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 رئيس املجلستقديم 

 للرؤية واالستراتيجية والخطة التنفيذية التي أقّرها املجلس االقتصادي واالجتماعي لعام )
ً
( واملتّوجة باستكمال 2019تنفيذا

، 2019حالة البالد لعام  تحت عنوانالتقرير الثاني من حالة البالد،  عملنا على إصدار املرحلة الثانية من تقرير حالة البالد، 

 الحكومية املستوى التنفيذي من الخطط واألنشطة لالستراتيجيات نا خاللها( محاور رئيسية، رصد8على ) الذي اشتمل

ّبق منها، وما لم ُبطّبق، ومتابعة التوصيات في تقرير حالة البالد )
ُ
( والتي تتماش ى مع االستراتيجية 2018املختلفة، إلظهار ما ط

 وتداخله بين القطاعات واملجاالت املختلفة. املعلنة؛ مع تسليط الضوء على تشابكية العمل

الدراسات وأوراق السياسات والرأي؛ التقارير و قضايا أخرى مهمة اقتضتها طبيعة الحال، فأصدرنا مجموعة من كما تناولنا 

 املوازنات تطوير دراسةودراسة  ،4/12/2019 بتاريخ وحلول  آفاق 2020 للدولة العامة املوازنة دراسة: من أبرزهاو 

 .17/12/2019 بتاريخ االجتماعية الحماية الصحة، ، التعليم االجتماعية للقطاعات

السياسات ورقة سياسات حول  حول مواضيع مختلفة؛ فأصدرنا والحوار  ودارت مروحة أوراق السياسات والرأي

الالمركزية: التشخيص  حوارورقة . 10/2/2019بتاريخ  والتوصيات املنبثقة عن مؤتمر املنشآت الصغيرة واملتوسطة

 ، 12/9/2019 بتاريخ 2018 لسنة اإلعسار قانون  حول  نقاشية ورقةو، 28/5/2019بتاريخ  والسيناريوهات املقترحة

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

 .قانون اإلعسار، والالمركزيةقانون   ، ومدينة عمان

   األمن العام /دارة مكافحة املخدراتإاالجتماعي بالتعاون مع املجلس االقتصادي و  عملو 
ّ

رسائل تلفزيونية توعوية على بث

 .مكافحة املخدراتحول 

أصحاب الرأي واملشورة  فيها شاركحوارية،  ةجلس( 83)سبق ذكره قمنا بعقد ما يزيد على  وفي سبيل تحقيق كل ما

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

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

 .نقاش في املجال الوطني الهادفء على بنا السياسات والتشريعات

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

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

 أنجزها املجلس.

  رئيس املجلس           

 الحمارنه مصطفى                                                                                                                    
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 الفصل األول: املجلس االقتصادي واالجتماعي

 

  نشـأة املجلس وأهدافه:  1-1

  

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

، كهيئة استشارية تقدم للحكومة  وللشركاء 2009له في السابع من تموز سنة ، وباشر املجلس أعما2007تشرين األول سنة 

 االجتماعيين واألطراف ذوي العالقة االستشارات حول كافة  القضايا والسياسات االقتصادية واالجتماعية. 

 

 ومن بين أهداف املجلس االقتصادي  و االجتماعي:

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

 الصلة بالسياسات االقتصادية واالجتماعية.

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

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

 املعنية بشأنها.

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

 

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

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

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

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

  واالجتماعية، توزيع الدخل، البطالة والفقر، والتعليم. 

 

 

 

 

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

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

 مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

 

ـــــةالـ         :ـرســالــ

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

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

 نمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.املتوافق عليها لتحقيق ت

 :القيم    

  وبناء التوافق االقتصادي واالجتماعي على أساسه. ترسيخ تقاليد الحوار 

 .املصداقية والشفافية واملهنية في تناول موضوعات الحوار 

 .احتـــرام الرأي اآلخــر، وفتح املجال للتعبير عنــه بحرية وموضوعية 

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

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

السلطة التنفيذية حول جميع القضايا االقتصادية  إلىدوره في تقديم االستشارة باستمر املجلس االقتصادي و االجتماعي 

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

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

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

التي تم  راساتلى جلسات حوارية حولها، وأنجز املجلس عددا من الدإومن ثم الدعوة  ،املتعددة ومختصين في املجاالت

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

 

 والحوار الرأيالسياسات و الدراسات  وأوراق و  التقارير  2-1

 

 (10/2/2019) ورقة السياسات والتوصيات املنبثقة عن مؤتمر املنشآت الصغيرة واملتوسطة .1

 

بددددددلبوا لخواددددددارو رلخووت ددددددال   تهدددددد ا وددددددى  لخروجدددددد   خدددددد  لخ ددددددور 
لخونشدددددددددددد   لختدددددددددددد  و   نوددددددددددددرى  لجتتددددددددددددا      دددددددددددد   ات دددددددددددد خ

ر  دددددددددر  جدددددددددا ول دعددددددددد  اتدددددددددا  لخورلوددددددددد  ر دددددددددد   ،رلخوترسددددددددد  
رو ددددا   للدودددداد  وددددو ددددد   ودددد  لخترتدددد ا  لخ ددددورو   لالبت دددداو 

رلخرل دددددد  تبن هددددددا ودددددد  جبددددددد لخ هددددددا  لخو تتدددددد   دددددد  لخ  دددددداد   
لخعدددددددددددددا  رلخ ددددددددددددداغ خعنهدددددددددددددر  ب  دددددددددددددا  لخونشددددددددددددد   لختددددددددددددد  و  

لبدددددوا  ، ر عددددد   دددددوغ لخعودددددد، رلختددددد   دددددا   نتا دددددارلخوترسددددد  
للرد  لخوددددددددددد توو دددددددددددد لل  ددددددددددداو رلخ تتدددددددددددا  لختددددددددددد  نت ددددددددددد  

خعونشددددددددددددد   لختددددددددددددد  و  رلخوترسددددددددددددد   لخدددددددددددددى  د ددددددددددددد   لخو عددددددددددددد  
ــــوان(، 12/12/2018-11) لالجتتددددددددا   رلال تودددددددداد   ددددددددتد لخودددددددد   ــ ــــت عنــ ــ داء االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي تعزيــــــــز األ  " :تحــ

 ."نحو نموذج اقتصادي جديد ... للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

 

 

 

 

http://esc.jo/Documents/e41e80cf-3f32-4043-a6ae-de2f3579edbc.pdf
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 (28/5/2019) الالمركزية: التشخيص والسيناريوهات المقترحة حوار ورقة  .2

 

 غ رتش  ،لختوو ا   ت وب  ت      خ  ته ا وى  لخروج 
 و لاأ ختفع د لخوتئو  لخترت ا  خت     ترل هها لخت  لخوع  ا 

 واا ظا  ر ع  لخس اس   لخوشاو   تعا ا لختوو ا  ، رو 
واع  (، ا ث  لت  وىل لخوشور   تنو  ) واع   لجتتا ل  ىل 

باختشاو    ب   ر ا  لرخر ا  لخا رو         لخنه   أ و  
رخر   لخثاخث : خش ر  لخس اس   رلخبوخوان    )لللخو ع  ررالو  ل

 تعا ا نهج لختوو ا  (  

 

  قانون الالمركزية.: انظر 

 

 

 
 (12/9/2019) 2018 لسنة عساراإل قانون حول نقاشية ورقة.  .3

 

حول سبل تفعيل قانون خلق توافقات هذه الورقة إلى هدف ت

الخبراء واملختصين للحّد من توصيات اإلعسار وتقديم 

املعيقات التي تواجه إنفاذ القانون والنظام الخاص به، 

كافة املنشآت لوجاءت الدراسة نظرا ألهمية هذا القانون 

االقتصادية ومساهمته في تنظيم الدورة االقتصادية لها، وقد 

 أبرزها ضرورةلتوصيات؛ لت الورقة على جملة من ااشتم

قّر  الذي اإلعسار قانون  منح
ُ
ونظام اإلعسار  ،2018 عام في أ

 في التطبيق الكافية الفرصة 2019الصادر في شباط من عام  

كونهما يعكسان املمارسات الحديثة  في تعديلهما؛ النظر قبل

  .عصريا للتعامل مع قضايا اإلعسار ويشكالن  قانونا

 قانون اإلعسار. :انظر 

 

http://esc.jo/Documents/b9917614-514e-4127-992b-3973c8f9ed15.pdf
https://doc.pm.gov.jo/DocuWare/PlatformRO/WebClient/Client/Document?did=35312&fc=7e6f119f-71f4-4ed3-8023-b6a6db8bcb15&orgId=1&_auth=6CB312A039522AA8B7330BC5C2C1C09547B8159213DD027FDE07E8083396EADE4E7999DE622FFD6BBF57EC933AB3EC474713EF3F0C924E23E65A7ED2E0F182736FD05E33A2E899E8A5A02EF4FC9F588A9E5CA086AF9B7494A773539A87D4502E52516909086E8A63D0A7737A45263CBF098B06A03E7A16E1F1B7ADA295D7BEA182E58C6E7D914E8CEC40CF6D69D60DD6E88C4D674C5F8774C6E2A04A24EEF246C734074D61CDA83760B976DE0209FBDECA77FC23CF28FF44B57483B2284F3C84CBB2ECD2250ECAAB9761ECEE5C00910CEF10AC0FCBDCF03513A1A1F171100E7B1FD0AC8186EA8F2495186AF93285E668
https://doc.pm.gov.jo/DocuWare/PlatformRO/WebClient/Client/Document?did=47375&fc=7e6f119f-71f4-4ed3-8023-b6a6db8bcb15&orgId=1&_auth=35B6A13DA7B23AA2CC3AE00E69986C3556023FED3CD7FDFAAC040D5DA1FE482CADD93DA28F77FAAE0D86EC31FDF9308F51C5A9F285B26DFA091EBE702DE522E60973E43C7B7524A0DCDEB747CF88621E733D58D04DD5261439ABD1599E165559B3F520D227ACCFA1305DE45C9CF120D8992A74EF08CE621EF475806587A3B7EA9FC01027DE96F38FFDE4702B9209EEC12F87B85213044FBD6335BE7C5395DACEBC221E84A10132217AEB7ADDFC93CA377C28746318CCA12819939A8084BD662693F515AC888E5EF7B1CFAD0359C5CEEDF8F12839833D63B6A112FE8BF6969B049BAD9DB13F3A96443EFAEF7232C660A5
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 (.4/12/2019) "2020وحلول للعام  آفاق  :العامة للدولة " الموازنة دراسة .4

 
 ،للحكومة العامة للموازنة تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تقييم

 موازنات دراسة إلى إضافة الحكومية، الوحدات وموازنة

 نهاية في وتصّب  ،الحكومة فيها تساهم التي العامة الشركات

مت ،اإليرادات العامة في املطاف ّسِّ
ُ
لغايات   العامة املوازنة وق

 الوحدات وموازنة الوزارات، موازنة: نأيجز  إلىالدراسة 

مجموعة إلى الدراسة  خلصتوقد  .املوازنة ضمن الحكومية

تحسين إنتاجية اإلنفاق العام وكفاءته،  التوصيات أهمها؛من 

ضرورة وإضفاء املزيد من الشفافية على هذا اإلنفاق، من بينها 

ضرورة وجود إضافة إلى ( وخاصة في مجال نمو النفقات، Fiscal Rulesالوحدات الحكومية )وضع ضوابط مالية على إنفاق 

 
ُ
الفعلي و تطبيق العملي الث دوريا حسب املستجدات، والتسريع في حد  خطة موثقة ومدروسة تبين إجراءات ضبط النفقات وت

