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الر�ؤية� :أردن ينعــم بالأمــن االقت�صــادي والتنمـوي واالجتماعـي وال�سيا�سـي
مكونات الرؤية
املكون االقتصادي والتنموي:
أوال ً:
ّ

•طاقة متوفرة تلبي االحتياجات األساسية والتطويرية.
•بنية حتتية مالئمة لتطوير ونشر التجارة واخلدمات اإللكترونية.
•اقتصاد معرفي يعتمد املمارسات الفضلى.
•ادارات حكومية (ذكية كفؤة وفعالة تقدم اخلدمة األجود)
•نظام تعليمي تنافسي والتحول التدريجي نحو التعليم االلكتروني.
•توزيع عادل لعوائد ومكتسبات التنمية.
•نظام ضريبي فعال واحلد من ظاهرة التهرب الضريبي.
•سياسات وتشريعات:
 -محفزة لالقتصاد معززة للبيئة االستثمارية ومولدة لفرص العمل -معززة للمشاركة بني القطاعني العام واخلاص. -محفزة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وحاضنات األعمال الريادية.•ايرادات متعاظمة للدولة ناشئة عن تزايد في حجم النشاط االقتصادي.
•تطبيق منظومة النزاهة الوطنية في جميع مفاصل الدولة.
•منح ملشاريع رأسمالية كبرى مقدمة من دول مجلس التعاون اخلليجي.
•برامج تنموية على مستوى احملافظات قائمة على امليزة التنافسية (القيمة املضافة).
•مخزون مياه يلبي االحتياجات بانتظام وبتوزيع عادل.

املكون االجتماعي:
ثانيا ً:
ّ
•مؤسسات مجتمع مدني فعالة وتعزيز مشاركة الشباب ،واملرأة ،وقادة اجملتمع في صنع القرار.
•تعميق فلسفة وثقافة املسؤولية اجملتمعية املق ّدمة من القطاع اخلاص.
•مجتمع آمن وانحسار اجلرمية في ظل قضاء عادل.
•منظومة لتطوير وتعزيز القيم اجملتمعية االيجابية وقيم املواطنة املسؤولة.
•بيئة نظيفة ونظام صحي شامل مبعايير عاملية.
املكون السياسي:
ثالثا ً:
ّ
•توافق وطني أكبر حول منظومة تشريعات اإلصالح السياسي.
•مشاركة حزبية فعالة في احلياة السياسية.
•سياسات وممارسات جديدة في تعزيز الفصل بني السلطات.
•أنظمة حديثة إلدارة االنتخابات العامة.
•قانون يسود تطبيقه على اجلميع.
طالل ابوغزاله
رئيس منتدى تطوير السياسات االقتصادية
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املكــون االقت�صــادي
فريـق العمـل
معالـي الدكتـور محمـد أبو حمـور
رئيس الفريق
أعضاء الفريق
معالـي الدكتور محمد احلاليقة
سعـادة النائب عبد الرحيم البقاعي
الدكتور اسماعيل زغلول
الدكتور نائل احلسامي
السيد فهمي الكتوت
الدكتورة رشا ديات
الدكتورة أروى املظفر
الدكتورة أروى النجداوي
األستاذة مالك العقيلي
السيد حسان العمد
املهندس باسم فراج
السيد محمد العجلوني
السيد محمد الصانع
السيد عامر صالح العرموطي
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املكـون االقت�صـادي
املقدمة

