشـرات الدوليـة ذات الصـلة ،والتـي أشـارت إلـى ضـع

بنيـوي فـي دور المؤسسـات

الصــغيرة والمتوســطة وقطــاع ريــادة األعمــال فــي االرتقــاء بالتنافســية ،كمــا أنهــا أشــارت إلــى ضــرورة إي ـ ء

االهتمــام األكب ـر لتبســيط إج ـراءات البــدء فــي المشــاريع مــن حي ـ
مرجعياتها ،وتشجيع أنماط االستثمار كثيفة االستخدام للعمالة.

تأسيســها وترخيصــها ورســومها وتوحيــد

متغيـ ار بـار از
وقد أُفرد جزء خـاص مـن التقريـر لد ارسـة السياسـة االقتصـادية بشـقيها المـالي والنقـدي ،بع ِّـدها ّ

م ــن المتغيـ ـرات الم ــؤثرة عل ــى التنافس ــية ،وال س ــيما أن تق ــارير التنافس ــية الدولي ــة أش ــارت إل ــى أن اس ــتقرار
صـِّـن
االقتصــاد الكلــي ودور السياســة االقتصــادية ُ

مــن بــين أدنــى الم ارتــب العالميــة مــن حيـ

حجــم عجــز
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الموازن ــة العام ــة ،واجم ــالي الم ــدخرات الوطني ــة ،وعج ــز الحس ــاب الج ــاري ،ومع ــدل ال ــدين الع ــام ،والبطال ــة
والفقــر ،وغيرهــا مــن المؤش ـرات ،ممــا يســتدعي تس ـريع خط ـوات اإلص ـ ح االقتصــادي بــدءا مــن اإلص ـ ح

الضريبي والمالي.
وقد بح

التقرير في التطورات السياسية اإلقليمية والتطورات االقتصادية الدولية من حي

تأثيرها الواضح

علــى ت ارجــع التنافســية ،وال ســيما أثــر اللجــوء الســوري الــذي ُعرضــت تبعاتــه االقتصــادية ،وكــان ال بـ ّـد مــن
النظــر إليــه بع ـ ِّـده تحــديا قائمــا ومس ــتم ار فــي األجــل المنظ ــور ،وتحديــد كيفيــة التعام ــل معــه لتعظــيم أوج ــه
االستفادة منه ،وتقليل ثاره السلبية ،ولضرورة اإلفادة من الشـروط الميسـرة التـي منحـت لـألردن فـي مـؤتمر

لندن الذي عقد في شباط من عام  2116لمساعدة الدول المضيفة ،وال سيما تلك المتصـلة بقواعـد المنشـأ
األوروبي .كما عرض التقرير ثار انخفاض أسعار النفط العالميـة علـى تنافسـية االقتصـاد ،وكيفيـة تعظـيم

االستفادة من هذا المتغير.

وقــد أُفــرد جــزء مهــم مــن التقريــر لد ارســة القطاعــات الرئيســية المعــززة لتنافســية االقتصــاد األردنــي (التعلــيم

والصــحة والســياحة) مــن خ ـ ل عــرض ميزاتهــا التنافســية .ولــوحظ مــن خـ ل التقريــر ت ارجــع جــودة التعلــيم،
ومواطن الضع

التي يعانيهـا قطـاع التعلـيم ،ممـا يسـتوجب إجـراءات إصـ حية مبتكـرة ضـمن أطـر زمنيـة

محددة بدءا من المناهج ،ورفع مستوج البحو التطبيقية ومهارات التدريب المهني والتعليم التقني والبحـ

العلمي ،وتدعيم الشـراكات بـين المؤسسـات التعليميـة وقطـاع الصـناعة ،كمـا أُشـير إلـى اإلجـراءات األخـرج
المقترحة لتعزيـز تنافسـية هـذا القطـاع الحيـوي .أمـا القطـاع الطبـي الـذي يشـكل ميـزة تنافسـية أردنيـة مهمـة،
هيكلــه وهيكــل تنافســية الصــناعة

فقــد ُبحثــت المعوقــات الت ـي تعتــرض تنافســيته بعــد االستفاضــة فــي بح ـ
الدوائية المرتبطة به ،والتحـديات الكثيـرة التـي تسـتوجب إصـ حات غيـر تقليديـة تـدعم تنافسـيته .وقـد جـرج
البح ـ

فــي هيكــل قطــاع الســياحة األردنــي والصــدمة القويــة التــي أدت إلــى تراجعــه فــي ضــوء التطــورات

السياسية اإلقليمية ،مما خلق إلحاحا فـي الحاجـة إلـى تطـوير األنمـاط السـياحية الواعـدة ،وبالـذات السـياحة
الع جية ،وأنماط السياحة الدينيـة ،وضـرورة اسـتحدا

مسـارات سـياحية جديـدة ،وتطـوير بنيـة هـذا القطـاع

الســتعادة الثقــة التنافســية .وجــرج التطــرق أيضــا إلــى أهميــة القطاعــات األخــرج ،وخاصــة قطــاع تكنولوجيــا
المعلوم ــات واالتصـ ــاالت وقط ــاع التـ ــأمين والم ــال بإمكانياتهـ ــا التنافس ــية ،وتحدي ــد أوج ــه وط ارئـــق لتمكـــين

تنافسيتها وتطويرها تبعا للمعوقات التي تعترضها.
وتعــرض التقريــر للبحـ

فــي أثــر سياســة أســعار صــر الــدينار علــى تنافســية االقتصــاد ببيــان تطــور الـرقم

القياسـ ــي لس ـ ـعر الصـ ــر الحقيقـ ــي الفعـ ــال ،والتطـ ــورات التـ ــي ط ـ ـرأت علـ ــى هـ ــذا المجـ ــال خ ـ ـ ل العـ ــامين
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الماضيين ،مما حفز السياسة النقدية على دراسة التوجه نحو نظام سعر صر أكثر مرونـة بـربط الـدينار

األردنــي بســلة مــن العم ـ ت تعكــس التوزيــع الجغ ارفــي لمــدفوعات تجــارة األردن الخارجيــة ،وذلــك لتجنيــب
المملكــة الكثيــر مــن المخــاطر المســتقبلية .كمــا أ ّكــد التقريــر علــى ضــرورة إيجــاد مســتوج تنســيق أكبــر بــين
السياستين المالية والنقدية لما لذلك من أثر محمود على استقرار االقتصاد الكلي.
وفــي نهايــة التقريــر ُعرضــت أبــرز التجــارب والنمــاذ اإلقليميــة والدوليــة التــي يمكــن االســتفادة مــن خبراتهــا
وقصص نجاحها ،وجرج وضع عدد من التوصيات في نطاق استش ار

مجاالت تعزيز تنافسية االقتصـاد

األردني.
وأشار التقرير إلى أن التنافسية تتصل باإلنتاجية والكفاءة والربحية ،وهي ليست هـدفا أو غايـة نهائيـة بحـد
ذاتها وانما هي منظور يمكن من خ له السعي لرفع مستويات المعيشة فـي ظـل تجـارة حـرة وشـروط إنتـا
وتسويق عادلة .ومن هذا المنطلق حدد التقرير أربعة عوامل للقدرة التنافسية كما هو مبين أدناه:

األداء االقتصادي

كفاءة الحكومة

كفاءة األعمال

البنية التحتية

االقتصاد المحلي

المالية العامة

اإلنتاجية والكفاءة

البنية التحتية األساسية

التجارة الدولية

السياسة المالية

سوق العمل

البنية التحتية التكنولوجية

االستثمار األجنبي

اإلطار المؤسسي

التمويل

البنية التحتية العلمية

العمالة

التشريعات

الممارسات اإلدارية

الصحة والبيئة

األسعار

اإلطار المجتمعي

المواق

والقيم

التعليم

 6-6الندوات الحوارية والنشاطات واللقاءات :
ضمن سلسلة الحوارات مع المسؤولين للتّباح حول القضايا والمواضيع التي ته ّـم الـوطن والمـواطن ،بـادر
المجلــس إلــى عقــد اجتماعــات ولقــاءات حوارّيـة مــع المعنيــين حــول بعــض المواضــيع بهــد االطّـ ع علــى
ـتم
مختلـ وجهــات النظــر حــول قضــايا ّ
افقي بشــأنها يتضــمن اقت ارحــات وحلـوال يـ ّ
معينــة ،وتشــكيل تصــور تـو ّ
التوصية بها للحكومة للمساهمة في اتّخاذ القرار المناسـب بخصوصـها .وقـد شـملت النـدوات الحواريـة لهـذا
العام المواضيع التالية:
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 )0جلسة حوارية حول إجراءات االستثمار وتسـجيل الشـركات فـي المملكـة األ ردنيـة الهاشـمية -10-60
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فــي ظــل ت ارجــع معــدالت االســتثمار فــي الســنوات األخي ـرة عقــد المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي جلســة
حوارية تحت عنوان "مراجعة التشريعات االقتصادية لتشـجيع االسـتثمار" ،شـرحت بهـا الخبيـرة االقتصـادية
والمدير األسبق لمؤسسة تشجيع االسـتثمار ،ريـم بـدران ،مـا يعانيـه قطـاع االسـتثمار مـن مشـك ت وعوائـق

أمام المستثمرين ،وانتقدت بدران غياب خريطة واضحة للمستثمر ،كما انتقـدت النافـذة االسـتثمارية وبعـض

التشـريعات االســتثمارية التــي ُســنت فــي ظـ ِّـل تغييــب القطــاع الخــاص المؤهــل لقيــادة التنميــة فــي المســتقبل،
إضافة إلى بيروقراطية اإلجراءات الحكومية .
وأشــارت بــدران ،خـ ل الجلســة التــي شــارك فيهــا نـواب وخبـراء اقتصــاديون وقــانونيون  ،إلــى غيــاب خريطــة
واضحة للمستثمر فيما يتصل بإجراءات التراخيص ،لعدم وجود نقطة بداية واضحة ينطلق منهـا المسـتثمر