 .فاق الرأسمالي وخاصة من حيث األثركذلك إعادة تصنيف اإلنو ، GFMISلنظام إدارة املعلومات املالية الحكومية 

 
 (17/12/2019)  االجتماعية الحماية الصحة، ، التعليم االجتماعية للقطاعات الموازنات تطوير دراسة. 2 .5

  

 السنوية املوازنة ملخصات حول  عدادإتهدف هذه الدراسة إلى 

 تغيير جل العمل على أوذلك من  ؛األردن في االجتماعية للقطاعات

 السياسة بين الروابط وتعزيز عدادهاإالسياسات املتبعة في 

 األولويات الوطنية مع امليزانية تماشيا ومخصصات والتخطيط

  العادل. اإلنفاق وتشجيع القطاع واستراتيجيات

 للقطاعات امليزانية مخصصات رصدكما هدفت الدراسة الى 

 املالحظات واستخالص وتحليلها الحالية املالية السنة في االجتماعية

 مالحظات استخالصو  .السابق اإلنفاق أساس على واالتجاهات

 وكفايته. وإنصاف تهوفعالياإلنفاق العام  كفاءة حول 

 

 

http://esc.jo/Documents/7fdd2d9c-4385-4622-8c1f-50292e8e3b90.pdf
http://esc.jo/Documents/7fdd2d9c-4385-4622-8c1f-50292e8e3b90.pdf
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 2019تقرير حالة البالد  .6

 

االستراتيجيات املعلنة املساءلة الرقابي على دور لى تعزيز إوالتي تهدف  ،استمر املجلس بالعمل على سلسلة تقارير حالة البالد

من  2018 لعام حالة البالد معتمدا على منهجية عمل تقرير  2019ق منها وما لم يطبق. فجاء تقرير حالة البالد لعام وما طبّ 

جلسات نقاشية وحوارية ملناقشة كل مراجعة من في خالل جمع الخبراء املختصين في القطاعات واملجاالت املختلفة 

لى تحكيم كل املراجعات إضافة باإل  مراجعة لتطويرها والخروج بصيغة نهائية،  وتقديم التوصيات لكّل  ،مراجعات التقرير

 . املختلفة من خالل مختصين في القطاعات واملجاالت

 وذلك وفق األهداف الرئيسية التالية: وخططه؛ ليات عمل التقرير آبالتطوير على  2019كما قام املجلس خالل تقرير عام 

القوانين الناظمة( من قبل الجهات الرسمية و  السياساتت، و هداف املعلنة )االستراتيجياة األ كمال عملية متابعاست -1 

واألحدث من برز األ املعنية بالقطاعات واملجاالت االقتصادية واالجتماعية التي سوف يتناولها التقرير، من خالل تقييم 

في كل القطاعات  حالياوما هو معتمد لديها من خطط تنفيذية تعمل عليها  ،والخطط السنوية للجهة املعنية االستراتيجيات

ق، ق منها، وما لم يطبّ وذلك من خالل التركيز على املستوى التنفيذي وخطط العمل لالستراتيجيات إلظهار ما طبّ  ،واملجاالت

 التوقف املعلنة.  وأسبابوالتحديات 

 .والتي تتماش ى مع االستراتيجية املعلنة 2018البالد  متابعة التوصيات التي قدمت في تقرير حالة -2

ثراء إالتي من شأنها  ،القوانين الناظمة(و  السياساتو  هداف املعلنة )االستراتيجياتعمق ملضمون األ أتقديم تحليل   -3

 القطاعات واملجاالت االقتصادية واالجتماعية والحكومية التي سوف يتناولها التقرير. 

 هداف ألتحقيق و 
ُ
محاور رئيسية يحتوي كل محور على ملخص للتشبيك بين مراجعات املحور  ةى ثمانيإلم ّس التقرير فقد ق

 ،و اختالفهاأوتقديم تحليل حول مدى الترابط بين املراجعات ومدى تقاربها  ،بين مراجعات املحور  التشبيكعرض  بهدف

عما  ةفيذية إليصال نبذالتن لخصاتوخصوصا في جزئية تنفيذ االستراتيجيات املعلنة، كما احتوى هيكل املراجعات على امل

وتحليل مستوى  ،بتنفيذها حالياوالتي تقوم الجهات الحكومية  ؛تحتويه كل مراجعة من استهداف لالستراتيجيات املعلنة

 إها، باإلضافة فينجاز اإل 
ُ
النظرة  تقديممنها، ثم  هتطبيق تّم وما  2018م من توصيات حالة البالد لعام ّد لى متابعة ما ق

 املستقبلية والتوصيات للمض ي قدما في تنفيذ االستراتيجيات. 

 

  :محاور تقرير حالة البالد ومنجزات العمل

 

م تقرير حالة البالد لهذا قّد دوار، ك عمل الجهات املعنية واختالف األ نظرا لتشابك القطاعات واملجاالت املختلفة، وتشاب

  24ويشتمل على  ،محاور رئيسيةبثمانية التقرير  ليأتيالعام ترابطا بين القطاعات وفق عملها، 
ُ
 سمت على املحاور مراجعة، ق

  التالية:
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 محور االقتصاد الكلي:  -1

ومراجعة  ،الستثماراعمال و ومراجعة بيئة األ  ،مراجعات هي دور السياستين املالية والنقدية املحور على ثالثهذا اشتمل 

 أب األردنياالقتصاد وصف  وبناء علىردن، لى األ إقليمية والعاملية ثار اإلامتداد اآل
ّ
ه صغير ومفتوح، فقد عانى االقتصاد من ن

منها ارتفاع  2019مات حادة خالل عام أز 

الناجمة عن  اآلثار البطالة واملديونية واستمرار 

قد عرضت مراجعة االمتداد و زمات املنطقة، أ

على  ناتهتفاصيل املشهد الخارجي ومكو 

قطاع التجارة  تأثر ردني من ناحية االقتصاد األ 

باالقتصاد  ةلنقد واملاليا قطاعي وتأثر الخارجية 

العالمي، كما قدمت املراجعة عرضا لبعض 

 ؛قليميعلى املستويين املحلي واإل املهمةالعناوين 

 برزها الطاقة. أكان من 

املحور عرضت مراجعة بيئة  ووفقا لهذا

ردن واالستثمار واقع االستثمار في األ  األعمال،

ردن في األ داء أن حسهذه املراجعة ت وشهدت

عمال وانتقاله من تقرير سهولة ممارسة األ 

 .2020لعام  74املرتبة  إلى 2019عام  104املرتبة 

 

داء ثابت أفي الحفاظ على  خاصة ،السياستين املالية والنقدية وارتباطهمارى عرض املحور طبيعة عمل أخومن جهة 

ففي جانب السياسة املالية كان الهاجس ضبط املوازنة العامة التي انحسر دورها التنموي مع تراجع  ؛ردنيلالقتصاد األ 

رهقة. كما عرضت املراجعة التطورات النفقات الرأسمالية وتراجع اإليرادات مع بقاء املديونية عند مستوياتها املرتفعة امل

في جانب السياسة النقدية  ماقديم تقييم موضوعي التجاهات تلك السياسة، اتبعد إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد، و 

، واستهدفت رتعكس تحركات أسعار الفائدة على الدوال  بأّنهافقد تتبعت املراجعة تطورات السياسة النقدية التي وصفت 

زالت عند مستويات آمنة ا ها منّ أن والتي تبيّ  ؛جنبيةالسيولة واالحتياطات األ مثل  ؛ين في السياسة النقديةو عنالااملراجعة 

 شهر(.أ 3العالمي )املستوى وهو ما يفوق  ،ستة أشهر من مستوردات اململكة من السلع والخدمات لىوتغطي ما يزيد ع
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  األوليةمحور القطاعات  -2

ة الوطني ةاالستراتيجيلطبيعة عمل كل منهما من خالل عرض وقّدم عرضا  ،على مراجعتي املياه والزراعة اشتمل هذا املحور 

خل بين ان حجم التدأظهرت املراجعتا(، وقد 2025-2016)للمياه  ةالوطني ةواالستراتيجي (2025-2016) ةالزراعي ةللتنمي

؛ حيص عدم التوافق بينهماالقطاعين، كون قطاع الزراعة يعتمد اعتمادا وثيقا على املياه، ورغم اختالف القطاعين في 

 ةاملائي ةصرار االستراتيجيإ

 ةعلى اعتماد املياه املعالج

 مصدر 
ً
 وحيد ا

ً
لتلبية  ا

الطلب املتزايد لقطاع 

على املياه. بينما  ةالزراع

 ةتطالب االستراتيجي

بتحسين نوعية  ةلزراعيا

ساليب مياه الري بكل األ 

 .ةاملتاح

ناقشت مراجعة املياه و 

الهدف السادس من 

هداف التنمية املستدامة أ

: اإلدارة املستدامة 2030

املتطلبات عاله، وخصوصا في أ ةجية املذكور يلى االستراتإباإلضافة  وضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

 والتوصيات 
ّ
 ها ضمن خمسة عناوين رئيسية. ومؤشراتاالستراتيجية هداف أقة بتحقيق املتعل

 

هذه  تستراتيجياالقطاع ورصدا ال  مت املراجعة نظرة شمولية للجهات املعنية فيقّد  قطاع الزراعة فقدل أما بالنسبة

 ّن أالزراعي، كما بينت املراجعة  اإلقراضمن وزارة الزراعة واملركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة  بدءااملؤسسات 

الالواقعية منها إلى ها ذهبت باتجاه نّ أو  ،هداف الخاصة بها( لم تحقق األ 2025-2016الزراعية )االستراتيجية الوطنية للتنمية 

 الواقعية لألسباب التالية:

 توزعت على  89تضمنت وثيقة االستراتيجية  .1
ً
. 24هدفا

ً
 فرعيا

ً
 قطاعا

 من املشاريع التنموية بلغت نحو  استلزم .2
ً
 كبيرا

ً
مشروع تجاوزت  200تحقيق هذا العدد الكبير من األهداف عددا

 مؤسسات حكومية. 8مليار دينار. كما توزع تنفيذها على  1.5كلفتها 

 بين سياسة ومبادرة تشريعية وإ 55استلزم تحقيق هذه األهداف  ،العدد الكبير من املشاريع إضافة إلى .3
ً
 دارية.تدخال

وفي ختام املراجعة قدمت مجموعة عريضة من التوصيات الفنية واالستراتيجية لحل املعضالت السابقة، للخروج 

إلى باستراتيجية جديدة تتوافق مع طبيعة القطاع وتلبي طموحاته، وخصوصا في جانب التنفيذ العملي الدقيق للوصول 

 هداف وتحقيقها. األ 
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 محور القطاعات االقتصادية -3

ـــغيرة واملتوســــــطة، آمراجعــــــات هــــــي الصــــــناعة والتجــــــارة واملنشــــــ قــــــدم هــــــذا املحــــــور ثــــــالث ــ ــــة و ت الصـ ــــياحة، ومراجعــ ــــة الســ مراجعــ

ت الصـــغيرة آنجـــاز اعتمـــدت مراجعـــة الصـــناعة والتجـــارة واملنشـــعلومـــات والتحـــول الرقمـــي. ولرصـــد اإل االتصـــاالت وتكنولوجيـــا امل

 للمســــتقبل، وتحــــّدد  ٢٠١٥والتــــي صــــدرت عــــام  ٢٠٢٥ردن وهــــي رؤيــــة األ  ؛جيات القطــــاعيواملتوســــطة علــــى اســــترات
ً
لترســــم طريقــــا

والتـي  ٢٠٢٢-٢٠١٨اإلطار العام املتكامل الذي سيحكم السياسات االقتصـادية واالجتماعيـة، وخطـة تحفيـز النمـو االقتصـادي 