للمضي في تلك اإلجراءات.
وبين ــت ب ــدران أن جمي ــع التشـ ـريعات الت ــي له ــا ع ق ــة باالس ــتثمار ق ــد ناقش ــها مجل ــس النـ ـواب دون إجـ ـراء

مشــاورات ومناقشــات مــع الجهــات المعنيــة مــن القطــاع الخــاص ،وأشــارت إلــى أن القطــاع الخــاص تفاجــأ
بتوقيــع الحكومــة علــى اتفاقيــة تجــارة حـرة مــع تركيــا ،إذ كــان حضــور القطــاع الخــاص عنــد بــدء المشــاورات

وحسب ،وقد ُغيِّب فيما بعد ،و دعت بدران إلى ضرورة إجراء دراسة حـول أثـر االتفاقيـة علـى
ّ
لمدة محددة ْ
االقتصاد الوطني.
كما أكدت على أن العديـد مـن اإلجـراءات لـيس لهـا سـند قـانوني ،وانمـا جـرج العـر علـى تطبيقهـا ،األمـر

الذي ُعد جزءا من البيروقراطية التـي تعيـق االسـتثمار ،وأشـارت إلـى ضـرورة أن ي ارفـق مراجعـة التشـريعات
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االقتصـادية وسـ ّـنها أدوات وفريـق يعمــل عمـ مؤسســيا ،مبينـة أن التحــدي األكبـر الــذي يواجـه القـوانين هــو
ثمة العديد من التشريعات ال تت ءم مع التطبيق.
تطبيقها ،إذ ّ
وطالــب الحضــور بضــرورة إيجــاد إســتراتيجية ورؤيــة واضــحة للتش ـريعات االقتصــادية ،علــى أن يكــون لهــا
درس من خ لها التشريعات من حي
مكونات واضحة تُ َ

أثرها على االقتصاد والتنمية االجتماعية.

كمـا شـ ّـدد الحضـور علــى أهميــة اإلدراك بـأن القطــاع الخـاص هــو مــن سـيقود التنميــة فـي المســتقبل ،مشــيرة
إلى حـدو تغيـب فـي بعـض األحيـان لـبعض الجهـات المعنيـة عنـد تعـديل التشـريع ،وبالتـالي يكـون العمـل

ـي ،ويـؤدي إلـى خـرو قـانون غيـر مكتمـل يتطلـب تعديلـه فـي وقـت الحـق .ون ّـوه الحضـور إلـى
غير مؤسس ّ
وجود مشاكل تواجه البيئة االستثمارية ،إذ شددوا على ضرورة إصدار قوانين مساندة ل سـتثمار خصوصـا

وبينـوا أن عمليــة مراجعــة التشـريعات االقتصــادية تواجــه تحــديات
فيمــا يتصــل بــاإلف س واإلعســار المــاليّ ،
تتصل بغياب اإلستراتيجية التي تظهر مدج تأثير القانون علـى النـواحي االقتصـادية سـواء كـان إيجابيـا أو
سلبيا.
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جلسة حوارية حول هيكلية "قطاع النقل" 6102-11-60

عرض المجلس االقتصادي واالجتماعي ضمن جلسة حوارية أبرز مكونات هيكل قطاع النقل في األردن،
إذ لخــص خبيــر قطــاع النقــل المهنــدس جميــل مجاهــد ،عوائــق وجــود نقــل عــام جيــد فــي األردن مــن خ ـ ل
مناقشــة ث ثــة أمــور أساســية تمثلــت فــي عــرض هيكلي ـة القطــاع مــن الجانــب التــاريخي ،وضــع
واالستثمار ،والنظرة االجتماعية لقطاع النقل.

التمويــل
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وتأتّى ذلك من خ ل جلسة حوارية عقدها المجلس االقتصادي واالجتماعي بعنوان «أزمة النقل والمرور»
 مشـــك تها وحلولهـ ــا ،بحضـــور المـ ــدير التنفيـ ــذي للنقـ ــل والمـ ــرور فـــي أمانـ ــة عمـ ــان ،ومـ ــدير إدارة سـ ــيرالعاصمة ،وعدد من الخبراء والمعنيين في القطاع.

وأوضح المشاركون في الجلسة أن «هيكلية القطاع التاريخية» تتمثل في وجود ملكية فردية ورخص مدج

الحياة ،وضع مستوج الخدمة ،وعدم وجود االعتمادية ،والمنافسة غير المشروعة ،وع ّـدها تجـارة وليسـت
خدمة ،إضافة إلى التصرفات الخاطئة من السائقين ،وتقديم الخدمة على الخطوط المربحة.
وحــول ضــع

التمويــل واالســتثمار ،أكــد الخبيــر مجاهــد علــى عــدم وجــود أولويــة فــي السياســات الحكوميــة

للقطاع ،وعلى التكلفة العالية لمشاريع النقل الجماعي ،وعدم وجود جدوج مالية  ،وأن اإليرادات ال تغطـي

التكالي  ،إضافة إلى غياب الدعم السياسي والمالي.
وأضـا

مجاهــد وفقــا للنظـرة االجتماعيــة بــأن زيــادة الــدخل أدج إلــى التحــول الســتخدام الســيارات الخاصــة،

وأصــبح النقــل العــام متاحــا لألف ـراد غيــر القــادرين علــى امــت ك ســيارات خاصــة ،والنظ ـرة أصــبحت متدنيــة

لمستخدمي النقل العام.
ودعا مجاهد إلى ضرورة تلبية متطلبات الركاب من خ ل توفير نظام نقل عام ذي تعرفة مقبولة ،وتوفير

نظام معلومات للركاب ،والعمل على تسويق خدمة النقل العام ،ولفت النظر إلى دراسات عالمية تفيـد بـأن
االستثمار في قطاع النقل العام بنحو بليـون دوالر مـن شـأنه تحقيـق عوائـد اقتصـادية تصـل إلـى  6ب يـين

دوالر.
كمــا أوضــح أن العوائــد البيئيــة تتمثــل فــي العمــل علــى تحســين نوعيــة اله ـواء ،والعمــل علــى تخفــيض نســبة
االنبعاثات من الناحية الصحية من خ ل تخفيض تكالي

المعالجات الصحية ،وتحسين مستوج السـ مة

عل ــى الط ــرق ،وم ــن الناحي ــة االجتماعي ــة م ــن خـ ـ ل تحس ــين التنق ــل لمت ــدني ال ــدخل وكب ــار الس ــن وذوي
االحتياجـات الخاصـة ،وتـوفير تكلفـة مقبولـة وتـأمين فرصـة العـيش والعمـل إضـافة إلـى العائـد االقتصـادي،

وك ّل ذلك من شأنه اإلسهام في تخفيض االزدحام المروري ،والعمل على تحسين استه ك الطاقة.

ثم ــة حلق ــة مفرغ ــة ،إذ إن ت ــدني مس ــتوج
وح ــول واق ــع قط ــاع النق ــل ف ــي األردن أوض ــح الخبي ــر مجاه ــد أن ّ
خ ــدمات النق ــل الع ــام وارتف ــاع أج ــور النق ــل أس ــهما ف ــي اإلقص ــاء ل ــبعض الفئ ــات ،و ّأدي ــا إل ــى زي ــادة جاذبيـ ـة

السيارات الخاصة المتمثلة في زيادة ملكية المركبات ،األمر الذي ّأدج إلى تزايد نسبة المناطق الحضـرية،
وممــا أدج بالتّـالي إلــى زيـادة فــي اســته ك
م ّمـا أســهم فـي زيــادة االزدحـام المــروري والتـأخير فــي الـرح تّ ،
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الطاقة وزيـادة الحـواد والتلـو  ،وزيـادة مـدة رحـ ت النقـل ،إذ أصـبح النقـل العـام أقـ ّل جاذبيـة ومؤديـا إلـى
مشاكل مالية للمشتغلين لدعم الحاجة ،والى وجود طلب أقل وزيادة في التكالي وانخفاض اإليرادات ،م ّما
أسهم في انتشار النقل الخاص مقابل األجر.

وح ــول أس ــباب ارتف ــاع ملكي ــة الس ــيارات الخاص ــة ،ب ـ ّـين مجاه ــد أن ذل ــك أص ــبح ج ــزءا م ــن مظه ــر النج ــاح
االجتماعي ،والتسهي ت في التمويل ،وجوانب الراحة والمرونة والسرعة في التنقل ،مع غيـاب الـدعم للنقـل

العام ،وامتداد المناطق الحضرية.

وعرض المهندس مجاهد دراسة حديثة تثبت ارتفاع نسبة الرح ت اليومية باسـتخدام أنمـاط النقـل المختلفـة

فــي المملكــة ،لتســجل الســيارات الخاصــة أعلــى نســبة فــي الدارســة بواقــع  35بالمئــة مــن مجمــوع الــرح ت
اليومية ،تليها نسبة المشاة بواقع  25بالمئة والمتمثلة في نسبة ذهاب الط ب إلى المدارس ،و  14بالمئة

لح ــاف ت النق ــل الع ــام ،و  13بالمئ ــة للح ــاف ت المدرس ــية ،و  11بالمئ ــة لس ــيارات التاكس ــي ،و  3بالمئ ــة
لحاف ت النقل األخرج.
وحول مستخدمي النقل العام في المملكة ،أشار إلى دراسة تفيد بأن  56بالمئـة مـن مسـتخدمي النقـل العـام
مــن الفئــة العمريــة دون ســن  26عامــا ،و 61بالمئــة مــن مســتخدمي النقــل العــام دخلهــم ال يتجــاوز 311

دينار شهريا ،و 35بالمئة من مستخدمي النقل العام هم من الط ب.

وقد أكـد رئـيس المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي الـدكتور منـذر الشـرع علـى أهميـة القطـاع العـام وضـرورة

دعمه من خ ل العمل على إعادة هيكلـة المشـتغلين ،وتقـديم خدمـة النقـل العـام بأوقـات ومواعيـد منتظمـة،
وزيــادة عــدد الــرح ت بمــا يــت ءم مــع أعــداد الركــاب ،وتقــديم الخدمــة خ ـ ل عطلــة نهايــة األســبوع وخ ـ ل

ساعات الليل.