يجيات اقتصــادية وماليــة تهــدف إلــى اســتعادة زخــم النمــو االقتصــادي عبــر تاــخير اإلمكانــات الواعــدة والكامنــة مــن خــالل اســترات

ابرزهــــا السياســــة الصــــناعية واالســــتراتيجية الوطنيــــة للتصـــــدير  ،الـــــوطني  يينقطاعيــــة. وتالهــــا عــــّدة اســــتراتيجيات علــــى املســــتو 

بـرز مـا رصـدته أستراتيجية الوطنية لريادة األعمـال وتنميـة املشـاريع املتناهيـة الصـغر والصـغيرة واملتوسـطة. ولعـل اال ى إلضافة إ

 ت الصغيرة واملتوسطة.آيجاد التعريف املوحد للمنشإمن تطورات هو  املراجعة

ــــياحة   ــــة الســ ـــي مراجعــ ـــا فـــ امـــ

ـــر  ــ ــ ــ ــ ـــــذي يعتبــ ــ ــ ــ ـــــد أوالــ ــ ــ ــ ـــر أحــ ــ ــ ــ ــ كثــ

ـــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا وفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات نمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القطاعــ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ الصــــــــــــــــادرة عــــــــــــــــن البيانـ

البنـــــــــــــــــك املركـــــــــــــــــزي األردنـــــــــــــــــي 

،إذ ووزارة الســـــياحة واآلثــــــار 

ــــ  ـــــام  بلــ ـــــيا ي عـ ــــدخل السـ الــ

ــــوالي  2018 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار  3.7حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مليــ

ــــت  ــ ــ ــــو بلغـ ــ ــ ـــبة نمـ ــ ــ ـــار وبنســ ــ ــ دينــ

ـــــام 13.1 ــ ــ ــ ــ ـــن عــ ــ ــ ــ ــ ــ ، 2017% عـ

ـــــيا ي  ــ ــ ــ ــــدخل السـ ــ ــ ــ ـــكل الــ ــ ــ ــ وشـــ

ـــبة  ــ ــ ــ ـــات  11.4نســ ــ ــ ــ ــــى النــ ــ ــ ــ % إلـ

ــــالي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اإلجمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ، املحلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقــ

ـــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  عرضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراجعـ

التطـــــــــــورات املتســـــــــــارعة فـــــــــــي 

سـياحية لتشـمل الطيـران العـارض القطاع من خالل رصد استراتيجيات الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وجاءت التطـورات ال

هميـة أبرزهـا أ ؛التوصـياتمن ردنية، وقد قدمت املراجعة جملة الت التسويقية للمناطق واملدن األ ومنخفض التكاليف والحم

 دعم القطاع واالستمرار في االعفاءات الحكومية. 

 

، فقـــد عرضـــت وتطورهـــا قطاعـــات املحـــور  وجـــاءت مراجعـــة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا املعلومـــات والتحـــول الرقمـــي كركيـــزة فـــي نمـــو 

لــى التحــول الرقمــي إهميــة البنيــة التحتيــة مــن االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات للقطاعــات والــدور املــأمول للوصــول أاملراجعــة 

ـــتراتيجيات ـــل االســ ـــالل تحليــ ـــن التوصـــــيات واملخرجـــــات خـ ـــاد وجـــــود  أبرزهــــا؛ ،للقطاعــــات، وخرجـــــت املراجعـــــة بجملــــة مــ توجـــــه جــ

التحــول الرقمــي الحكومــة نحــو التحــول الرقمــي للخــدمات الحكوميــة وبمــا يتوافــق مــع خطــة النهضــة واســتراتيجية  وملمــوس مــن
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قابلـــة  داءأومؤشـــرات ة حوكمـــوتتبنــى نمـــوذج  واضـــحة املعـــالم ومعلنـــةرتبط بخطــة بحيـــث تـــ ،2022-2019للخــدمات الحكوميـــة 

لعـام واضحة املعـالم والبريد الحكومة لسياسة عامة جديدة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتبني  .للقياس والتقييم

داء أمؤشـــرات و ونشـــرها   تتهيئـــة مســوحاتـــأخر جهـــة محليــة، و  13تنفـــذه  التزامــا 69ضـــمن تتو  ا،بنــد (151تكونــت مـــن ) 2018

 
ُ
 في توفير البياعنى بقطاع تكنولوجيا املعلومات مما ت

ً
  ،نـاتيشكل قصورا

ً
مـن  رصـد التطـور فـي هـذا القطـاعل والـذي يمثـل تحـديا

   أصحاب العالقة
 

 محور قطاعات البنية التحتية -4

وذلـك سكان والبنيـة التحتيـة، اجعات الطاقة والبيئة والنقل واإل مر  لقطاعات مهمة، إذ تمحور حول اعتمد هذا املحور عرضا 

الك األخيـــرة تســـتأثر باالســـته إذ إّن  ؛واإلســـكان مـــن ناحيـــة أخـــرى  بـــين قطـــاع الطاقـــة مـــن ناحيـــة وقطاعـــات النقـــللوجـــود تـــرابط 

الحاجـــة إلـــى فهـــم  العتمـــاد النشـــاطات البشـــرية علـــى املـــوارد الطبيعيـــة والـــنظم اإليكولوجيـــة، فـــإّن  األكبـــر ملصـــادر الطاقـــة. ونظـــرا

 التفاعالت بين البيئة والنشاطات في هذه القطاعات الثالثة تصبح مبررة.

قــة فقــد  وحــول مراجعــة الطا

وزارة تابعــــــــــت املراجعــــــــــة دور 

ــــة  ــ ــ ــ ـــروة املعدنيــ ــ ــ ــ ــ ــــة والثـ ــ ــ ــ الطاقــ

واملؤسســـات والشـــركات ذات 

ــــأمين  ــ ــــي تــ ــ ـــا فــ ــ ــــة أعمالهـــ ــ العالقــ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن  األردناحتياجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

ــــة  ــ ــ ــ ـــار الخطــ ــ ــ ــ ــ ــــي إطـ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ الطاقــ

ـــــد  ـــــة. وقــ ـــتراتيجية للطاقــ ــ االســ

ـــــام  ـــز عــ ــ ـــــاض  2018تميــ بانخفــ

 
ّ
ي مـن الطاقـة االستهالك الكل

بنســــبة األولــــى مــــرة وللاألوليــــة 

ـــــدمت3% ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  ، وقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراجعــ

ـــان  ــ ـــــيات كــ ـــن التوصــ ــ ـــــة مــ جملـ

ـــن  ــ ــــة أ ؛برزهــــــــاأمـــ ــ ـــــادة هميــ إعـــ

ـــع األطــــراف تنظــــيم القطــــاع حتــــى تتحقــــق الفــــرص الحقيقيــــة لتفكيــــر   ـــاركة جميـ ـــق  ،وطنــــي مســــتقبلي متنــــاغم وبمشـ بحيــــث يتوافـ

أكبـر علـى طريـق  ماماإعطاء البعد االقتصادي للطاقة اهتوضرورة  الجانب املالي للخزينة مع الجانب األدائي لالقتصاد الوطني.

األمــوال التــي تجنيهــا الدولــة  ّن إلتكــون فــي املســتويات العامليــة. إذ  ،ســواء املشــتقات النفطيــة أو الكهربــاء ،تخفــيض كلفــة الطاقــة

 كــّل مــن يخســرها االقتصــاد الـوطني وتعــود بنتـائ  ســلبية مـرة ثانيــة علـى ،كرسـوم وضــرائب علـى الطاقــة والقـرارات غيــر الصـائبة

  ن والقطاع اإلنتاجي.الخزينة واملواط

عــرض وت، 2020-2018علــى الخطــة االســتراتيجية لــوزارة النقــل للمــّدة وفــي مراجعــة النقــل تركــز التحليــل والرصــد بشــكل رئي ــ ي 

 
 
ــه. 2023-2019االســتراتيجية للســالمة علــى الطــرق للمـــّدة  الخطــة

ّ
إعــادة ترتيـــب لــى التوصــية حــول إ جــدا النظـــر هــم مــن امل إذ إن
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بمـا يسـاهم فـي  املؤشـرات وربطهـا باملشـاريع ربطـا صـريحا تبسـيطويـتم ليعـاد تصـنيف املشـاريع  في االسـتراتيجيات تقارير املتابعة

و التحـــديات ملعالجتهـــا مســـتقبال، كمـــا أالضـــعف  مـــواطنتـــالي تنفيـــذ االســـتراتيجية ومعرفـــة الوب ،وتقـــدم املشـــاريع نجـــاز رصـــد اإل 

ـــة وزارةللبـــادرات املشـــاريع و املالتأكـــد مـــن إلحــاق كــدت املراجعـــة علـــى ضــرورة أ
ّ
 النقـــل هيئــات واملؤسســـات التـــي تعمــل تحـــت مظل

 مـــن أّن رغم ضـــمن الخطـــة التنفيذيـــة للـــوزارة. فـــ
ً
 أّن  عـــددا

ّ
ة، إال

ّ
مـــا تقـــوم بـــه يصـــّب مباشـــرة فـــي عمـــل  هـــذه املؤسســـات مســـتقل

  الوزارة للنهوض بقطاع النقل.

اشــــتملت علـــى رصـــد موســــع للبنيـــة التحتيـــة فــــي اململكـــة مـــن خــــالل  ســـكان والبنيــــة التحتيـــة والتـــيوارتـــبط مـــا ســــبق بمراجعـــة اإل 

(، 2020-2015)الخطـــة االســتراتيجية لــوزارة اإلدارة املحليـــة  و ، (2021-2017)االســتراتيجية لــوزارة األشـــغال العامــة واإلســكان 

 لإلسكان والتطوير الحضـري االستراتيجية للمؤسسة العامة ( والخطة 2020-2018)االستراتيجية ألمانة عّمان الكبرى والخطة 

لــم تكــن  2018عــدد مــن املشــاريع فــي خطــة ت كورد والتــي ،االســتراتيجيةهــداف (. وقــد رصــدت املراجعــة بعــض األ 2016-2019)

 لتركيـــــب 
ً
  30ضـــــمن الخطـــــة االســـــتراتيجية، ومنهـــــا تجهيـــــز البنيـــــة التحتيـــــة تمهيـــــدا

ُ
ـــــمحطـــــة لـــــحن )للســـــيارات الكهربائيـــــة(، ون ذ ّفِّ

% مــــن عطــــاء الخطــــوط 35 وتنفيــــذ مشــــروع إعــــداد وثمــــة .بســــبب تــــأخر الحصــــول علــــى املوافقــــات قــــطف% 20املشــــروع بنســــبة 

 
ّ
(، وهذا جزء مهم من مشروع الباص السريع وعامل رئي  ي من عوامل Feeder Bus Servicesية ملشروع الباص السريع )املغذ

 وقت إعداد تقرير حالة البالد.لم يتم املباشرة في تنفيذه حتى لكن نجاحه، و 

نســـبة إنجـــاز املشـــاريع املدرجـــة فـــي الخطـــة االســـتراتيجية  وجـــاءت مراجعـــة البيئـــة مكملـــة ملـــا ســـبق مـــن مراجعـــات املحـــور ومـــع أّن 

جسامة الضغوط  تكاد تكون مكتملة وعلى درجة عالية من املهنية. فقد وجدت هذه املراجعة أّن  2019)-(2017لوزارة البيئة 

راخــي فــي إنفــاذ القــانون وضــعف الــوزن السيالــ ي لــوزارة البيئــة، حالــت دون أن تتــرجم االقتصــادية وضــعف الجهــاز الرقــابي والت

هذه اإلنجازات إلى انخفاض في شدة التلوث أو إلـى الحـّد مـن اسـت زاف املـوارد الطبيعيـة املتجـددة أو إلـى حمايـة التنـوع الحيـوي 

 من التدهور.