الحد مـن التـأثيرات السـلبية الناتجـة عـن اسـتخدام السـيارت
وبين الشرع أن دعم قطاع النقل العام من شأنه ّ
الخاصــة ،والعمــل علــى تحســين مســتوج الخدمــة وزيــادة أعــداد المســتخدمين فــي قطــاع النقــل العــام ،والعمــل
على تخفي

أعباء المديونية التـي يشـكل قطـاع الطاقـة األسـاس منهـا ،والتـي يشـكل اسـته ك قطـاع النقـل

منها النسبة األكبر.

كمــا أكــد مــدير إدارة ســير العاصــمة أســباب األزمــات المروريــة التــي تشــهدها العاصــمة عمــان فــي أوقــات
معينة ،نتيجة وجود خلل في تصميم بعض الشوارع مع وجود مؤسسات خدميـة ومحـ ت اسـته كية كبيـرة
في نقاط مرورية حرجة ،األمر الذي من شأنه خلق أزمات مرورية ،وبـين الخرابشـة أن ثمـة تعاونـا مسـتم ار
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بين األجهزة الفنية في أمانة عمـان الكبـرج لمعالجـة بعـض النقـاط المروريـة فـي العاصـمة وفـق اإلمكانيـات
المتاحة.

)0

جلسة حوارية حول "معيقات االستثمار وتأكيد أهمية استقرار تشريعاته : 6102-1-64

تدارس المجلس االقتصادي واالجتماعي مع القطاعات االقتصـادية المختلفـة فـي محافظـة إربـد ،جملـة مـن
التحديات والمعيقات التـي تواجـه االسـتثمار عمومـا والمحافظـة خصوصـا ضـمن جلسـة حواريـة استضـافتها

غرفة تجارة إربد ،إذ رّكزت مداخ ت المشاركين في هذه الجلسة على ضرورة استقرار التشـريعات الناظمـة

ل س ــتثمار ،ورب ــط الضـ ـرائب بالتض ــخم وبحج ــم النش ــاط االقتص ــادي ،وايـ ـ ء الت ــدريب والتأهي ــل االهتم ــام
الكــافي ،ومعالج ــة اإلجـ ـراءات البيروقراطيــة الت ــي تنتهجه ــا بع ــض الجهــات وال ــدوائر ذات الص ــلة ،والتوج ــه
لتعزيز منظومة النقل العام.

وقـال رئــيس المجلــس الــدكتور منــذر الشــرع ،إن عـدم اســتقرار التشـريعات يشــكل إرباكــا للمســتثمر والمـواطن
والجهــاز التنفيــذي علــى حـ ّـد سـواء ،مشــي ار إلــى أهميــة قيــاس األثــر ألي تشـريع يمــس عمليــة االســتثمار مــن
جميــع الجوانــب قبــل إق ـ ارره ،مؤكــدا أهميــة تنــاغم الق ـوانين الناظمــة لعمــل القطاعــات والجهــات األخــرج مــع
قوانين تشجيع االستثمار حتى ال تتصادم هذه القوانين وتحد
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اخت ال في منظومة االستثمار.

ولفت الشرع النظر إلى تآكل مستويات األجور ،األمـر الـذي يوجـب إعـادة النظـر إلـى هـذه القضـية لتـؤدي

إلــى تحفيــز األيــدي العاملــة الوطنيــة علــى الــدخول فــي ســوق العمــل ،وتحــافظ فــي ذات الوقــت علــى حيويــة
االستثمار ونشاطه.
وأكــد رئــيس هيئــة االســتثمار ثابــت الــور علــى أن مســؤولية إنجــاح القطــاع االســتثماري مســؤولية جماعيــة،
تتشارك فيها كل أط ار

العملية اإلنتاجية بما فيها السلطة التنفيذية بتنسـيق عـال يفضـي إلـى اتخـاذ القـرار

المناسـب ودعمــه ،مطالبـا بإنشــاء هيئــة خاصـة لــدعم القـرار كمـا هــو معمـول بــه فــي العديـد مــن دول العــالم
والمنطقة.
وكشـ

عــن زيــادة حجــم االستفســارات عــن الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي المملكــة مــن مســتثمرين عــرب

وأجانــب ،مرجحــا أن تتبلــور هــذه االستفســارات إلــى مشــاريع اســتثمارية علــى أرض الواقــع مــع نهايــة العــام

الحالي ،الفتا إلى أن الظرو

اإلقليمية وما رافقها من تعقيد في عملية النقـل عبـر المعـابر قلـب كثيـ ار مـن

أوجه المعادلة االستثمارية.
وأشــار إلــى مخرجــات مــؤتمر لنــدن وانعكاســاته علــى الواقــع االقتصــادي واالســتثماري فــي األردن مــع تــدفق
الــدعم للخــدمات األساســية ،وتقلــيص قيمــة احتســاب القيمــة المضــافة علــى اشــتراطات قواعــد المنشــأ مــن
مما يسهم في
 %61إلى  %31لتغطي  11مناطق تنموية لعشر سنوات قادمة ،بوصفها معاملة تفضيلية ّ
تحسين مستوج التبادل التجاري مع دول االتحاد األوروبي.
وأكــد رئــيس لجنــة الخــدمات فــي مجلــس األعيــان الــدكتور ج ـواد العنــاني علــى أهميــة التركيــز علــى تطــوير
قطاع النقل بما يخدم الحراك االستثماري ،ويخف

كل

النقل عليه تخفيفا يسمح بسرعة التدفق واالنسياب

للبضــائع وســهولتهما ،وخفــض أســعار البضــائع لتــداولها مــن الش ـريحة األوســع مــن جهــة ،ولزيــادة فــرص
التنافسية أمامها من جهة أخرج.
ونوه إلى أن مشك ت االستثمار تمر بث

مراحل ،لكل مرحلة طبيعتها وظروفها ،ففي مرحلـة التـرخيص

تغيــب الرؤيــة المتكاملــة أمــام المســتثمر فــي هــذه المرحلــة ويقــع عرضــة للمعيقــات ،وال يختلـ

عقبات أخرج أثناء مرحلة التنفيذ أو ما بعدها عند الدخول في مرحلة اإلنتا .

األمــر ببــروز

وتنــاول رئــيس غرفــة تجــارة أربــد محمــد الشــوحة عــددا مــن القضــايا التــي تعيــق االســتثمار ،مثــل ارتفــاع

الضرائب والرسوم بمختل

أشكالهما ومسمياتهما ،وكلفة الشحن والنقل وتعـدد المرجعيـات الرقابيـة ،وغيـاب

بعـض المنـاطق األثريــة والسـياحية عــن الخارطـة الســياحية ،وتعـارض قـوانين العديـد مــن الجهـات وأنظمتهــا
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مع قانون تشـجيع االسـتثمار ،واالسـتمرار بمطالبـة شـركات تـم تصـفيتها وحصـولها علـى بـراءات الذمـة منـذ
عشرات السنين بدفع الضرائب والرسوم.
وطالب رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان بفتح مكاتب لهيئة االسـتثمار فـي المحافظـات ،والتركيـز
على برامج التأهيل والتدريب للعمالة المحليـة ،ودمجهـا مـع العمالـة الوافـدة بنسـب واضـحة ومحـددة تـنعكس

علــى كفــاءة العمالــة الوطنيــة وقــدرتها علــى تلبيــة احتياجــات أربــاب العمــل ،مشــي ار إلــى وجــود أربعــة عمــال
وحسب من أصل  26أل
أردنيين ْ

عامل يعملون في مدينة الحسن الصناعية.

ودع ــا الع ــين تيس ــير الص ــمادي إل ــى تطبي ــق المؤسس ــية بع ـ ِّـدها منهجي ــة عم ــل ،واجـ ـراء الد ارس ــات البحثي ــة
والمعرفيـ ــة لتحديـ ــد األولويـ ــات واالحتياجـ ــات السـ ــتثمارات ناجحـ ــة ،ووضـ ــع أط ـ ـ ار
واإلنتاجيــة بتصــني

العلميـ ــة االسـ ــتثمارية

األردن فــي تقريــر التنافســية وبيئــة األعمــال ،وتبســيط اإلجـراءات المتصــلة باالســتثمار

ألقل حد ممكن برؤية واضحة وبعيدة الهد .
وتطــرق مس ــتثمرون إلــى الض ــغوطات الكبي ـرة الت ــي ت ـواجههم نتيج ــة االرتجاليــة ف ــي تحديــد الرس ــوم ،وع ــدم
االكتـ ار بمصــير االســتثمارات التــي بــدأت تت ارجــع تحــت وطــأة هــذه الرســوم والضـرائب ،والتمســك بهــا دون

النظــر ألهميــة تشــجيع االســتثمار والحفــاظ عليــه واســتق ارره خـ ل الســنوات األولــى مــن عمـره ،ولفتـوا النظــر
إلــى أن العديــد مــن الوكــاالت والماركــات العالميــة التــي تــم اســتقطابها غــادرت المملكــة لعــدم تمتعهــا بالم ازيــا
التشجيعية الكافية ،وارتفاع كلفها التشغيلية مقابل سوق محدود اإلمكانيات ،كما أشاروا إلى انخفاض حجم

العمالــة فــي هــذه االســتثمارات تبعــا لــذلك ،ودعــا مســتثمرون إلــى توحيــد التعرفــة الجمركيــة علــى البضــائع
المستوردة ذات المنشأ الواحـد ،وتطبيـق مواصـفات ومقـاييس ثابتـة تحـول دون وقوعهـا تحـت طائلـة الغ ارمـة

أو الحجز ،لعدم وضوح الرؤية أمام المستوردين.
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 .4جلسة حوارية بعنوان " ليات دعم االتحاد األوروبي ل قتصاد األردني في ظ ّل األزمة السورية الحاليـة"
2116/4/24

عقــد فــي المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لقــاء تحاوريــا مــع ســفير االتحــاد األوروبــي فــي عمــان ،أنــدريا
فونتانا ،وتطرق السفير خ ل اللقاء الذي جمعه أيضا مع أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمختصين

بحض ــور من ــدوبين ع ــن ال ــو ازرات إل ــى طبيع ــة الع ق ــة م ــع األردن ،وض ــرورة تقوي ــة التع ــاون وتط ــويره ف ــي
المجالين السياسي واالقتصادي.
وأكــد رئــيس المجلــس الــدكتور منــذر الشــرع علــى أهميــة اللقــاء خصوصــا فــي ظـ ّل اســتمرار األزمــة الســورية
وتنويع الدعم ليشمل جوانب فنية أيضا ،وخاصة فيما يتصل بتحسين نوعيـة التعلـيم للمـواطن األردنـي قبـل
الشــروع باســتقبال أعــداد إضــافية مــن الت ميــذ الســوريين ،وتطــرق الســفير فونتانــا إلــى دور األردن المحــوري

فــي المنطقــة وجهــوده المتواصــلة فــي مجــال األمــن ومحاربــة اإلرهــاب ،منوهــا إلــى اســتمرار العمــل لمعالجــة

قضــية ال جئــين ،وأكــد الت ـزام االتحــاد األوروبــي بــدعم األردن ف ـي هــذا المجــال ،إذ بلــور بمســاعدة عاجلــة
بقيمة  53مليون يورو ِّ
بعدها مساعدات إنسانية ما بعد مؤتمر لندن ،والتـزام االتحـاد األوروبـي بـدفع مبـالا

إضافية خ ل العام الحالي.

كمــا تطــرق فــي حديثــه إلــى الــدعم المقــدم مــن االتحــاد األوروبــي إلــى أكثــر مــن  1111منشــأة ميكرويــة

وصغيرة ومتوسطة بغية تطوير عملها وتشجيعها على الدخول إلى األسـواق اإلقليميـة والدوليـة ،وفـي ختـام

اللقاء أكد السفير دعم االتحـاد األوروبـي لـألردن للمضـي قـدما فـي خطـة اإلصـ ح الشـاملة ،التـي ترجمـت
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فــي رؤيــة األردن العش ـرية ،كمــا نــوه إلــى أهميــة تحويــل المشــكلة اإلنســانية والمتصــلة بــاللجوء الســوري إلــى
فرصــة للتنميــة فــي األردن ،وأثــار فونتانــا بعــض الم حظــات واالستفســارات حــول الــدين العــام فــي األردن

ووصــوله إلــى مــا يقــارب  % 21مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي ،كمــا تطــرق إلــى مشــاركة الم ـرأة فــي ســوق
العمــل والنســب المتدنيــة لهــا مقارنــة ببــاقي الــدول ،والســبل التــي يجــب الوصــول إليهــا لعـ
إضافة إلى ليات دعم النمو االقتصادي في األردن.

هــذه المشــكلة،

 .5جلسة مـع وزيـرة التنميـة االجتماعيـة لمناقشـة دراسـة" :تقيـيم واقـع المسـنين فـي األردن" -2-01
: 6102

أعدها حول "تقييم واقـع المسـنين الحـالي
ناقش المجلس االقتصادي واالجتماعي المخرجات األولية لدراسة ّ
والمس ــتقبلي ،وتحدي ــد االحتياج ــات المس ــتقبلية له ــذه الفئ ــة" ،بحض ــور وزيـ ـرة التنمي ــة االجتماعي ــة وأعض ــاء

المجلــس ،وقالــت وزي ـرة التنميــة االجتماعيــة خولــة العرمــوطي إن الــو ازرة تــولي موضــوع المســنين ورعــايتهم
أهميــة كبي ـرة ،مشــيرة إلــى أهميــة د ارســة هــذا الموضــوع ،وأبــدت اســتعداد الــو ازرة إلــى التعــاون مــع المجلــس
االقتصادي واالجتماعي بهذا الخصـوص ،للوصـول إلـى حلـول تلبـي احتياجـات هـذه الفئـة .وقـد أكـد رئـيس

المجلــس الــدكتور منــذر الشــرع أن هــذه الد ارســة التــي أُنجــزت عــن واقــع المســنين فــي المملكــة تُ َعــد مــن أهــم
الدراسات التي أنجزها المجلس لهذا العام ،موضحا بأن فئة كبار السن لها أهمية كبيرة وخاصة وميزانيـات
مخصصة لها في الدول المتقدمة .وأضـا

الشـرع بأنـه ثمـة توقعـات واحصـائيات تشـير إلـى أن هـذه الفئـة

س ــتزداد ف ــي األعـ ـوام المقبل ــة بنس ــبة تتـ ـراوح ب ــين  .%11-2ودع ــا المش ــاركون إل ــى أهمي ــة ع ــدم اختص ــار

موض ــوع المس ــنين ب ــدور الرعاي ــة وحس ــب ،ب ــل وض ــرورة التط ــرق إل ــى موض ــوع الت ــأمين الص ــحي ،وانش ــاء
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منظمات متخصصة لتدريب مجموعات تتخصص في تقديم الرعاية لكبار السن حتى في المنـزل ،وطالـب

المشاركون بإنشاء أندية نهارية لكبار السن ،وفتح دور رعاية صغيرة بدال من الدور الكبيرة وضمان نشرها
في كافة المحافظات ،داعين إلى تخصيص جزء من موازنة الدولة لدعم هذه الفئة.
 .6جلسة نقاشية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمـي حـول دراسـة" :دور االسـتثمار فـي الجامعـات
الحكومية :الواقع الحالي واالتجاهات المستقبلية" : 6102/7/64

بح

المجلس االقتصادي واالجتماعي خ ل جلسـة حواريـة بحضـور وزيـر التعلـيم العـالي والبحـ

العلمـي

الــدكتور وجيــه عــويس ،دور االســتثمار فــي الجامعــات الحكوميــة :الواقــع الحــالي واالتجاهــات المســتقبلية،

وأطل ــع رئ ــيس المجل ــس ال ــدكتور من ــذر الش ــرع ال ــوزير والحض ــور عل ــى د ارس ــة أع ـ ّـدها المجل ــس ح ــول ه ــذا
الموضوع ،إذ أكـدت الد ارسـة علـى أن الجامعـات العالميـة تعتمـد علـى التمويـل الـذاتي مـن خـ ل مصـادرها
المتع ــددة ،وم ــن بينه ــا م ــورد االس ــتثمار ،وذل ــك تجس ــيدا لمب ــدأ نم ــوذ الجامع ــة المنتج ــة ،إذ نجح ــت تل ــك
الجامعات في زيادة مواردها المالية نجاحا كبي ار مثل (جامعة هارفارد ،إكسفورد...إلخ).

ونــوه الشــرع الــى أن الجامعــات الحكوميـة األردنيــة تتبــع األســاليب واألوجــه التقليديــة فــي عمليــة االســتثمار،
التــي كانــت فــي بعــض األحيــان غيــر مجديــة ،ولــم يكــن ثمــة خطــط مســتقبلية لتحقيــق األهــدا

أو حتــى

ثمــة ش ـراكات حقيقيــة مــع القطــاع الخــاص
د ارســات معمقــة تــدرس أوجــه االســتثمار المتاحــة ،كمــا لــم يكــن ّ
لتطوير المنتجات أو لتوجيه األبحا والدراسات.
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كما أشار إلى أن الدراسة أكدت علـى أهميـة الحاكميـة المؤسسـية فـي صـناديق االسـتثمار فـي الجامعـات،
إذ إنها توفر أساسا للتطوير واألداء المؤسسي المستقبلي بهد

دعـم الثقـة فـي أنشـطة صـناديق االسـتثمار

بعـ ّـدها جهــة مســتقلة إلدارة أم ـوال الجامعــات بكفــاءة ومهنيــة ،وترتكــز أدلــة الحاكميــة علــى مبــادة إرشــادية
أربعة.
كمـا نــوه الشــرع إلــى عــدم وجــود خطــط لـدج الجامعــات الســتقطاب تمويــل خــارجي لغايــة تنميــة صــناديقها
االسـ ــتثمارية ،وتسـ ــتغل المـ ــنح والهبـ ــات بالكامـ ــل لتغطيـ ــة نفقاتهـ ــا التشـ ــغيلية وبعـ ــض المشـ ــاريع ال أرسـ ــمالية

واإلنمائية ،وتكتفي الصناديق االستثمارية باستغ ل الموارد الذاتية المتاحة.
 .7جلسة حوارية مع نقابات أصحاب العمل :"6102-01-4

انبثاقــا مــن رؤيــة المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي فــي اســتدامة التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة ،المبنيــة

علــى أســاس التوافــق والح ـوار االجتمــاعي ،ومأسســة الح ـوار االجتم ـاعي و تعزي ـزه الــذي ُيعــد نهجــا فعــاال
للوصـــول إلـ ــى توافـ ــق بـــين الشـ ــركاء االجتمـ ــاعيين حـــول المواض ــيع ذات الصـ ــلة بالسياسـ ــات االقتصـ ــادية
واالجتماعي ــة ،استض ــا

أصحاب العمل ،للحدي

المجل ــس بالتع ــاون م ــع مرك ــز الق ــدس للد ارس ــات السياس ــية ممثل ــين ع ــن نقاب ــات

عن أهم الهموم التي يحملها هـذا القطـاع فـي طياتـه ،وأهـم المعيقـات التـي تواجـه

هــذه النقابــات ،والــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه المجلــس للمســاهمة فــي توجيــه السياســات والق ـ اررات نحــو
معالجة اإلشكاالت التـي تعتـرض أصـحاب العمـل وحلهـا علـى نحـو يمكـن هـذا القطـاع مـن أداء دوره علـى

الوجه األكمل في نماء الوطن وتطوره .
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وتطرق رئيس المجلس االقتصادي واالجتمـاعي الـدكتور منـذر الشـرع ألهـم األهـدا

التـي يسـعى المجلـس

إلــى تحقيقهــا فــي إطــار مأسســة الح ـوار االجتمــاعي و تعزي ـزه بعــده نهجــا فعــاال للوصــول إلــى توافــق بــين
الشركاء االجتماعيين حول المواضيع ذات الصلة بالسياسات االقتصادية واالجتماعية.
وشــدد ال ــدكتور الش ــرع عل ــى أهمي ــة نقاب ــات أص ــحاب العم ــل بع ـ ّـدها العم ــود الفق ــري للطبق ــة الوس ــطى ف ــي

المملكة ،مشي ار إلى أن المجلس في صدد إعداد دراسة جديدة عن هذا الموضوع.
وأضا

بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة  %22-%25مـن الشـركات المسـجلة ،وتشـغل مـا

يزيد على  %61من مجمل العاملين ،مما يجعلها العصب االقتصادي األهم في المملكة.