 محور املوارد البشرية -5

نـي وسـوق العمـل، والـذي اسـُتعرض مـن التعلـيم العـالي والتعلـيم العـام والتـدريب امللـي والتقاشتمل هـذا املحـور علـى مراجعـات 

ار آثــالــربط بــين مخرجــات التعلــيم وســوق العمــل و علــى اســتراتيجيات الجهــات والــوزارات والحكوميــة، وتركــزت املراجعــات  خاللــه

معــــدل املشــــاركة االقتصــــادية املــــنقح  إذ إّن  ؛نــــاث مــــنهمت، وخصوصــــا اإل ذلــــك علــــى البطالــــة بــــين الشــــباب مــــن خري ــــي الجامعــــا

 .2018% لعام 15.4زال دون املستوى املطلوب  لإلناث ما

من  اضحت املراجعة عددأو ، و 2025-2016ستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية اال واستعرضت مراجعة التعليم العالي  

  بحيــث لــى حــزمإد بحيــث يصــار تقســيمه حــاملو ســس القبــول أعــادة النظــر فــي هميــة إأبرزهــا أالعنــاوين مــن 
ُ
عطــى عالمــة الثانويــة ت

التركيـز علـى ضـمان خر وميوله. ومن الجانب اآل رغبة الطالب يعتمد على  الجزء الثالثو  جزءا، واختبار القدرات جزءا، العامة 

املهارات واملعارف لدى الطلبة لتطوير  ية في هذا الخصوصملالجودة ومخرجات التعليم واالستفادة من الخبرات والتجارب العا

 متهم مع سوق العمل. ءملوا
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ــــة  ــ ــ ـــن جهــ ــ ــ خــــــــــرى ووفــــــــــق أومـــ

احتياجـــــــات ســـــــوق العمـــــــل، 

عرضـــــت مراجعـــــة التـــــدريب 

ـــي  ــ ــ ــــه أامللـ ــ ــــة التوجــ ــ ــــى إهميــ ــ ــ ل

ـــته  ــ ــ ــ ـــــاع ومأسســـ ــ ــ ـــــذا القطـــ ــ ــ هـــ

ــــة  ــ ـــــة تنميـ ـــة هيئــ ــ ـــــت مظلــ تحــ

املهـــــــــارات وتوحيـــــــــد جهـــــــــوده 

ـــتخدمت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، واســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املختلفـــ

ــــة ا ـــل املراجعـ ربــــــاعي اللتحليــ

ــــه  ــ ــ ـــم فيـ ــ ــ ـــــاع، تــ ــ ــــع القطــ ــ ــ لواقـ

ــــوة،  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاط القـ ــ ــ ــ ــ ــــيص نقــ ــ ــ ــ ــ ــ تلخـ

ـــــرص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعف، والفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والضــ

ـــــدات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، والتهديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املتاحــ

ألهــــم الخطــــط االســــتراتيجية املعنيــــة بالقطــــاع، والتــــي تــــم إقرارهــــا فــــي الســــنوات العشــــر واســــتعراض والتحــــديات التــــي تواجهــــه ، 

(، واسـتراتيجية مجلـس التشـغيل والتـدريب 2025-2016األخيرة والتي تضـمنت االسـتراتيجية الوطنيـة لتنميـة املـوارد البشـرية )ة

ـــي ) ـــي والتقنــ (، واســــتراتيجية مؤسســـــة التـــــدريب 2022-2018(، واســــتراتيجية وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم )2020-2014والتعلــــيم امللــ

ـــي ) ــ ــ ـــــة )2024-2015امللـ ــ ــــاء التطبيقيــ ــ ـــــة البلقـــ ــ ـــتراتيجية جامعــ ــ ــ يل (، واســـــــــتراتيجية الشـــــــــركة الوطنيـــــــــة للتشـــــــــغ2021-2017(، واســ

 (.  2025-2017والتدريب )

دورهـا التنمـوي واملهـارات املكتسـبة فـي مراجعـة سـوق العمـل، و هميـة املـوارد البشـرية أتوصـيات عـن اللى عـرض إوخلص املحور 

ــــة األ إ ـــــت املراجعـــ داء ســـــــوق العمـــــــل والفجـــــــوة بـــــــين املهـــــــارات لـــــــدى البـــــــاحثين عـــــــن العمـــــــل أخيـــــــرة فـــــــي هـــــــذا املحـــــــور تطـــــــور ذ عرضــ

إحــالل العمالــة املحليــة بــدل الوافــدة، ومشــاركة املــرأة فــي مثــل  مهمــة؛، كمــا تــداخل فــي املراجعــة مواضــيع واالحتياجــات الفعليــة

 سوق العمل، باإلضافة الى تنظيم سوق العمل. 
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 مراجعــةمراجعــة التنميــة االجتماعيــة، و ا مــن ءبـد املهمــةردنيـة لعــدد مــن املجــاالت املحــور التــداخالت االجتماعيــة األ  عـرض هــذا

شــؤون املــرأة، وتناولــت كــل مراجعــة مــن مراجعــات هــذا املحــور القضــايا مراجعــة ســرة والطفولــة و مراجعــة شــؤون األ الصــحة، و 

 املعلنة والعمل الحكومي. تاملتعلقة بها في سياق االستراتيجيا

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة التنميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتأثرت مراجعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واسـ

رئيســية  مهمــةاالجتماعيــة بعنــاوين 

ظــرا للتحــول الحاصـــل فــي القطـــاع ن

واالنتقــال مــن اســتراتيجية التنميــة 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجية إاالجتماعيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ

ـــــذا  ــ ــ ــــي هـ ــ ــ ــــة، وفــ ــ ــ ــــة االجتماعيــ ــ ــ الحمايــ

ــــب  ــ ــ ــ ــــى أالجانـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علـ ــ ــ ــ ــــدت املراجعــ ــ ــ ــ ــ كـ

ــــة أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاد إهميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ةســــــــــــــــــــس ثابتــــــــــــــــــــأيجـــ

وواضــــــحة للقيــــــام بــــــالتحول، ومنهــــــا 

ـــــاع، و أ ــ ــ ــــة القطـ ــ ــ ـــــة مهننـــ ــ ــ ـــاد إيهميـ ــ ــ ــ جــ

ــــه،  ــ ـــــاندة لــ ــ ـــــريعية املسـ ــ ـــة التشـ ــ املظلـــ

االرتقاء بعمل املوارد البشرية مـن و 

 ناحية التأهيل والتدريب. 

 

فــي القطــاع واالرتقــاء بجــودة  تفــردت منهجيــة محــددة إلظهــار مــدى تطبيــق االســتراتيجياأامــا عــن مراجعــة قطــاع الصــحة والتــي 

والتــي تضــمنت  2016تنفيــذ القــوانين والتشـريعات التــي صــدرت بعـد عــام الخـدمات املقدمــة فــي القطـاع، فقــد رصــدت املراجعـة 

ـــي املجــــال الصــــحي ـــاد املؤسســــات الصــــحية، )مثــــل قــــانون املســــؤولية الطبيــــة بــــرام  عمــــل محــــددة فـ إعــــادة  ونظــــام، ونظــــام اعتمـ

ـــافة إلــــى ، العــــاملين فـــــي القطــــاع الصــــحي( تــــرخيص ـــحية أبـــــرز تنفيــــذ ل والرصــــد تابعـــــةاملباإلضــ التـــــي صــــدرت خـــــالل   الخطــــط الصـ

ــــ ،األخيــــرة ةالســــنوات الثالثــــ
 
 إن تــــنعكس أع والتــــي مــــن املتوق

ً
علــــى جــــودة الخــــدمات الصــــحية املقدمــــة  -فــــي حــــال تطبيقهــــا- يجابيــــا

والخطـة ، 2020-2016ستراتيجية الوطنية للقطاع الصـحي فـي األردن لألعـوام : اال ذه الخطط هيوه تها.وكفاء تهاللسكان وفعالي

  .2022-2018تيجية لوزارة الصحة لألعوام والخطة االسترا(، 2022-2018)التنفيذية إلصالح القطاع الصحي 

االســـتراتيجية الوطنيـــة لألســـرة جيات املتعلقـــة باألســـرة والطفولـــة، وهـــي يســـرة والطفولـــة االســـتراتشـــؤون األ ثـــم عرضـــت مراجعـــة 

الخطـة ، و املبكـرةاالستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة (، و 2022-2018)االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن ، و األردنية

ــــة لتعزيــــــز اســــــتجابة ، و اإلطــــــار الـــــوطني للحــــــّد مـــــن عمــــــل األطفـــــال، و (2013-2004الوطنيـــــة األردنيــــــة للطفولـــــة ) الخطــــــة التنفيذيـ

لــى الــربط بــين إ، وعمــدت املراجعــة األســري  لإلرشــاد الوطنيــة االســتراتيجية، و (2018-2016املؤسســات لحــاالت العنــف األســري )

ـــتراتيجيا ــ ـــــذه االســ ـــــق هـ ـــ تتطبيـ ــ ـــعوبات التــ ــ ـــــرة موالصـ ـــــديم نظـ ـــالل تقــ ــ ـــــن خـ ـــــا مــ ـــين ي تواجههـ ــ ـــل بــ ــ ـــل والتكامـ ــ ـــــات العمــ ســـــــتقبلية آلليـ

الــــوطني هميــــة التركيــــز علــــى دور املجلــــس أخــــرى، مــــع امــــن جهــــة  لهــــاوبــــين الجهــــات املشــــرفة واملتابعــــة  ،جيات مــــن جهــــةياالســــترات

 من التزام الجهات بالتطبيق. لشؤون األسرة في التنسيق لدعم املبادرات والبرام  الخاصة باألسرة، والتحقق
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ردنيـة، وتشـخيص واقـع الحـال للمـرأة األ  ،وفي ختام املحور جـاءت مراجعـة شـؤون املـرأة إلظهـار العمـل العصـري فـي هـذا الجانـب

املشـــاركة ، و مشـــاريع التمكـــيناملـــرأة، و ه ضـــد العنـــف املوّجـــ، و قتصــاديةاملشـــاركة االبــرز التحـــديات والعقبـــات التـــي تواجههـــا فـــي أو 

  ودولنة حقوقها. ،السياسية

 

  :(2محور التنمية املجتمعية ) -7

عتبارهمــا مجــاالت متقاطعــة العمــل فــي القطاعــات االقتصــادية واالجتماعيـــة بامراجعتــي الثقافــة والشــباب،  هــذا املحــور  عــرض

ـــز
ّ
 والثقافـــة الهوّيـــة تعميـــق مســـألة علـــى الثقافيـــة والخطـــط القـــوانين املختلفــة، وقـــد قـــدمت مراجعـــة الثقافـــة املفارقـــة حـــول ترك

نـة؛ األهداف طموح يلبي ي الذوال الصدد هذا في ودور وزارة الثقافة التراث، توثيق من ذلك يستتبع وما الوطنّيتين
 
 ثمـةف املعل

ـــي نقــــص ـــاج فـ ـــينمائي الــــدرامي اإلنتـ ـــي التاريخيــــة الجوانــــب يعــــالج الــــذي والسـ ـــبيل املثــــال؛  املتعاقبــــة، الفتــــرات فـ  يوجــــد الفعلــــى سـ

 تــاريخ تتنــاول  أو العبالــ ي، أو األمــوي  أو اململــوكي العهــد فــي األردن منطقــة فــي العربــي التــاريخ اشــتباكات عــن تتحــدث مسلســالت

ـــعوب ـــي عاشــــت التـــــي الشـ ـــين والعمـــــونيين املــــؤابيين مثـــــل ،املنطقــــة فــ ـــرهم، واآلدوميـ ــــي أو وغيــ
ّ
ـــرة تغط  ودور  البريطـــــاني االنتــــداب فتــ

 هذهل البالد أهل ومناهضة السنين، مئات منذ بينهم القائمة العالقات وقطع الشام بالد أبناء فصل في بيكو -سايكس اتفاقية

 العربية. بهويتهم وتمسكهم السياسات

  املشتركة األطياف وتنّوع طبيعته إلى بالنظر األردني، املجتمع حياة في محوري صراع الهوّية صراع وقد خلصت املراجعة الى أّن 

 املّتصــلين والتفــاهم بــالحوار بــل أخــرى، فئــة حســاب علــى فئــة بإقصــاء أو بتجاهلــه تكــون  ال الصــراع حــّدة وتخفيــف. تكوينــه فــي

 التـرف بـاب فـي يـدخل ال الثقـافي دورها وقيام الدولة بتفعيل. والورش والندوات املؤتمرات عقد طريق عن والصراحة بالوضوح

ــــويقي الفكـــــري  ــــتغناء يمكـــــن الـــــذي والتسـ ــــات لخفـــــض التوجـــــه عنـــــد عنـــــه االسـ  مواجهـــــة ألّن  اقتصـــــادية، أزمـــــة مواجهـــــة أو النفقـ

 بالدرجـة ثقافّيـة مواجهـة هـي تنّوعـه ومـن اآلخـر علـى انفتاحـه مـن تحـّد  والتي باملجتمع الضاّرة األفكار وجميع واإلرهاب التطّرف

، غني بلد األردن فإّن  املقابل، وفي. األولى
ً
 تسـتثمر أن الثقافـة لـوزارة ويمكـن ملكوناتـه، الهويـاتي التنـّوع علـى قـائم غنى وهو تراثيا
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 ووضـع فيـه التنـّوع علـى الضـوء وتسـليط التـراث هـذا إحيـاء عبـر الديمقراطيـة وترسـيخ الحـوار ثقافـة نشـر سبيل في التنّوع هذا

 .الدستور  من األولى املادة عليه تؤكد الذي العربي سياقها في التاريخّية جوانبه

(، مـع اإلشـارة إلـى أن 2019-2016الخطـة االسـتراتيجية لـوزارة الشـباب ) املراجعة متابعةشباب فقد تناولت اما عن مراجعة ال

ضـــعف التوثيـــق، ونقـــص التقـــارير الرســـمية املعتمـــدة، وتـــزامن إعـــداد املراجعـــة مـــع إقامـــة الـــوزارة برامجهـــا الصـــيفية وانشـــغالها 

ل تحديات كبيرة تحول دون إمكانية التأكد من متابعة التنفيذ
ّ
 ومدى ربط البرام  واألنشطة بمؤشرات األداء.  فيها، تشك

 

وأهدافها االستراتيجية،  ( ومحاورها األساسية2025 -2019كما تقّدم املراجعة قراءة تحليلية لالستراتيجية الوطنية للشباب )

لواقـع قطـاع الشـباب وتعقيداتـه، إذ غلـب  -ملخصـا تنفيـذياأو حتـى  – ذه االستراتيجية لم تقّدم إطارا تحليلياه أّن  مستخلصة

عليهــا األنشــطة التوعويــة والتدريبيـــة، ولــم يــتم تطويرهـــا بشــكل يســتجيب للنـــوع االجتمــاعي لكــال الجنســـين، ولــم تــراعِّ مؤشـــراُتها 

فات. غياب لألطر أو الهيكلية الواضحة لدور الشباب في املساءلة حول تنفيذ االستراتيجية وتحقيق املسته ثمةذلك. وكان   د 

التـي تواجـه قطـاع الشـباب فـي األردن، يتطلـب مشـاركة الشـباب  ومخرجاتهـا وتخلص املراجعة إلى أّن تعقيد مدخالت التحديات

واملؤسسات التي يقودونها، في صياغة تعريـف وطنـي لــ"القطاع الشـبابي"، وتوضـيح شـكل عالقتـه بالقطاعـات األخـرى )الحكـومي 

 ة مساهمته في تقديم الخدمات االجتماعية واالقتصادية للشباب وللمجتمع. والخاص، املجتمع املدني(، وكيفي

 

ضـمن محـور واحـد، فقـد ناقشـت  مراجعتي التنميـة السياسـية وتطـوير القطـاع العـامفي ختام تقرير حالة البالد، جاء عرض 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة التنميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مراجعــ

السياســــــــــية التطــــــــــورات 

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــية علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السياســ

املســـــــــــــــــــــــــاريين القريـــــــــــــــــــــــــب 

بـرز أمن  والبعيد، ولعّل 

 أّن ما عرضـته املراجعـة 

عمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

ــــديموقراطي مـــــا زالـــــت  الـ

تمـــــــــّر بمرحلـــــــــة انتقالّيـــــــــة 

طويلــة، إذ بقيــت الكثيــر 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــــايا التنميــ ــ ــ ــ ـــن قضـــ ــ ــ ــ ــ مــ

ـــالح  ــ ــ ــ ــ ــ ـــية واإلصــ ــ ــ ــ ــ ــ السياسـ

ـــا  السيالــــ ي تــــراوح مكانهـ

ــــــــــــــــــ حس 
ُ
م، رغــــــــــــــــــم ولــــــــــــــــــم ت

اإلنجــــــــــازات والتحــــــــــّوالت 

 فـــي ســـنوا
ً
مـــا مراجعـــة تطـــوير القطـــاع العـــام، فقـــد أاألخيـــر، ت العقـــد الواســـعة التـــي شـــهدتها حالـــة اإلصـــالح السيالـــ ّي، وتحديـــدا

ة فــي القطــاع مهمــمؤسســات  أربــعدوات التنفيذيــة الخاصــة بــه، رغــم وجــود إصــالح القطــاع واأل عرضــت جوانــب عديــدة ألهميــة 
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دارة ومعهــد اإل  امللــك عبــدت للتمييــز،جــائزة و داء املؤس ــ ي فــي رئاســة الــوزراء، وهــي وحــدة تطــوير األ  ؛يمكــن التكامــل فيمــا بينهــا

خلص املراجعة إلى أّن القطاع العام مـا زال يعـاني مـن تـدني مسـتوى التشـبيك واملواءمـة مـا العامة، وديوان الخدمة املدنية، وت

بـــــــين اســـــــتراتيجيات الجهـــــــات الحكوميـــــــة ذات العالقـــــــة وخططهـــــــا وبرامجهـــــــا، وضـــــــعف مســـــــتوى اإلنجـــــــاز الـــــــذي يعـــــــود إلـــــــى تعـــــــدد 

تختلف من حكومة التي و اإلجراءات الحكومية  طبيعةفيذية وعدم املتابعة والتقييم، باإلضافة إلى االستراتيجيات والبرام  التن

 ،دارة الوســــطى والعليــــا فــــي القطــــاعأهميــــة االنتقــــال النــــوعي بقيــــادات اإل خــــرى ســــلطت املراجعــــة علــــى أومــــن ناحيــــة  ؛إلــــى أخــــرى 

 . واملوظف العام واملجتمعالجمهور من قبل  سلم  يُ ثر أحداث إهداف و إلى تحقيق األ ل و للوص

 

 :ات الحوارية والنشاطات واللقاءاتالندو  2-2

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

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

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

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

 

  2019تقرير حالة البالد  ضباط ارتباط -1

 االقتصادي املجلس عقد

بتاريخ  حوارية جلسة واالجتماعي

بحضور ضباط  (5/1/2019)

من  2019ارتباط تقرير حالة البالد 

مختلف الوزارات والهيئات، ملا 

 فييضطلعون به من دور محوري 

تقديم أحدث استراتيجية تعمل 

الوزارات على تنفيذها واملعلومات 

ستشكل هذه البيانات القاعدة التي ستمكن املجلس وفرق البحث من صياغة التقرير بشكل منه ي  إذ ،الالزمة والبيانات

ومعرفة مدى فاعلية هذه االستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع والتحديات التي واجهت الوزارات في تطبيقها  ،وموضوعي

للخروج بتوصيات ورؤى مستقبلية ملختلف الوزارات والقطاعات االقتصادية واالجتماعية و الثقافية تساهم في تعزيز العمل 

 وتطويره، للمض ي قدما في املسيرة التنموية.

 

 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=320
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 (8/1/2019) فيديو /بث رسائل متلفزة لمكافحة المخدرات -2

االجتماعي املجلس االقتصادي و  عمل

 /دارة مكافحة املخدراتإبالتعاون مع 

   األمن العام
ّ

رسائل تلفزيونية على بث

ات توعوية حول مكافحة املخدر 

ولى بالدرجة األ موجهة لفئة الشباب 

ى مختلف القنوات واملجتمع عل

وكذلك املواقع  ،نيةردالتلفزيونية األ 

خبارية ومواقع التواصل االجتماعي اإل 

هذه الرسائل  إنتاج وقد انبثق

عن دراسة أعدها وبثها التلفزيونية 

ت عنوان املجلس حول املخدرات تح

 . (العامة: إطار استراتي ي للسياسات دنر )مكافحة املخدرات في األ 

 

 نظام األبنية والتنظيم في مدينة عمان   -3

حول نظام األبنية تلتها عدة جلسات متتالية، (، 9/1/2019عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي جلسة حوارية بتاريخ ) 

هدف ب والتنظيم في مدينة عمان  

إلى بناء توافقات حول نظام الوصول 

األبنية والتنظيم في مدينة عمان 

 للدور الذي قام به املجلس 
 
استكماال

 حول نظام األبنية للبلديات لسنة 
 
مؤخرا

في اململكة الذي تكلل بالوصول  2016

إلى توافقات بين جميع الجهات املعنية، 

 ؛وخرجت الجلسة بتوصيات أبرزها

ماري و الثقافي الهوية واإلرث املع مراعاة 

وزيادة لعمان، والعمل على تشجيع االستثمار في قطاع البناء واإلسكان؛ األمر الذي سيساعد على توليد فرص عمل جديدة، 

 لذوي الدخل املحدود.  مريح، وتوفير سكن عجلة النمو االقتصادي قدرة

 األبنية والتنظيم في مدينة عمان. نظام :انظر 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=304
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=305
https://doc.pm.gov.jo/DocuWare/PlatformRO/WebClient/Client/Document?did=47027&fc=7e6f119f-71f4-4ed3-8023-b6a6db8bcb15&orgId=1&_auth=FAE574163E12B3EE51E47032A3631C60B4397DDA6B5434E5C3CD9C61FA4F3379430FD109247B34B907DC5D888E273F2ABBA739FB3182ED386D4BABDA5729EB5074055950F190EFC6D4E6C193790FD824EE8DF2C48F1EF67618CC16378CCC662426A50579C6465AE711BA0F9EDD6680E138B461F93BBA671EF55F7FF6A696088ED3282D67249C12BB4FFA1B849C2C34E54AFB27799F75D6D939AA3225B7D45CEAD01CB398E5934DD802C836241D66BC9ED2475EFF5484DB5011C7620285CE1FFE15BE6A1A1AED50B27C87B7082B2FC854F26E023F159951ED7405EC22B933933A16AE0826265167447E170825D52D9D73
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 كتلة الحداثة والتنمية النيابية -4