وأشــار الــدكتور الشــرع إلــى أن الدولــة خطــت خط ـوات واســعة فــي ســبيل تــوفير الــدعم والتمويــل للمشــاريع

الصغيرة والمتوسطة ،إال أن المعضلة ال تكمن فـي التمويـل وحسـب ،وانمـا فـي أن هـذه المؤسسـات بحاجـة
ماسة إلى بناء قدرات لتمكينها من استكمال مشوارها وبناء قدراتها وتطويرهـا للمسـاهمة فـي دعـم االقتصـاد

الوطني.

كما طلب نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات من المجلس االقتصادي واالجتماعي العمل
على مساندة نقابات أصحاب العمل إلقناع الحكومة والبرلمان في دعـم مشـروع إنشـاء "اتحـاد عـام لنقابـات

أصحاب العمل" ،من خ ل المساهمة في تعديل قانون العمل للسماح بتشكيل االتحاد العام.
ورح ــب الحاض ــرون بمب ــادرة المجل ــس ودعوت ــه إل ــى ع ــرض هم ــومهم ومناقش ــتها ،للوص ــول إل ــى توص ــيات
ـب فــي إطــار المصــلحة الوطنيــة واالقتصــادية التــي تخــدم الــوطن والمــواطن
ترضــي جميــع األط ـ ار  ،تصـ ّ
وهمومه.

45

 0-6القوانين والتشريعات
 )0تشكيل لجنة دراسة القوانين الناظمة للبيئة االستثمارية في األردن :
تبنى المجلس االقتصادي واالجتماعي دراسة القوانين والتشـريعات المتصـلة بقطـاع االسـتثمار فـي األردن،

للوقــو

علــى م ـواطن التعــارض واالزدواجيــة فــي التش ـريعات لـ ـ  41قانون ـا وتش ـريعا ونظام ـا معني ـا بقطــاع

االستثمار في األردن ،والتي تمخضت عن التقرير السـنوي للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لعـام 2115
بعنـوان تنافســية األردن ،ومــن المتوقــع إصــدار تقريــر أعمــال اللجنــة فــي بدايــة العــام القــادم ،إذ أشــار تقريــر

تنافســية األردن إلــى وجــود دور تلعبــه القـوانين والتشـريعات الناظمــة للبيئــة االســتثمارية فــي األردن ،إضــافة
للحد من التعـارض فيمـا بينهـا لـدعم قطـاع االسـتثمار فـي األردن
إلى أهمية المراجعة الدورية لتلك القوانين ّ
وتعزيـ ـزه ،كم ــا أن االس ــتقرار التشـ ـريعي والثب ــات ف ــي القـ ـوانين يع ــد ع ــام محفـ ـ از وجاذب ــا ل س ــتثمار بش ــقية
المحلــي واألجنبــي ،األمــر الــذي يــدعو إلــى د ارســة الق ـوانين ذات األولويــة القصــوج ،للوصــول إلــى مرحلــة

التنفيـذ السـريع بعيــدا عــن التعقيــدات اإلجرائيــة للتخفيـ قــدر اإلمكــان مــن العــبء علــى المســتثمرين ،والحـ ّـد
م ــن ح ــاالت ع ــدم اليق ــين ف ــي س ـ ّـن القـ ـوانين والتشـ ـريعات المرتبط ــة بقط ــاع االس ــتثمار ،إذ يع ــزز ذل ــك م ــن

الشـفافية بخصــوص الحـوافز الضـريبية والجمركيــة والماليــة التـي تقــدمها المؤسســات الحكوميـة المختلفــة فــي
األردن ،كما أن التشريعات المتصلة بتنظيم العمليات االقتصادية واالستثمارية في األردن أضـحت تتطلـب
المزيد من التسهي ت والحـوافز لزيـادة معـدالت جـذب االسـتثمار األجنبـي ،خصوصـا بعـد ت ارجـع معـدالت

االستثمار بشقية المحلي واألجنبي في المملكة األردنية الهاشمية.
 )6قاعدة بيانات لإلحصائيات األمنية :
الجرمي ـة واإلحصــائيات األمنيــة التــي وردت إلــى
شــرع المجلــس منــذ بدايــة عــام  2115فــي جمــع البيانــات
ّ
المجل ــس من ــذ ب ــدايات عـ ـام  ،2113تتض ــمن ع ــدد النـ ـزالء ف ــي م ارك ــز اإلصـ ـ ح حس ــب الجنس ــية ،وع ــدد
الحـ ـواد

واإلص ــابات ،وبيان ــات اإلقام ــة والح ــدود ،وبيان ــات قض ــايا المخ ــدرات وأنواعه ــا وأع ــدادها ض ــمن

كش ــوفات يس ــهل م ــن خ له ــا اس ــتنباط المعلوم ــات اإلحص ــائية ،بغي ــة االس ــتفادة منه ــا ل ــدج تحلي ــل اآلث ــار
القياسي ل قتصاد األردن ّي.
تماعية أو استخدامها في النموذ
االقتصادية واالج ّ
ّ
ّ
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 )0نموذج األردن االقتصادي القياسي :
بــدأ المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بتطبيــق نمــوذ اقتصــادي كلــي ()Macroeconomic Model
ل قتصاد األردني ،وذلك من خ ل عرض الع قات الرئيسية التي تركز على تحليـل جانـب اإلنتـا وبنـود
الطلب والترابطات مع كل من ميزان المدفوعات والسياسة المالية والنقدية .وتنبـع أهميـة هـذا النمـوذ

قدرتــه علــى وصـ

مـن

الع قــات التداخليــة بــين المتغيـرات ببســاطة ودقــة مــع عــدم إغفــال األطــر النظريــة بهــذا

الخصــوص .كمــا يهــد

هــذا النمــوذ إلــى وضــع إطــار تشــغيلي يمكــن مــن خ لــه تقــديم صــورة واضــحة

لصانعي السياسة في تقييم مسار االقتصاد الوطني األردني من حي

قراءة المستقبل ،من خ ل مجموعة

كبي ـرة مــن المتغي ـرات االقتصــادية واالجتماعيــة والماليــة ،إضــافة إلــى االهتمــام ب ـالظرو

السياســية والجيــو

سياسية المحيطة بالمملكة األردنية الهاشـمية ،كمـا أن نمـوذ االقتصـاد الكلـي سـيمكن البـاحثين مـن قيـاس
األثر على الجوانب االقتصادية نتيجة المتغيرات التي سيتم تحديدها في النموذ .
الفصــل الثالث  :التعاون المحلي والدولي

ابرز نشاطات المجلس في هذا ااطار هي:
 : 0-0المشاريع المشتركة
 0-0-0مشروع منحة المعهد الديموقراطي الوطني
استمر المجلس االقتصادي واالجتماعي خ ل عـام  2116بتنفيـذ مشـروع مشـترك مـع المعهـد الـديمقراطي
الوطني ،يهد

إلى إعداد مجموعة من المشاريع البحثية المتنوعـة علـى الصـعيد االقتصـادي واالجتمـاعي

والتعليمي في المملكة األردنية الهاشـمية .ويشـمل المشـروع الممـول مـن المعهـد الـديموقراطي الـوطني تنفيـذ

دراسات متخصصة في موضوع مخرجات التعليم األساسي ،إضافة إلى د ارسـة حـول دور القطـاع الخـاص
في تضييق الفجوة بـين مخرجـات التعلـيم وحاجـات سـوق العمـل .كمـا يشـمل المشـروع أيضـا تمويـل نمـوذ

االقتصاد الكلي الـذي يسـعى المجلـس مـن خ لـه إلـى بنـاء توقعـات وسياسـات ترسـم علـى حسـب معطيـات
اقتصادية محددة.
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 : 6-0المشاركات الدولية :
 .1ورشة عمل الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية  -مدريد : 6102-1-0

ش ــارك رئ ــيس المجل ــس االقتص ــادي واالجتم ــاعي ف ــي ورش ــة عم ــل الرابط ــة الدولي ــة للمج ــالس االقتص ــادية

واالجتماعيـة والمؤسسـات المماثلـة لهــا التـي انعقـدت فـي مدريــد  -إسـبانيا خـ ل المـ ّـدة  ٤-٣ذار .٦١٠٢
وقد انعقدت هذه الورشـة بنـاء علـى قـرار الهيئـة العامـة فـي اجتمـاع موسـكو فـي أيلـول سـنة  ،٦١٠٢لبحـ

ع ق ــات المج ــالس االقتص ــادية واالجتماعي ــة م ــع الحكوم ــات والبرلمان ــات والمؤسس ــات الحكومي ــة األخ ــرج
ومؤسسـ ــات المجتمـ ــع المـ ــدني ،وسـ ــبل تعزيـ ــز منظومـ ــة الح ـ ـوار االجتمـ ــاعي وفاعليتهـ ــا فـ ــي التعامـ ــل مـ ــع
والنقــاش

اإلشــكاالت التــي تقــع ضــمن اختصاصــات المجــالس واهتماماتهــا ،وتناولــت ورشــة العمــل بالبح ـ
نتائج استبانة كانت قد ُوِّزعت على األعضاءُ ،رِّكز فيهـا علـى الع قـات المشـار إليهـا لكـل مجلـس ،ومـدج
استق لية هذه المجالس عن الجهاز الحكومي بصفتها مستشا ار للحكومة.
كم ــا عقـــد رئـ ــيس المجلـ ــس علـ ــى هـ ــامش ورشـ ــة العمـ ــل اجتماعـ ــا ثنائيـ ــا م ــع رئـ ــيس المجلـ ــس االقتصـــادي
واالجتمــاعي اإلســباني ،بحثــا خ لــه الع قــات الثنائيــة بــين المجلســين األردن ـي واإلســباني ضــمن اتفاقيــة