رئيس  بحضور   ،2018حول تقرير حالة البالد  ،(15/1/2019بتاريخ ) حوارية جلسة واالجتماعي االقتصادي املجلس عقد

الذي نشره  ،2018 ن تقرير حالة البالدأ الذين أجمعوا على  وأعضائها كتلة الحداثة والتنمية النيابية النائب مازن القاض ي

 قد امتاز  التقرير أّن و  ،وهو مؤشر للقضايا التي تواجه الوطن ،هميةواالجتماعي مؤخرا في غاية األ املجلس االقتصادي 

 بحسب املعنيين واملختصينبشموليته 

. 
ّ
 ومراعاةمن دراسة هذا التقرير  ه ال بّد وأن

طالبوا و  .كافة املالحظات التي وردت فيه

لى مناطق إضرورة التطرق ب

والصحاري التي تضم العديد من   البادية

ة تشجيع الثروات املعدنية وضرور 

 السياحة للتخفيف من العجز 

 . االقتصادي

 

 

  وحلول  فاقآ 2020 للدولة العامة املوازنة  -5

بتاريخ جلسة حوارية  املجلس االقتصادي واالجتماعي عقد

ة العامة عداد دراسة حول املوازنإل  استعدادا(24/1/2019)

، كدراسة مختصة حول املوازنة فاق وحلول آ/ 2020للدولة 

عداد املوازنات إالعامة واآلليات املمكن االستفادة منها في 

 القادمة، 

ه املشاركون على أهمية االعتراف بان اعداد املوازنة العامة ونوّ 

تقع على عاتق الجميع وليست مسؤولية دائرة املوازنة 

 قيق األهداف،لتح العملوعلى الجميع  ، وحسب.العامة

ناجم مع االهداف االقتصادية والتنموية للحكومة، ت بحيث

 عدادإ في املناسبة الطريقة إيجاد أهمية إلى قد أشاروا و

 لتحقيق السبل فضلأ باتباع وذلك ؛للدولة العامة املوازنة

  .ةمحدد تنفيذية برام  لىإ الخطط بترجمة املوازنات عدادإ من الغاية

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=306
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=306
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=307
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  الالمركزية  -6

عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي 

اون مع وزارة التنمية السياسية بالتع

بتاريخ  جلسة حوارية  الشؤون البرملانيةو 

مركزية, ال ملناقشة تجرية ال (27/1/2019)

لى إلى الخروج بتوافقات للوصول إتهدف 

ستراتيجية وطنية شاملة ال  ةرؤي

خاذ تشكل قاعدة الت بحيث  ،لالمركزية

دارة الخطوات الكفيلة في تعزيز اإل 

املحلية ومشاركة املواطنين في اتخاذ 

وتجذير الديموقراطية  ،القرارات

وقد  .واملشاركة الشعبية في صنع القرار

 التقسيمات اإل مثل؛ العقبات التي تواجه التطبيق لقانون الالمركزية تناول املشاركون 
ً
 إضافة إلى ،دارية املوجودة حاليا

؛ مثل ساسية لنجاح قانون الالمركزية في املحافظاتأمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات القدرات الفنية واملالية واإل 

  . لتحقيق النجاح املنشود  املجالس و تأهيل الكفاءات البشرية مقررات

 

 ةالمرجعيات والجهود لتنمية منطقة وادي عرب توحيد -7

املجلس االقتصادي  عقد 

بتاريخ حوارية االجتماعي جلسة و 

ملناقشة الواقع  (3/2/2019)

االقتصادي و االجتماعي ملنطقة وادي 

الجلسة استكماال  وقد جاءت ة،عرب

لى إلجهود املجلس في الوصول 

واضحة املعالم  توصيات وخطط

مرتبطة بجداول زمنية للنهوض 

بالواقع االقتصادي واملعيش ي ألهالي 

املنطقة وسبل النهوض بمستوى 

الحياة من الجوانب املختلفة التعليم 

و الصحة والوضع االقتصادي 

جرى حوار و  .يجاد فرص عملإو 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=308
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=309
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جعيات املياه وتعدد املر  شّح ب تتمثل  ةقضاء وادي عربلذين أجمعوا على أن ابرز التحديات التي تواجه موسع بين املشاركين ا

وفي ضوء ما توصلت اليه نتائ   .ةنمائية وغياب التنسيق بين الجهات التي تعمل في وادي عربدارية وتبعثر الجهود اإل اإل 

املجلس  له، فإّن  عدها املجلس حول الواقع االقتصادي واالجتماعي لقضاء وادي عربة والقرى التابعةأالدراسة املاحية التي 

فصل موازنة شركة تطوير بصدد البدء بإعداد مرحلة ثانية ملشروع منطقة وادي عربة تنطلق من توصية املجلس بأهمية  

دورها التنموي  أداءداري، وذلك حتى تتمكن من ردن ومنحها االستقالل املالي واإل وادي عربة عن موازنة سلطة وادي األ 

منطقة وادي عربة لخلق حالة تنموية مستدامة تساهم في تمكين املجتمع املحلي ومحاربة فضل، وتعمل كمطور في أبشكل 

 الفقر والبطالة. 

املدى تتضمن املرحلة الثانية من مشروع منطقة وادي عربة بناء استراتيجية واضحة املعالم على املدى القريب و وسوف 

وضاعهم املعيشية من خالل صياغة أوتمكين ساكنيها من تحسين  ثر التنموي في املنطقةإلحداث األ واملدى البعيد،املتوسط 

  سع   خ  تا    للو لا لختاخ  :مقترح للمرحلة املقبلة في املنطقة 
 .إعداد خطة تنمية اقتصادية واجتماعية لقضاء وادي عربة 

 مويل لتنفيذها.القريب واملتوسط ومحاولة استقطاب ت يينتحديد التدخالت ذات األولوية في القضاء على املد 

قضاء وادي عربة، بحيث يتم تنفيذ تداخالت ومشاريع في املنطقة  األسر والسكان فيويستهدف هذا املشروع بشكل مباشر 

 الفقر والبطالة.تي تعود عليهم بالنفع والفائدة وتقليل نسب

 

 مشاريع الصغيرة والمتوسطةاللجنة متابعة   -8

 مظلة املجلس بناء تشكيل لجنة تحتحول  لالتفاق (7/2/2019بتاريخ ) عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي جلسة حوارية

د محافظات مهمتها التنسيق ومتابعة قضايا املشاريع الصغيرة واملتوسطة على امتدا، على مطالبات من أصحاب املشاريع

لتنمية قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتعزيز مساهمته في   الجلسة استكماال لجهود املجلسوقد جاءت ، اململكة

الوطني االقتصاد 

من خالل خلق 

مر األ ، فرص العمل

الذي ينعكس على 

عيشية املستويات امل

كافة للمواطنين في 

. وقد املحافظات

مجموعة شارك فيها 

صحاب أكبيرة من 

املشاريع الصغيرة 

 .عن مؤسسات اقتصادية و مدنية دولية ومحلية ون وخبراء وممثلمن مختلف املحافظات، ة واملتوسط

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=311
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 مناقشة مخرجات مؤتمر لندن -9

لى إملتابعة مخرجات مؤتمر لندن، وهدفت الجلسة  (11/3/2019)بتاريخ  جلسة حوارية نظم املجلس االقتصادي واالجتماعي

ين كبهدف تقديم توصيات تساهم في تماستكمال العمل عليها، ، وسبل تمخضت عن مؤتمر لندن النتائ  التي مناقشة

وخصوصا  ؛الروافع االقتصادية لتعزيز النمو االقتصادي وتشجيع االستثمار للخروج من األزمات التي يعاني منها االقتصاد

لبطالة التي تعتبر التحدي ا

األول على املستويين 

وقد . االقتصادي واالجتماعي

الجلسة الفريق شارك في 

 من الحكومة االقتصادي

والنواب  ونخبة من األعيان

وخبراء االقتصاد واملال 

واألعمال وكتاب صحفيين 

في الشأن االقتصادي، 

باإلضافة إلى ممثلي 

القطاعات االقتصادية 

القطاع  نتاجية منواإل 

 الخاص.

 

 للفرص عداد خارطةإ مشروع -10

 .االستثمارية في المحافظات

 
 جلسةعقد املجلس االقتصادي واالجتماعي 

 فيها شارك( 2/7/2019بتاريخ ) ذهني عصف

 املستدامة والتنمية االقتصاد خبراء من نخبة

املتحدة، وذلك ملناقشة  ممواأل  ردناأل  في

 الفرص تعكس خارطة إلعداد يهدف مشروع

 ؛اململكة محافظات في الكامنة االستثمارية

 التنمية هدافأ من تعزز  التي تلك وخاصة

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=315
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=315
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=327
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=327
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=327
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 واملبادرات الجهود حول  املعلومات لجمع الصدد؛ هذا في املتنوعة الخبرات من ى االستفادةإلاملستدامة، وهدفت الجلسة 

قد أّن وُيشار إلى  املشروع. هدافأ وتحقيق إلتمام املقترحة العمل ومناقشة آلية املجال؛ هذا في والقائمة السابقة واملشاريع

مائي بالبدء إلعداد هذه الخارطة على أن ينتهي العمل من مسودتها األولية في مع برنام  األمم املتحدة اإلن وبالتعاون  شرع

  (.2020الربع األول من عام )

 
 البحرية واألحياء األسماك لمربي النوعي لالتحاد األساسي النظام إعداد -11

 

جلسة  عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي

مجموعة  ضمت (3/7/2019)بتاريخ  حوارية

من ممثلي وزارة الزراعة واملركز الوطني 

للبحوث الزراعية، ومجموعة من ممثلي مربي 

األسماك في األردن لتبادل أطراف الحوار حول 

همية وجود إطار قانوني يمثل املظلة لكافة أ

مناقشة خيار  ماألطراف املعنية في القطاع. وت

االتحاد النوعي ملربي األسماك واألحياء 

تم تشكيل لجنة ملراجعة  كما .البحرية

املجلس ين عام أمبرئاسة  (2025-2020) البحرية واملنتجات سماكاأل  قطاع لتنمية الوطنية ستراتيجيةاال " استراتيجية 

 االقتصادي واالجتماعي.

 
 األردنية عمالاأل لتطوير منصة تطوير مشروع -12

 
راء الدول الداعمة مجموعة من سف فيها شارك (4/7/2019بتاريخ ) ذهني عصف جلسةعقد املجلس االقتصادي واالجتماعي 

 األردنية عمالاأل  لتطوير عداد منصةإ الخبراء املحليين ، وذلك ملناقشة مشروع من لى نخبةإردن، باإلضافة للتنمية في األ 

(Jordan Economic Business Information Platform-EBIP)،  ردنيةاأل  للشركات تتيح كترونيةإل بوابة عدادإلى إوالذي يهدف 

 . الخلي  دول  أسواق وخصوصا الخارجية سواقاأل  في املتوافرة الفرص حول  املعلومات
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 2020 الورشات التحضيرية لمؤتمر المشاريع الصغيرة و المتوسطة  -13

 

ملناقشة التحضيرات والترتيبات  (،30/7/2019)سلسلة من االجتماعات ابتداء من عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي 

املختلفة )الطاقة،  استعرض املشاركون في الورشات املحاور الرئيسة للقطاعات  .2020ملؤتمر املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

جانب  إلى ،لى األسواقإ، والتي ارتكزت على التمويل وطرق الوصول والصناعة، والزراعة، والساحة، والحرف اليدوية(

، والتدريب القوانين والتشريعات

وبناء القدرات والريادة 

شات هدفت الور  وقد  والرقمنة،

املمتدة من  دةالتي عقدت في امل

التشبيك إلى  (18-25/11/2019)

صحاب املشاريع أمع مجموعة من 

الصغيرة واملتوسطة والجهات ذات 

االختصاص من مختلف 

ومحافظات اململكة  ،القطاعات

عرض 
ُ
للخروج بتوصيات محددة ت

 في املؤتمر القادم.