التعــاون القائمــة بينهمــا .وقــد اتفــق علــى تنفيــذ هــذه االتفاقيــة مــن خ ـ ل برنــامج عمــل لتبــادل الخب ـرات فــي
مجال مشاركة المرأة فـي سـوق العمـل ،وال سـيما أن مشـاركة المـرأة األردنيـة متدنيـة وتعـد األقـل فـي منطقـة

دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .وكــذلك التعــاون فــي مجــال تعزيــز التعلــيم التقنــي علــى حســاب التعلــيم
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األكـ ــاديمي وخاصـ ــة مـ ــع ارتفـ ــاع معـ ــدل البطالـ ــة بـ ــين خريجـ ــي الجامعـ ــات مـ ــن التخصصـ ــات اإلنسـ ــانية
واالجتماعية كافة.
وبح ـ

الجانبــان مســألة ال جئــين الســوريين وغيــرهم الناجمــة عــن الص ـراعات الداخليــة فــي عــدد مــن دول

منطقة الشرق األوسط .وأوضح الدكتور الشرع للجانب اإلسباني أبعاد مشكلة اللجوء وتأثيراتها االقتصادية
واالجتماعيـة والبيئيـة علــى األردن ،وحجـم التكــالي

التـي يتحملهـا األردن مــع أن مـوارده محــدودة .وقـد أكــد

الجانــب اإلســباني علــى ضــرورة تقــديم الــدعم المناســب للــدول المجــاورة لمنــاطق الصـراع ،وخاصــة األردن،

وعدم تركه وحيدا في مواجهة األعباء المتزايدة لحركة اللجوء .وتبـرع الجانـب اإلسـباني بطـرح هـذه المسـألة

فــي كــل المحافــل التــي تعامــل معهــا ،وال ســيما أن األوروبيــين بــدؤوا يفهمــون أبعــاد المشــكلة بعــد وصــول
ال جئــين إلــى شـواطئهم ومــدنهم .وقــد زار وفــد مــن مشــروع مســاندة األعمــال المحليــة الممــول مــن الوكالــة

االجتماعي ،إذ التقى رئـيس المجلـس ال ّـدكتور منـذر ال ّشـرع،
االقتصادي و
األمريكية للتنمية الدولية المجلس
ّ
ّ
الدكتور منـذر ال ّشـرع
وجرج خ ل اللقاء بح سبل التعاون بين المجلس والمشروع .وأشار رئيس المجلس ّ

إلى نية المجلس إعداد دراسة شاملة حول المشاريع الصغيرة و متناهية الصغر.

 .6ورشة عمل مشتركة حول  ":واقع المشاركة االقتصـادية للمـرأة األردنيـة فـي القطـاع الخـاص -01
: 6102-4

عق ــد المجل ــس االقتص ــادي واالجتمـ ــاعي األردن ــي م ــع نظيـ ـره اإلس ــباني ورش ــة عم ــل مش ــتركة ،لمناقشـــة
توصــيات ورقتــي عمــل منفصــلتين حــول مشــاركة الم ـرأة فــي ســوق العمــل فــي ك ـ البلــدين ،وأشــار رئــيس
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المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني الدكتور منـذر الشـرع بحضـور نائـب رئـيس المجلـس االقتصـادي
واالجتمـاعي اإلســباني الســيد خوســيه تريجيلــو ":إلــى اســتم ار ار الع قــات المتميـزة الطيبــة التــي تـربط المملكــة

األردنية الهاشمية مع المملكة اإلسبانية ،والع قات التي تربط المجلس االقتصادي واالجتمـاعي مـع نظيـره
تمــت تنفيــذا للخطــة
المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي اإلســباني ،ونـ ّـوه إلــى ســبب عقــد ورشــة العمــل التــي ّ
قدت هذه الورشة المشتركة
التنفيذية الموضوعة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين المجلسين ،وقد ُع ْ

لمناقشة موضوع مشاركة المرأة في سوق العمل في ك البلدين .وقد أشار رئيس المجلس إلى التشابه بين
البلدين وخاصة فيما يتصل بالبطالة بين الشباب علـى وجـه التحديـد ،وأضـا

أن المـرأة فـي األردن تواجـه

تهديــدا نتيجــة اللجــوء الســوري والمزاحمــة علــى فــرص العمــل ،مشــي ار إلــى أن المجلــس أج ـرج عــدة د ارســات
حــول هــذا الموضــوع .ودعــا الــدكتور الشــرع المجتمــع الــدولي إلــى ضــرورة االلت ـزام بوعــوده لــألردن ،وذلــك
بتقديم المساعدات لمواجهة أعباء أزمة اللجـوء السـوري ،وقـد أشـاد نائـب رئـيس المجلـس اإلسـباني بالع قـة

منوها إلى أهمية الحوار االجتمـاعي علـى مسـتوج كـل دولـة ،وعلـى مسـتوج
المتميزة التي تربط المجلسينِّ ،
تشــاركي بــين المجلســين االقتصــاديين واالجتمــاعيين األردنــي واإلســباني .ونـ ّـوه خوســيه إلــى الــدور الكبيــر
والمحـوري لــألردن فــي دعـم القضــية الفلســطينية ،ومسـاندة أشــقائه العــرب لمواجهـة أزمــاتهم السياســية .وأفــاد

بأن مشاركة المرأة في سوق العمل لها أهمية كبيرة في المستقبل ،وال سيما فـي ظـرو

التغيـرات الحاصـلة

حاليا في العالم ،مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول في هذا الخصوص.

 .0مؤتمر التصدي لتحديات اللجوء في بوخارست : 6102/2/01
شــارك رئــيس المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي الــدكتور منــذر الشــرع فــي أعمــال المــؤتمر الــدولي حــول

«هجـ ـرة ال جئ ــين إل ــى أوروب ــا ودور المج ــالس االقتص ــادية واالجتماعي ــة ف ــي التص ــدي لتح ــديات اللج ــوء،
وتحديد المسؤوليات واقتراح الحلول المناسبة» ،الذي عقد في بوخارست  -رومانيا يومي /12-16حزيران

2116م ،في المجلس االقتصادي واالجتماعي الروماني تحت رعاية الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية
واالجتماعية.

وقدم الدكتور الشرع في المؤتمر عرضا موسعا حـول اللجـوء فـي األردن ،وبخاصـة اللجـوء السـوري ،مشـي ار
مــن خ ـ ل أحــد

األرقــام واإلحصــائيات إلــى حجــم اللجــوء فــي األردن ،ومواقعــه وتوزيعــه الجغ ارفــي علــى

جراء ذلك.
محافظات المملكة ،واألعباء االقتصادية واالجتماعية التي يتحملها األردن ّ
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وأوضــح الــدكتور الشــرع للمشــاركين قصــور الــدعم الــدولي للمســاعدة فــي تحمــل أعبــاء استضــافة ال جئــين

علــى أ ارضــيه ،وأن الــدعم الــذي تـ ّـم التعهــد بــه مــن الــدول المانحــة والمنظمــات الدوليــة لــم يصــل منــه ســوج
 ،%43بينما يتحمل األردن بقية األعبـاء كاملـة ،عـدا اآلثـار غيـر المباشـرة والطويلـة المـدج لعمليـة اللجـوء
عل ــى مس ــتويات التعل ــيم ،واس ــته ك الطاق ــة والمي ــاه ،والخ ــدمات البلدي ــة ،وس ــوق العم ــل ،وس ــوق اإلس ــكان

والعقارات.
كمـا بـين للمشــاركين نتـائج العمليــة الدبلوماسـية التــي قادهـا ج لــة الملـك عبــدا الثـاني وصـوال إلـى مــؤتمر
لنــدن للبح ـ

فــي قضــية اللجــوء الســوري ،الــذي عقــد فــي شــهر شــباط مــن هــذا العــام  ،2116وأن األردن

بانتظار أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته كي يقابلها األردن بالوفاء بما تعهد به في مؤتمر لندن.

.1القمة األورو -متوسطية للمجالس االقتصادية واالجتماعية -اليونان : 6102-01-64
دع ــا رئ ــيس المجل ــس االقتص ــادي واالجتم ــاعي ال ــدكتور من ــذر الش ــرع خـ ـ ل مش ــاركته ف ــي قم ــة األورو-
متوســطية للمجــالس االقتصــادية واالجتماعيــة والجمعيــات المماثلــة فــي اليونــان ،جمعيــات رجــال األعمــال

الممثلة لزيارة األردن واالستفادة من الفرص االستثمارية العديدة.
وقال الدكتور الشرع خ ل القمة السنوية إن الضغوط االقتصادية التـي يعـاني منهـا األردن كبيـرة وخطيـرة،
وســو

تــزداد خطــورة إذا اســتمر األردن فــي تحمــل أعبــاء استضــافة ال جئــين دون مســاعدة حقيقيــة مــن

المجتمــع الــدولي ،مشــي ار إل ــى أن عــدد ال جئــين الســوريين يمثـ ـل خمــس الســكان فــي األردن وحس ــب ،أي
بمقدار  %21من نسبة عدد السكان ،وما يـزال األردن يكـافح للتكيـ

مـع تـدفق ل جئـين وصـل اليـوم إلـى

( )1.4مليــون مــن الســوريين وحســب ،إضــافة إلــى ال جئــين الفلســطينيين المســجلين ،ومئــات اآلال
ال جئين العراقيين وغيرهم من ليبيا واليمن ،إضافة إلى بقايا الجئين من البوسنة والهرسك.