وتسهيل   أبرزها، زيادة االهتمام و الدعم الحكومي وتحديث التشريعات و التعليمات ؛من التوصيات بجملةوأوص ى املشاركون 

أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وعدم تغول  وضرورة فتح، تحسين شروطه وتخفيض نسبة الفائدةالتمويل و   لىإالوصول 

مستوى التدريب   مدربين ورفع وتوفير  ،نتاجلى التخفيف من كلفة مدخالت اإل إباإلضافة   بعض الجهات على منتجاتهم

  .والتوعية والتأهيل الستخدام وسائل اإلعالم بشقيها التقليدي والرقمي، ومواقع التواصل االجتماعي

 التفاح مزارع وقطاع األسماك مربي قطاع تحديات مناقشة -14

 

 من مجموعة ضم اجتماع (9/9/2019)بتاريخ  رئاسة الوزراء  بناء على طلب املجلس االقتصادي واالجتماعي، ُعقد في دار

 ورئيس الوزراء، رئاسة لشؤون الدولة وزير يامين أبو مبارك املعنية، وبحضور  الحكومية املؤسسات عن وممثلين الوزراء

 األسماك مربي قطاع عن املمثلين من املجلس، ومجموعة عام وأمين مصطفى الحمارنه واالجتماعي االقتصادي املجلس

 التفاح في اململكة. وفد تمت مناقشة األمور املرتبطة بتنمية قطاع االستزراع السمكي، مزارع قطاع و البحرية واالحياء

 وتطويره، وتلبية احتياجات مزارع التفاح في كافة محافظات اململكة كافة.

 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=346
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 قانون اإلعسار   -15

االقتصادي واالجتماعي بتاريخ عقد املجلس 

جلسة حوارية حول قانون  (11/9/2019)

بضرورة منح أوص ى خاللها الخبراء اإلعسار؛ 

 2018قانون اإلعسار الذي أقر في عام 

الفرصة الكافية لتطبيق نصوصه قبل النظر 

طاره العام إقانون عصري وفي  ألنهبتعديله 

وطالبوا بعقد  ،يحقق بشكل كبير الهدف منه

رات تدريبية وحمالت توعوية على دو 

نصوصه وتطبيقاته للجهات ذات 

واملحاميين وكذلك  ةاالختصاص من القضا

 .لى دراية ومعرفة فنية وقانونية بنصوصه ومواده ونظامهإويحتاج  ا،املؤسسات االقتصادية والشركات. كون هذا القانون فني

  تداعيات تعديل المناهج -16

عقد املجلس االقتصادي والجتماعي جلسة حوارية 

بعد أن  ( حول تعديل املناهج13/11/2019بتاريخ )

التعديالت التي قام بها املركز الوطني لتطوير  أثارت

املناهج على منهاجي العلوم والرياضيات للصفين 

)األول والرابع(، موجة من الجدل واالتهامات 

بورقة  للخروجوالتشكيك بنوايا هذه التعديالت، 

رفع 
ُ
إلى موقف تشمل توصيات واضحة ومحددة ت

لحكومة والجهات ذات االختصاص للمساهمة في ا

طني و  والوصول إلى فهم التعليمتطوير منظومة 

املشاركون على  ة. وأكدموّحد لدعم هذه املنظوم

أن النظام التعليمي يعّد العامل الرئيس في توحيد 

وقد أشار املشاركون  . املجتمع حول ثوابت الدولة األردنية وقيمها اإلنسانية املعتدلة واالبتعاد عن تسييس التعليم وأدلجته

وما هو املجتمع األردني  الذي نريد هو املواطن رة االتفاق على املستوى الوطني واإلجابة على سؤال جوهري، وهو: ماإلى ضرو 

؟، وبناًء على اإلجابة على هذا السؤال نحدد طبيعة النظام التعليمي الذي ننشده، ويشمل الطالب الذي الذي نريده أيضا

  .ي نريده، واملدرسة التي نريدهانريده، واملناهج التي نريدها، واملعلم الذ

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=329
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=342
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=342
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 قواعد بيانات 2-3

 

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

 والعمل عيها من قبل املؤسسات و الوزارات املعنية.

حول  اواملتوسطة ليتم التنسيق معه الصغيرة املشاريع قطاع في املساهمة ذات تالشركا كافة العمل على جمع -2

 .وتنميته القطاع دعممؤتمر املشاريع الصغيرة واملتوسطة وذلك لتنسيق الجهود في 

 تطوير قاعدة البيانات لإلحصائيات الجرمية والتي ترد املجلس تباعا من مديرية األمن العام.  -3

وذلك بعرض العالقات الرئيسية والتي تركز على تحليل جانب ، االستمرار بالعمل على النموذج االقتصادي الكلي -4

اإلنتاج وبنود الطلب والترابطات مع كل من ميزان املدفوعات والسياسة املالية والنقدية. وتنبع أهمية هذا النموذج  من 

النظري بهذا الخصوص.  قدرته على وصف العالقات التداخلية ما بين املتغيرات ببساطة ودقة مع األخذ في االعتبار اإلطار 

كما ويهدف هذا النموذج إلى وضع إطار تشغيلي يمكن من خالله تقديم صورة واضحة لصانعي السياسة في تقييم مسار 

االقتصاد الوطني األردني من حيث قراءة املستقبل من خالل مجموعة كبيرة من املتغيرات االقتصادية واالجتماعية واملالية 

لسياسية والجيوسياسية املحيطة باململكة األردنية الهاشمية، كما أن نموذج األردن االقتصادي باإلضافة إلى الظروف ا

 القيال ي سوف يحدد العالقات بين زيادة السكان املفاجئة نتيجة اللجوء السوري املستمر  وبين محركات االقتصاد األردني.
 

 والدوليالفصل الثالث : التعاون املحلي 

 في هذا اإلطار هي :أبرز نشاطات املجلس 

 

  دورات تدريبية ومشاركات ملوظفي املجلس:1-1 -3

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

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

 سبيل املثال ال الحصر: 

ـــــالي  املنعقـــــــــــــــــدة فــــــــــــــــي" وتعديالتــــــــــــــــه الداخليـــــــــــــــــة الرقابــــــــــــــــة نظــــــــــــــــام "دورة  -1 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاللاملعهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة خــ ــ ــ ــ ــ ــ -10)  املـــ

14/2/2019). 

ــــي التطبيقـــــــــــــــات املهنيـــــــــــــــة إلعـــــــــــــــداد الخطـــــــــــــــة الســـــــــــــــنوية املبنيـــــــــــــــة علـــــــــــــــ  املخـــــــــــــــاطردورة "  -2 ــ ــ ــ ــ ـــــدة فـــ ــ ــ ــ ــ " املنعقــ

 (.14/3/2019-10املعهد املالي خالل املدة )

ـــــدة ) " تفعيـــــــــــــــــل دور وحـــــــــــــــــدات الرقابـــــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــــةدورة "  -3 ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة املعهــ ــ ــ ــ ــ ــ املنعقــ

7-11/4/2019.) 



 
 

32 
 

 2019التقرير السنوي 

 
ــــدة )الرقابــــــــــــــــــــــــــــة املاليــــــــــــــــــــــــــــة واإلداريــــــــــــــــــــــــــــةدورة "  -4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالي خـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي املعهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -16" املنعقـــ

20/6/2019.) 

ــــدة"  واالســـــــــــــــــــــــــتثمار التـــــــــــــــــــــــــداول  اســـــــــــــــــــــــــتراتيجيات" دورة  -5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  16معـــــــــــــــــــــــــرض فـــــــــــــــــــــــــوركس األردن  فـــــــــــــــــــــــــي املنعقـ

 .(9/2019/ 18 – 17) املدة خالل

ـــــام  "التــــــــــــــــدريب املتخصــــــــــــــــص إلعــــــــــــــــداد تقــــــــــــــــارير حقــــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــــاندورة "  -6 ــ ــ ــ ــ ــ ـــق العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب املنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع مكتـ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

 (20/12/2019-18الحكومي في رئاسة الوزراء" خالل املدة )

 

  ورش العمل وعضوية اللجان الخارجية  3-1-2

 " التابعة للجنة الوطنية لشؤون املرأة.ضباط النوع االجتماعياملشاركة في عضوية "  -1

 " التابعة لوزارة العمل.لجنة إنصاف األجور "  املشاركة في عضوية -2

ــــس اجتماعااااااااا  افنجةااااااااح اف ةلااااااااح فن ا ااااااااح  ااااااااا   اف اااااااا    اااااااا  ا  ن ورشــــــــة عمــــــــل "  -3 ــ ــــي املجلــ ــ ـــــدة فــ ــ " املنعقـ

 (.9/4/2019-21/1/2019الوطني لشؤون األسرة خالل املدة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــي  وســــــــــــــائل التواصــــــــــــــل االجتمــــــــــــــاعي "ورشــــــــــــــة عمــــــــــــــل -4 ــ ــ ــ ــ ـــدت فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي عقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل معهــــــــــــــد اإلعــــــــــــــالم األردنــــــــــــــي " التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدةخـ ــ ــ ــ ــ  املـــ

(17 /2 /2019.) 

 " املنعقـــــــــــــــدة فـــــــــــــــيبرنـــــــــــــــام  شـــــــــــــــبا  االتحـــــــــــــــاد األورو ـــــــــــــــي الجديـــــــــــــــد -التحقـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن النتـــــــــــــــائ  ورشـــــــــــــــة عمـــــــــــــــل "  -5

 .14/3/2019خالل املدة عمان 

ــــي برنـــــــــــــــام  دعـــــــــــــــم االتحـــــــــــــــاد األورو ـــــــــــــــي لتمكـــــــــــــــين الشـــــــــــــــبا  فـــــــــــــــي األردنورشـــــــــــــــة عمـــــــــــــــل "  -6 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة فـ ــ ــ ــ ــ ـــان " املنعقــ ــ ــ ــ ــ ــ عمــ

 (.10/4/2019)خالل املدة 

ــــي مناقشــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــركاء حـــــــــــــــــــول تقريــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــــة املســـــــــــــــــــتدامة العامليــــــــــــــــــةورشــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــل "  -7 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ " املنعقــ

 (.30/4/2019-28خالل املدة )عمان 
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ـــكان  ا  ااااااااااات اتلجلح اف  ةلاااااااااااح ف عااااااااااا   اف ااااااااااا اة ورشـــــــــــة عمـــــــــــل حـــــــــــول  -8 ــ ــ ــ ــــى للســ ــ ــ ــ ــــس األعلـ ــ ــ ــ ــــي املجلـ ــ ــ ــ ـــــدة فـ ــ ــ املنعقــ

 (.8/8/2019-25/6خالل املدة )

ـــــز " اف قابلاااااااااااااحا ا م اةلاااااااااااااا   افت ااااااااااااانلا   ااااااااااااا  ا  ن ن   افهلئاااااااااااااا  ورشـــــــــــــة عمـــــــــــــل "  -9 ــ ــ ــ ـــي املركــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة فــ ــ ــ ــ املنعقــ

 .(21/7/2019-20) الوطني لحقوق اإلنسان خالل املدة

ــــي  "األعمــــــــــــال نســــــــــــان فــــــــــــي قطــــــــــــاعاإلف قاااااااااااا   ة اااااااااااا    ااااااااااااح   ةلااااااااااااح ورشــــــــــــة عمــــــــــــل "  -10 ــ ــ ــ ـــــدة فــ ــ ــ ــ ـــــز املنعقـ ــ ــ ــ مركـ

 .21/8/2019خالل املدة  نسانومرصد األعمال وحقوق اإل الفينيق

ـــين  ااااااااا  افق اااااااااا  غلااااااااا  اف  ااااااااام "  اف مالاااااااااح ا جتماعلاااااااااحغلاااااااااا  ورشـــــــــة عمـــــــــل "  -11 ــ ــ ـــــز تمكــ ــ ـــي مركــ ــ ــ ـــــدة فــ ــ املنعقــ

  (.9/9/2019خالل املدة )

ـــكان  "ةجابلااااااااااحافصاااااااااا ح افجة اااااااااالح  ا   مةاقشااااااااااح ق ااااااااااالاورشــــــــــة عمــــــــــل "  -12 ــ ــ ــ ــــى للسـ ــ ــ ــــس األعلــ ــ ــ ــــي املجلــ ــ ــ ـــــدة فــ ــ املنعقـــ

 (.15/9/2019خالل املدة )

 (.17/10/2019)في املدة  في العقبة " املنعقدةتعديل تعليمات صيد األسماكعمل "  ورشة -13

 

 

 

 

 

ــــدةتطمـــــــــــــــــــر وثـــــــــــــــــــروات تهـــــــــــــــــــدر حقـــــــــــــــــــوق  النفايـــــــــــــــــــاتورشـــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــل "  -14 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي  " املنعقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان  فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة  عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل  املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ

(22/10/2019.) 