مــن

أقرها مؤتمر لنـدن الـذي عقـد فـي بدايـة
وأشار رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى أن الوعود التي ّ
هذا العام كان من بنودها دعم األردن ،ولم يتحقق منها الكثير لغايـة اآلن .علمـا بأنـه قـد أ ُِق ّـر ت مجموعـة
من الق اررات تضمنت تقديم منحة لألردن بقيمة  211مليون دوالر سنويا ولمدة  3سنوات ،أي ما مجموعه

 2.1مليــار دوالر ،وأتــيح لــألردن رفــع ســق

االقتـراض بمعــدل  1.2مليــار ســنويا ولمــدة  3ســنوات ،أي مــا

مجموعه  5.2مليار وبسعر فائدة ضئيلة جدا ،ولمدة  25سنة وبضـمانة الحكومـة البريطانيـة ،إضـافة إلـى
تمويــل إلنشــاء مــدارس جديــدة ،وتخفي ـ

شــروط قواعــد المنشــأ أمــام المنتجــات األردنيــة القادمــة إلــى دول

يعول عليه األردن حاليا.
االتحاد األوروبي ،وهو ما ِّ
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وقــال الــدكتور الشــرع إن األزمــات ســاهمت فــي تــأخير أمــور تنمويــة أساســية عديــدة فــي مجتمعاتنــا وعلــى
رأسها البطالة ،إذ إن البطالة في األردن تراوح مكانها منـذ أعـوام ،ناهيـك عـن ضـع

مشـاركة المـرأة فـي

سوق العمل ،إذ إن الدور الـذي تقـوم بـه المـرأة فـي المجتمـع يعـد إحـدج أهـم القضـايا التـي تطـرح باسـتمرار
في الدول النامية ،ألنها تشكل نص

المورد البشري في أي مجتمع في العالم .

عد مكونا أساسيا من مكونات المجتمع األردني؛ إذ تش ّكل ما يقارب
وأكد الشرع على أن الم أرة في األردن تُ ّ
نصـ ـ المجتم ــع وفق ــا لجحص ــائيات الرس ــمية ،إال أن مس ــاهمتها اقتص ــاديا م ــا تـ ـزال دون الطم ــوح ودون

اإلمكانيات ،مع ك ّل الجهود الرسمية المبذولة في سبيل زيادة مستويات مشاركة المرأة في سـوق العمـل فـي
ـالي
القط ــاعين الع ــام والخ ــاص .ووفق ــا لجحص ــائيات الرس ــمية المنش ــورة لس ــنة  ،2115بل ــا الع ــدد اإلجم ـ ّ
للمشتغلين في االقتصاد األردني نحو  1.5مليـون مشـتغل ومشـتغلة ،وقـد احتـل الـذكور نصـيب األسـد مـن

إجمالي العدد بنسبة بلغت  ،%82في حين لم تتجاوز نسبة اإلنا

 %18من إجمالي عدد المشتغلين.

وأفاد بأنه يجب على القطاع الخاص أن يأخذ دوره في تعزيز عمل المرأة من خ ل دعم األعمال الريادية
والمشــاريع اإلنتاجيــة المولــدة لفــرص العمــل المناســبة ،وتــوفير تســهي ت ائتمانيــة بضــمانات تمويــل ميس ـرة

لمشاريع المرأة اإلنتاجية ،وتقديم خدمات اإلرشاد والتدريب المهني لها ،وغرس مفـاهيم ريـادة األعمـال لـدج

النس ــاء الراغب ــات ف ــي تأس ــيس مش ــاريع إنتاجي ــة لحس ــابهن الخ ــاص ،إض ــافة إل ــى م ــنح حـ ـوافز واعف ــاءات
للمؤسس ــات المالي ــة الت ــي تق ــدم تس ــهي ت ائتماني ــة بض ــمانات تموي ــل ميسـ ـرة للنس ــاء الراغب ــات ف ــي تموي ــل

يعهن ،وتفعيل مبدأ عمل التعاونيات االجتماعية وبخاصة في المناطق األق ّل حظّا.
مشار ّ

وشــدد الــدكتور الشــرع فــي كلمتــه االفتتاحيــة فــي القمــة علــى ضــرورة اســتمرار النيــة الجــادة فــي التعامــل مــع
األزمات والمشاكل القائمة في منطقة حوض البحر المتوسـط ،والتأكيـد علـى اإليمـان التـام بضـرورة ترسـيخ

القيم المشتركة من المحبة والس م واالحترام المتبادل بين دول حوض المتوسط وشعوبها ،وكذلك مـع بقيـة

أنحاء العالم.

ون ّـوه إلـى التركيــز علـى مخاطبــة العقـل داخــل أوروبـا ،وخصوصـا فــي الـدول ذات األقليــات المسـلمة الكبيـرة
علــى ضــفا شــمال المتوســط ،وكــذلك التنبــه علــى الــدول التــي علــى ضــفا جنــوب المتوســط وش ـرقه،
ودعمهــا وادماجهــا لتكــون حــائط الصـ ّـد عــن أوروبــا فــي تشــتيت أي جهــود إرهابيــة قــد تمــس جي ـرانهم فــي
الشمال .كما ّنبه بأنه وجب علينا االنفتاح دوما على اإلس م المعتدل الصحيح لنعيد إحياء نموذ العيش
المشترك المبني على التسامح والتعايش واالعتدال ،وأن مصالحنا اإلستراتيجية تتطلب التعاون ال الفرقة،
وتتطلــب التســامح والتعــايش المشــترك بــين مختل ـ
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األديــان والمعتقــدات ،كمــا تتطلــب التســلح باالعتــدال،

وااللتزام بالمبادة اإلنسانية التي ال تميز بين الناس على اخت

مشاربهم ،لنرتقي إلى مستوج جديـد مـن

العمل اإلقليمي والدولي في مواجهة المشاكل التـي يغـذيها التطـر واإلقصـاء والتهمـيش واالبتعـاد عـن كـل
نصت عليه شرعة حقوق اإلنسان ألبناء البشرية جمعاء.
ما ّ
كم ــا أ ّكـ ـد عل ــى ض ــرورة العم ــل الجم ــاعي إلنه ــاء األزم ــات اإلقليمي ــة وخصوص ــا القض ــية المحوري ــة ف ــي
المنطقــة؛ إذ إن اســتمرار الصـراع العربــي اإلسـرائيلي دون حــل ســيؤدي إلــى مزيــد مــن التشــدد ،ويكــون نـواة
للتطر لدج جميع الفرقاء ،وش اررة يمكن لهـا أن تشـعل المنطقـة بح ارئـق جديـدة تضـا

إلـى الح ارئـق التـي

نحـاول جميعــا إطفاءهـا .ولــذلك فـإن العمــل بجديـة وأمانــة ون ازهـة ،باتجــاه إيجـاد حــل شـامل وعــادل للقضــية

الفلســطينية يقــوم علــى حـ ّل الــدولتين ،ووجــوب تشــكيل أولويــة قصــوج لــدج الســاعين للقضــاء علــى اإلرهــاب
ومسبباته وجذوره.
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 : 0-0المشاركات المحلية :
 .0تسليم التقرير االقتصادي واالجتماعي الشامل إلى دولة رئيس الوزراء : 6102/01/01

تسلم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يوم الخميس من رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي الدكتور

منــذر الشــرع ،التقريــر الــذي يعـ ّـده المجلــس ســنويا ،والــذي تـ ّـم تحضــيره هــذا العــام لمناقشــة موضــوع تنافســية
األردن ،وقدم الدكتور الشرع إيجا از عن التقرير الذي يتضمن مراجعة مرتبة األردن في التقارير الدولية ،إذ
شــمل توصــيات لتحســين مرتبــة األردن فيمــا يخــص التنافســية ،وأشــار التقريــر إلــى عــدة ق ـوانين وتش ـريعات
وأنظمــة ذات الع قــة باالســتثمار تســتوجب المراجعــة ،وأثنــى رئــيس الــوزراء علــى الجهــد المبــذول فــي إعــداد

التقريــر ،الفتــا النظــر إلــى أنــه ســتتم د ارســته مــن الفريــق االقتصــادي الحكــومي ،واألخــذ بالتوصــيات القابلــة

للتنفيــذ ،كمــا أشــار إلــى دور الم اركــز والجهــات ذات الع قــة بــالتقييم الــدقيق ،واقت ـراح خيــارات أمــام صــانع
القرار تكون عملية وقابلة للتطبيق.
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.6

االقتصادي واالجتماعي يشارك مسنين "دار األمل" في "احتفال عيد األم" : 6102-0-61

زار وفد مـن المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي دار "األمـل للمسـنين" يـوم األحـد بمناسـبة "عيـد األم" ،وذلـك

ض ـمن دوره االجتمــاعي الــذي يقــوم بــه تجــاه المجتمــع األردنــي ،ورحــب رئــيس الــدار مــاهر الحســيني بوفــد
المجلــس ،وشــكر لهــم جهــودهم المبذولــة فــي رســم االبتســامة علــى وجــوه المســنين نـزالء الــدار ،مؤكــدا علــى
أهمية الدور االجتماعي الذي يجب أن تقوم به غالبية الجهات المعنية ،من أجل التعاون في تقديم أحسـن

الخدمات لألفراد وخاصـة كبـار السـن ،الـذين واجهـوا فـي حيـاتهم مشـاكل كبيـرة ،منهـا العائليـة ومنهـا بسـبب

الهج ـرة واللجــوء جـ ّـراء الهــرب مــن أعمــال العن ـ
رمزيــة لنـ ـزالء ال ــدار ،وتبــادل م ــع معظمه ــم أطـ ـ ار

فــي البلــدان المحيطــة ب ـاألردن ،وقــدم وفــد المجلــس هــدايا
الحــدي

ال ــذي أس ــهم فــي خل ــق روح الف ــرح واالبتس ــامة

والترحيـب مــن كبــار الســن المقيمــين فـي الــدار ،إضــافة إلــى العــاملين فـي المكــان ،وُيـذكر أن المجلــس يقــوم
حاليا بدراسة شاملة لواقع المسنين في األردن ،إذ ستصدر نتائجها وتوصياتها قريبا.
 1-0نشاطات رئيس المجلس :
 0-1-0اللقاءات-:
 )1لقــاءات مــع صــاحب الج لــة الهاشــمية الملــك عبــد ا الثــاني ابــن الحســين حفظــه ا ورعــاه (لجنــة
النزاهة).
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 )2اجتماع المجلس االستشاري لو ازرة الصناعة والتجارة والتموين.
 )3اجتماع لجنة الموارد البشرية في و ازرة التعليم العالي والبح

العلمي .