ــــدةمعهـــــــــــــــــــــــــــد اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــة  " املنعقـــــــــــــــــــــــــــدة فـــــــــــــــــــــــــــياستشـــــــــــــــــــــــــــراف املســـــــــــــــــــــــــــتقبلورشـــــــــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــــــــل "  -15 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خــ

(10/11/2019.) 

ـــــدة لسددددددددددددتبان  ت  دددددددددددد   رادددددددددددد ل  لخوجابدددددددددددد  لخ ل ع دددددددددددد ورشــــــــــــة عمــــــــــــل "  -16 ــ ــ ــ ـــــبة فــــــــــــي" املنعقـ ــ ــ ــ ــــوان املحاسـ ــ ــ ــ ـــالل  ديــ ــ ــ ــ ــ خـ

 (.11/11/2019)املدة 
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" (2025-2020مشـــــــــــــــــــــــروع تحـــــــــــــــــــــــديث االســـــــــــــــــــــــتراتيجية الوطنيـــــــــــــــــــــــة للمـــــــــــــــــــــــرأة فـــــــــــــــــــــــي األردن )ورشـــــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــــل "   -17

 (.17/11/2019املنعقدة في اللجنة الوطنية لشؤون املرأة خالل املدة )

 .24/11/2019املدة  خاللمعهد اإلدارة العامة " املنعقدة في قيادة التغييرورشة عمل "  -18

 وزارة التخطيط. " املنعقدة فيدراسة التغطية الصحية الشاملة في األردن"  ورشة عمل حول  -19

"  اإلنسان لحقوق  الحكومي التنسي  لفري  نساناإل حقوق  تقارير رصد في املعتمدة املعايير"  عمل ورشة -20

 (.20/12/2019-18) املدة خالل املنعقدة

ـــــدى "  -21 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات منتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي فعاليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاركة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل iSouthjo2019 املشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرص العمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار وخلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز االبتكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو تعزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "، نحــ

ــــدة ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد 13/11/2019خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعي محمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادي واالجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام املجلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرأس أمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (، وقـــ

 النابل  ي إحدى جلساتها بحضور عدد من رياديي الجنوب.

 .6/11/2019العربي لدراسات األمن خالل املدة  " املنعقدة في املعهدمنتدى عمان األمنيحضور فعاليات "  -22

ــــدة) " األردن فــــــــــــــــــــــــــــي األعمــــــــــــــــــــــــــــال تــــــــــــــــــــــــــــراخيص تطــــــــــــــــــــــــــــوير"  حضــــــــــــــــــــــــــــور فعاليــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــؤتمر  -23 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -28خـ

30/11/2019.) 

 (.8/12/2019-7خالل املدة )"، 4" طري  الحرير حضور فعاليات مؤتمر  -24
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 اللقاءات الدولية 3-1-3

 

 االقتصادي واالجتماعي اللبنانيزيارة المجلس  -1

(، وفد املجلس االقتصادي واالجتماعي اللبناني ممثال برئيس 21/4/2019استقبل املجلس االقتصادي واالجتماعي بتاريخ )

سبل تعزيز التعاون بين املجالس العربية ودورها في  والوفد املرافق، وذلك للحديث عن السيد شارل عربيد املجلس اللبناني 

، وتضمن اللقاء شرحا مفصال عن تقرير حالة البالد لعام الرتقاء بأداء الحكومات ومؤسسات الدولة بكافة الجوانبتحقيق ا

واملنهجية واآللية  2018

املعتمدة للتنفيذ، وتحدث 

رئيس املجلس اللبناني عن 

 أهمية التقرير ورغبة املجلس

باالستفادة من التجربة األردنية 

ونقلها إلى الجمهورية اللبنانية 

مع األخذ بعين االعتبار ما 

يتناسب مع طبيعة العمل في 

يات آلردنية على باقي املجالس االقتصادية واالجتماعية العربية عبر تطوير ضرورة تعميم التجربة األ الجمهورية اللبنانية، و 

 .الدوليةوالتعاون بين املجالس العربية و  قسيفعالة للتن

 

 كونراد أديناور مؤسسة -2

 

 بين األمين العامجمع لقاء في 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي

محمد النابل  ي واملمثلة املقيمة 

 مؤسسة كونراد أديناور ملؤسسة 

  (Annetta Ranko)  ندفي األر 

جرى (، 2/10/2019)بتاريخ 

املستقبلي بحث سبل التعاون 

املجلس واملؤسسة  بين

لالستفادة من الدراسات 

 منهما. كّل واللقاءات التي يجريها 

 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=318
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 (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -3

 

للمجلس  بين األمين العامجمع لقاء  في

 النابل  ي محمد االقتصادي واالجتماعي

( مدير  الشرق (Carlos Conde والسيد

األوسط وشمال إفريقيا في منظمة 

 OECD)) التعاون والتنمية االقتصادية 

بحث  جرى حيث ، 2/10/2019بتاريخ 

سبل التعاون املستقبلي بين املجلس 

 ).OECD) واملنظمة

 

 

 

 

 الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية  -4

مين عام املجلس االقتصادي واالجتماعي محمد النابل  ي في اجتماع الهيئة العامة للرابطة الدولية للمجالس أشارك 

واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية 

-10)الذي عقد خالل املدة  املماثلة لها

في العاصمة الرومانية  (12/10/2019

ضمن وفد ضم ممثلين عن  ،بوخارست

ردن وممثلين عن 
ْ
اتحاد نقابة عمال اال

تم انتخاب املجلس  إذصحاب العمل، أ

االقتصادي واالجتماعي عضوا في الهيئة 

-2019اإلدارية للرابطة للدورة الحالية 

سبل تعزيز ، وقد تمت مناقشة 2021

الحوار االجتماعي بين الدول األعضاء في 

ضرورة تعزيز  إلىالتطرق  و الرابطة. 

التعاون ما بين الشركاء االجتماعيين في 

 الدول األعضاء.

 

 

https://www.facebook.com/theOECD/?__tn__=K-R&eid=ARDlJA-9xT16HZgEnkE1lOvimW6aZ8_9Qo1bxCfzFpPjmZ6C_mrkpTHqjuhdMNDvvIlbge4v0F0zIrX1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4ghl0tIn5-QlmfMijJ_q6iNcWCgBkkddJjm6_qFBzyZWyET-WdLJem8I2WvOPyRyuCME9_BwZz9vDuoHIZqbcOZHWNVLu0485g5nx-5w3M204MxwHYhw392JK6Ts8t0vMqRmlji4OzSHr-d-hcGhCdM14LZ7wzOi5q7AOqy2CXHsjxUGAv2dhW3n0ZZxUyFLEW2KEzMQ4KjF13EPGJ2DhgfuaCci0L3oNc7vyF07xXbZuDzBoikLHNiOt9TUcFcsD5wYmMrcKenc-gNouBhjMNRTAx4eSB2C9KtefNiHNsmnK2IRQ002p58G7SywSiFSH9lmvVKburWwwdlYbZJa5FQ
http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=336
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  واالجتماعيةورومتوسطية للمجالس االقتصادية القمة األ  -5

للمجالس االقتصادية  ورومتوسطيةحمد النابل  ي في اجتماع القمة األ شارك أمين عام املجلس االقتصادي واالجتماعي م

 ،واالجتماعية واملؤسسات املماثلة لها

 خالل املدةوالتي انعقدت في برشلونة 

(22-23/10/2019) 

وأشار النابل  ي خالل رئاسته للجلسة 

تفعيل الحوار بين  األولى إلى ضرورة

الحكومات والشركاء االجتماعيين 

وخصوصا مع املجالس االقتصادية 

واالجتماعية لدورها اإليجابي في دعم 

الرياديين واملشاريع الصغيرة 

 .واملتوسطة

تشابه االقتصادات في منطقة جنوب حوض املتوسط وبعض الدول في شماله من حيث النسبة الكبيرة للمشاريع  ونّوه إلى

لى أن السبيل لدعم هذه املشاريع إ وتطّرق   لصغيرة واملتوسطة من االقتصاد وارتفاع نسبة البطالة خصوصا بين الشباب,ا

أهمية ما يقوم به األردن بهذا الخصوص  ونّوه إلى .يكون بفتح أسواق جديدة لها من خالل الرقمنة وتشجيع الريادة واالبتكار

  .والخطط من قبل الحكومةبعد إقرار العديد من االستراتيجيات 

 السفارة البريطانية -6

 

التقى أمين عام املجلس االقتصادي 

واالجتماعي محمد النابل  ي مع 

السكرتير األول ورئيس القسم 

السيال ي في السفارة البريطانية السيد 

، (7/11/2019( بتاريخ )هيو كليري )

 عرض آلية عمل املجلس تّم  وقد

و أبرز أعماله  االقتصادي واالجتماعي،

وراق إضافة للنتائ  أمن دراسات و 

 عنهة والتوصيات الصادر 

http://www.esc.jo/NewsView.aspx?Id=340
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  الفرنسي زيارة المجلس االقتصادي واالقتصادي -7
 

 

(، 10/12/2019-9املجلس االقتصادي واالجتماعي الفرن  ي خالل املدة ) زار األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي

حيث التقى برئيس املجلس الفرن  ي، وجرى بينهما حديث عن آفاق التعاون املستقبلية، إضافة إلى وضع آلية لتطوير عمل 

تفاهم مستقبال لتبادل  الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية، كما جرى الحديث عن إمكانية توقيع مذكرة

الفرنسية في مجلس الشيوخ، وجرى بحث  -الخبرات بين املجلسين. وعلى هامش زيارته التقى النابل  ي لجنة الصداقة األردنية

 التعاون بين البلدين، وضرورة زيادة الدعم إلى األردن في ظل الظروف التي تعيشها املنطقة.

، (OECD)الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( مدير  Carlos Condeكما التقى بالسيد )

، وذلك استكماال للقاء الذي جرى بينهما في وجرى بحث إمكانية التعاون املستقبلي، وسبل دعم املجلس من قبل املنظمة

 .العاصمة األردنية/ عمان

 

 

 

 

 