 )4الحفل السنوي لصندوق الملك عبدا الثاني للتنمية تحت شعار  ":النهضة مسـتمرة بتحويـل التحـديات
إلى فرص".

 )5ندوة "دور السلطة التشريعية في الرقابة على الحسابات الختامية للموازنة العامة  -واقع وتحديات"

 )6الم ــؤتمر اإلقليم ــي الث ــاني للمنش ــآت الص ــغيرة والمتوس ــطة" :الحـ ـوار ب ــين القط ــاعين الع ــام والخ ــاص-
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة  -إط ق القدرات".

 )2اجتماعات اللجنة الفنية في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
6-1-0

المشاركات-:

شــارك رئــيس المجلــس فــي عــدد مــن النــدوات والملتقيــات والمــؤتمرات خ ـ ل هــذا العــام ،وهــي علــى النحــو

التالي:
)1

افتتاح ورشة نحو منهجية تشاركية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة  2131في األردن.

)3

المنتدج العالمي للوسطية بين نهج اإلعمار ونهج الدمار.

)5

المؤتمر الدولي السنوي لعام  -2116اتحاد البورصات العربية.

)2
)4
)6
)2
)8
)2

منتدج االستراتيجيات األردني  -إط ق مؤشر االزدهار األردني .
المؤتمر الوطني لتنمية الموارد البشرية .

احتفال عيد العمال العالمي  -االتحاد العام لنقابات عمال األردن.

منتــدج تقيــيم المخــاطر ":تعزيــز األطــر اإلش ـراقية والتنظيميــة وتخفي ـ

المراسلة ". "de-risking

منتدج االستراتيجيات األردني -فعالية إط ق المؤشر األردني لثقة المستثمر .

لقاء الفعاليات االقتصادية مع دولة رئيس الوزراء والفريق االقتصادي للحكومة.

 )11ندوة حول قانون االنتخاب .
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المخــاطر المتعلقــة بــالبنوك

 4-0دورات تدريبية ومشاركات لموظفي المجلس:
إيمان ـا مــن المجلــس بضــرورة رفــع ســوية المــوظفين لديــه ليتمكن ـوا مــن أداء دورهــم علــى أكمــل وجــه ،قــام
يبية لموظفيه وخصوصا الجدد منهم ،شملت على سبيل المثال
المجلس خ ل العام بتوفير عدة دورات تدر ّ
ال الحصر ما يلي:

 -1دورة تدريبية حول القيادة الحكومية  :إذ ركزت الدورة علـى أسـس التفريـق بـين القيـادة واإلدارة ،وبيـان
ماهيــة القيــادة الناجحــة ومتطلبــات تلــك القيــادة وعناصــرها الرئيســية ،كمــا اشـتملت الــدورة علــى أهميــة

القيادة في اإلدارة الحكومية.

 -2دورة برنامج المحاسبة الحكوميـة :وتشـمل مجموعـة المفـاهيم والمبـادة العلميـة واألساسـية الفنيـة التـي

يمكــن بهــا ترشــيد النشــاط الحكــومي ،وتقــدير نتائجــه بصــورة دوريــة وايصــالها إلــى الجهــات المســؤولة
عن إدارة األموال العامة ومراقبتها.

-3

دورة تأهي ــل الم ــوظفين الج ــدد :رك ــزت ال ــدورة عل ــى التع ــر عل ــى الحق ــوق والواجب ــات والمس ــؤوليات
للموظفين الجدد ،وكيفية خلق بيئة عمل نشطة تساعد على النمو واالبتكار .

-4

دورة إدارة المســتودعات :تمحــورت الــدورة حــول األســس اإلداريــة الصــحيحة فــي إدارة المســتودعات،
وماهية اإلجراءات الصحيحة المتخذة في إدارة الموجودات واألصول .

 -5تطبي ــق مع ــايير المحاس ــبة الدولي ــة ف ــي القط ــاع الع ــام وأثره ــا عل ــى اتخ ــاذ القـ ـرار :إذ ش ــكلت الورش ــة

المتخصصة فرصة لتبادل الخبرات واالستفادة من المحاضرين فيها الكتساب مهـارات مهنيـة جديـدة،
وتحســين األداء الــوظيفي وااللتـزام بالتشـريعات المعمــول بهــا فــي المملكــة ،والمســاهمة فــي االســتخدام

األمثل للمال العام.
 -6أس ــس مع ــايير أداء وح ــدات الرقاب ــة الداخلي ــة :لتش ــكيل بيئ ــة نق ــاش وحـ ـوار متب ــادل ب ــين المحاضـ ـرين

والمش ــاركين للخ ــرو بتوص ــيات م ــن ش ــأنها المس ــاهمة ف ــي الح ـ ّـد م ــن التج ــاوزات عل ــى الم ــال الع ــام،
وتعزيز الدور المؤسسي البناء لوحدات الرقابة الداخلية وتفعيله.
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 -2أســاليب و ليــات كش ـ

التزويــر فــي الوثــائق والمعــام ت الحكوميــة :إذ شــكلت هــذه الــدورة لقــاء هام ـا

يســاهم فــي تعزيــز األداء المهنــي فــي مجــاالت متخصصــة متطــورة ،وخاصــة مــع اســتخدامات وســائل

التكنولوجيا والمعلومات الحديثة.

 -8الرقاب ــة عل ــى العط ــاءات الحكومي ــة واللـ ـوازم :ورش ــة عم ــل ح ــول الرقاب ــة عل ــى العط ــاءات الحكومي ــة
والل ـوازم ،إذ إن الرقابــة علــى العطــاءات والل ـوازم تعــزز وســائل المحافظــة علــى األم ـوال العامــة وتبــين

المخاطر التي يمكن أن تتضمنها العطاءات في مختل

مراحلها.

 -2مدون ــة قواع ــد الس ــلوك الوظيفي ــة وأخ قي ــات الوظيف ــة العام ــةُ :ع ِق ــدت ح ــول مدون ــة قواع ــد الس ــلوك
ال ــوظيفي ،وق ــد اعتم ــدت عل ــى خطـ ـوات هادف ــة لتحقي ــق أفض ــل المس ــتويات ف ــي األداء ال ــوظيفي ف ــي
القطاع العام ،من أجل تحقيق أفضل مستويات الخـدمات فـي اإلدارة العامـة وتعزيـز منظومـة الن ازهـة

والحفاظ على الموارد العامة.
 -11دورة تدريبي ــة ح ــول نم ــو األبح ــا

النوعي ــة واس ــتدامتها :إذ رك ــزت ه ــذه ال ــدورة التدريبي ــة عل ــى ماهي ــة

األبح ــا النوعي ــة وأه ــدافها وأنواعه ــا ومنهجيته ــا ف ــي البحـ ـ  ،والمج ــاالت البحثي ــة الت ــي تُعن ــى به ــا
األبحا النوعية .
 -11الدورة الشاملة في استخدام الحاسوب :وكان الهد

مـن هـذه الـدورة هـو التعـر علـى بعـض القطـع

واألجزاء الخارجية في جهاز الحاسوب ومكوناته ،وتعلّم استخدام بعض البرامج األساسية فيه ،وتعلّـم

بعض التقنيات والمهارات ال زمة لتحسين األداء في العمل ،والعمل على اختصار الوقت والجهد.
ورش العمل والمشاركات:

 -1حض ــور منت ــدج عم ــان األمن ــي العاش ــر :مناقش ــة الصـ ـراع ف ــي منطق ــة الش ــرق األوس ــط وتحليل ــه،
والتعر على مدج االلتزام باتفاقية عدم انتشار األسـلحة النوويـة ،واسـتخدام أسـلحة الـدمار الشـامل

ومنع إجراء التجارب النووية ،وتشجيع التعاون بين دول اإلقليم في ظ ّل االستخدام المتنامي للطاقة
النووية لألغراض السلمية .
 -2حضــور ورشــة عمــل( :الســوريون فــي ســوق العمــل  -واقــع وفــرص وتحــديات) :البحـ

فــي الوضــع

القانوني والدولي للعمال السوريين خار بلدهم بحكم اللجوء ،وما هي معدالت مشاركتهم فـي سـوق
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العمل ،وما مدج التنافس بينهم وبين القوج العاملة األخرج؟ وما دور المنظمات الدولية فـي تنظـيم
أوضاع تلك العمالة في المملكة؟ .

 -3ورشــة عمــل حــول إدارة النفايــات الصــلبة :ركــزت ورشــة العمــل علــى أســس إدارة النفايــات الصــلبة
ومقوماته ـ ــا ف ـ ــي المملك ـ ــة األردني ـ ــة الهاش ـ ــمية ،وبي ـ ــان اآلفـ ـ ـاق المس ـ ــتقبلية لمش ـ ــروع إدارة النفاي ـ ــات
ِّ

واستغ لها لما تشكله في الوقت الحاضر من مشكلة كبيرة في كيفية التخلص منها .

 -4تطبيق اختبار المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( )SME Testعلى التشريعات في األردن.
 -5جلســة بؤريــة لفهــم وجهــات النظــر حــول مكونــات االقتصــاد األردنــي :إذ تـ ّـم النقــاش حــول مواضــيع
عدة ،منها المديونية وتفـاقم الـدين العـام ،والوصـول إلـى نسـب عاليـة مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي،
ّ
األمــر الــذي يتطلــب مزيــدا مــن التفكيــر فــي إيجــاد الحلــول العمليــة مــن أجــل دعــم عجلــة االقتصــاد
األردني غير االقتراض بشقيه المحلي والخارجي.
 -6لقاء اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المـدني مـع البرلمانيـات :إذ تمحـورت
أهدا

اللقاء لمناقشة مقترحات التعدي ت على التشـريعات والسياسـات التـي تخـص المـرأة ،إضـافة

إلــى مناقشــة اّليــات التنســيق بــين البرلمانيــات الجــدد ومنظمــات المجتمــع المــدني ،وكســب التأييــد لهــا
وتبادل الخبرات .
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