اقتصاد أردني ديناميكي متجدد ومنيع ومرن وقادر على املنافسة وعلى احلفاظ على دميومة منوه على املدى البعيد وقادر على
السير بثبات في مسار نهج االعتماد على الذات ومواجهة املؤثرات اخلارجية بكفاءة واقتدار ومواكبا للتطورات التكنولوجية
واملعرفية املتسارعة ومدار بالعقول واملهارات الوطنية القادرة على وضع تصور واعد لألردن املستقبل ليكون في مصاف الدول
املتقدمة من خالل السعي احلثيث باجتاه مسارات االبتكار واالبداع وتطوير التعليم باعتباره االداة االساسية لتعزيز قدرة
وكفاءة رأس املال البشري الذي يعتبر أهم عناصر االنتاج وصوال في نهاية املطاف إلى اقتصاد مبني على املعرفة Knowledge
 Based Economyيتسم بإنتاجية مرتفعة وقيمة مضافة عالية مدفوعا مببادرات ريادية من القطاع اخلاص لتعم مكاسب
التنمية ومنافعها جميع املواطنني في سائر أنحاء اململكةمن خالل رفع كفاءة عناصر االنتاج الكلية وتعزيز معدالت النمو
االقتصادي.
حبا اهلل عز وجل هذا البلد بقيادة هاشمية تواصل الليل بالنهار لرفعة هذا البلد وحتقيق الرفاه ملواطنيه ومتتاز بالوسطية
واالعتدال في تسيير امور البالد والعباد في جميع اجملاالت ،وليس هنالك شك في ان اململكة قادرة على جتسيد هذه الرؤية في
املستقبل الى واقع ملموس وجعل االقتصاد االردني يتبوأ موقعا متقدما على خريطة العالم االقتصادية اذا ما مت التعامل
بكفاءة واقتدار مع التحديات القائمة والفرص العديدة املتاحة نظرا الن اململكة متتلك امكانات كبيرة للنمو والتطور والنجاح.
سيكون النجاح حليف أردن املستقبل في حال االلتزام بجملة من املبادئ واملرتكزات والتي من أبرزها:
1.1تأمني العدالة واملساواة
2.2تعميق نهج الشفافية والوضوح
3.3تعزيز نهج املساءلة واحملاسبة ومحاربة الفساد
4.4توسيع نطاق املشاركة في الشأن العام
5.5حتصني االقتصاد الوطني ضد الصدمات اخلارجية
6.6تعميق نهج االعتماد على الذات

السياسات االقتصادية األساسية والفرعية املقترحة:

ولتجسيد هذه الرؤية مبحاورها اخملتلفة حقائق راسخة على ارض الواقع  ،ال بد من االلتزام بتطبيق جملة من السياسات
االساسية والفرعية خالل السنوات القادمة من ابرزها ما يلي:
أوال ً :تسريع وتيرة النمو االقتصادي والعمل على ادامتها من اجل مضاعفة حجم اقتصادنا الوطني وطاقته االستيعابية
بالقيمة احلقيقية في العام  2021وصوال الى اقتصاد صاحب هوية مميزة من حيث االعتماد بدرجة اكبر على موارده
الذاتية وتقليص درجة تأثره بالصدمات اخلارجية وحتسني نطاق قدرته على املنافسة في اقتصاد عاملي مفتوح امام التجارة
والتدفقات االستثمارية .وهذا يتطلب تعزيز اركان االستقرار النقدي واملالي وتعزيز األمن الغذائي واملائي ومحاربة الفقر
والبطالة وتقوية شبكة االمان االجتماعي وحتسني احلاكمية واالدارة الداخلية للمؤسسات العامة والشركات احلكومية
وتفعيل اسس الشراكة والتشاور بني احلكومة والقطاع اخلاص  .ولبلوغ ذلك البد من تبني السياسات الفرعية التالية:
•حتسني اجواء االستثمار في اململكة وذلك باعتماد سياسة واضحة ومحددة املعالم لتشجيع االستثمار من خالل القوانني
املتعلقة بالضريبة واالستثمار ،وبحيث يضمن ذلك اعفاء جميع مدخالت االنتاج ومستلزماته وكافة السلع الرأسمالية
تلقائيا من التعرفة اجلمركية وازالة تامة للمعيقات البيروقراطية مبا يعزز التنافسية القتصادنا الوطني .هذا فضال عن
اهمية احلفاظ على استقرار منظومة تشريعاتنا االقتصادية واملالية وعدم تعريضها للتغيير والتبديل من اجل زيادة
االيرادات احمللية ملواجهة متطلبات االنفاق .
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•جتسيد فعلي وعلى ارض الواقع للنافذة االستثمارية املوحدة وتفادي االزدواجية والتعددية في مرجعية االستثمار والتي
طال احلديث عنها دون حتقيق تقدم حقيقي ملموس.
يكمل القطاعان العام واخلاص
•الشراكة الفعالة مع القطاع اخلاص والتي ينبغي تعزيزها والعمل على تقويتها بحيث ّ
بعضهما البعض لتذليل التحديات واملصاعب التي تواجه اقتصادنا الوطني وحتويل هذه املصاعب الى فرص للتنمية
املستدامة من خالل تبني برامج وآليات عملية محددة وقابلة للتطبيق وذات اطار زمني محدد .وفي هذا اجملال  ،فان
فعال مع القطاع اخلاص مؤطر تشريعيا ومؤسسيا يساعد بدون ادنى شك في تعزيز الشراكة
تأسيس مجلس شراكة ّ
املنشودة وفي املساهمة بفعالية في دفع وتيرة التنمية وفي التصدي وعالج املشاكل والتحديات التي جتابه اقتصادنا
الوطني.
•زيادة املعرفة وحتسني االنتاجية وتوفير البيئة املناسبة والبنية التحتية الالزمة لالبتكار واالبداع للسير بخطى ثابتة باجتاه
االقتصاد املعرفي .وهذا يتطلب زيادة االستثمار احلقيقي في تعزيز القدرات البشرية وجعلها مركز االهتمام والتطور ،الى
جانب تقوية قدرات البالد العلمية وفي البحوث والتطوير واالبتكار باعتبار ذلك من بني اهم العوامل التي تساعد االردن
في االنتقال بثبات جتاه اجملتمع املبني على املعرفة وتكفل له توليد مستويات عالية من النمو االقتصادي بشكل ذاتي
على نحو مستدام.
•االرتقاء بنوعية وجودة اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني في مختلف اجملاالت وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم
والتدريب والتشغيل وضمان حتقيق أعلى درجات املساواة وتوخي العدالة في احلصول على هذه اخلدمات .وكذلك ايجاد
نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف .وال شك في ان التركيز على نظام التعليم وتطويره من خالل
التركيز على بناء املعلم وقدراته القيادية على احداث اصالحات جوهرية ابتداء من التعليم االساسي وانتهاء بالتعليم
اجلامعي ،ينبغي ان يحظى باألهمية الفائقة الن التعليم هو احملرك االساسي لدفع عملية النمو االقتصادي واملصدر
الرئيسي لتنافسية االقتصاد الوطني باعتبار ان التعليم يتعامل بصلة مباشرة ووثيقة باملوارد البشرية التي تعتبر ابرز
عناصر االنتاج .ويتميز االردن عن غيره من البلدان مبميزات واضحة وجلية في هذا املضمار.
•توفير بيئة اكثر مالءمة للقطاع اخلاص تفتح افاقا واسعة له لالنطالق من دون ان تعترضه عوائق ادارية او مؤسسية او
تشريعية من جانب القطاع العام بهدف االسهام في زيادة درجة تنافسية مختلف قطاعات االقتصاد الوطني داخليا
وخارجيا وذلك عن طريق تبني منظومة واسعة من احلوافز التي تشجع القطاع اخلاص على االستثمار في مختلف
القطاعات وخاصة في قطاعات الطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات والسياحة وغيرها التي ينتج عنها قيمة مضافة
عالية القتصادنا الوطني وفي توظيف القوى العاملة الوطنية  .فطرق القطاع اخلاص ابواب استثمارات نوعية في اجملاالت
التي تشكل قيمة مضافة اعلى تدعم اسهامه في زيادة الناجت احمللي االجمالي وتقوية العملية االنتاجية والتصدير ورفد
البالد بالعمالت الصعبة.
•وفي الوقت ذاته فان القطاع اخلاص مدعو ومعني في آن واحد الى تبني استراتيجية تنافسية ذاتية تعتمد على حتسني
الكفاءة واالنتاجية لكافة عناصر االنتاج وفي املقدمة منها العمل وتطوير اجلودة وحتقيق متيز املنتج املقدم وذلك من
خالل تطوير القدرات التقنية والبشرية داخل املنشآت الوطنية ورفع الطاقة االنتاجية في هذه املنشآت وعدم اقتصار
املطالبة بزيادة الدعم واالعفاءات احلكومية املباشرة.
•اطالق القطاع اخلاص (ممثال بجمعياته وغرفه وهيئاته) مبادرات لتحسني االنتاجية القطاعية في منشآتنا الوطنية من
اجل ادامة اركان التنافسية فيها  .ويقترح لهذا الغرض قيام الهيئات املمثلة للقطاع اخلاص في انشاء مراصد لقياس
ومتابعة تطور االنتاجية في القطاعات اخملتلفة بصورة دورية ومنتظمة وتبني السياسات واإلجراءات الكفيلة بتحسني
ادائها باملقارنة مع املاضي من جهة وباملقارنة مع انتاجية الدول املنافسة من جهة اخرى.
•تعميق فلسفة املسؤولية االجتماعية لدى الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص في تطوير اجملتمع احمللي على غرار ما
هو قائم في الدول املتقدمة ،حيث تلعب الشركات دورا تنمويا واضحا في اوساط مجتمعاتها احمللية سواء في اجملاالت
التعليمية او الصحية او مكافحة الفقر والبطالة وغيرها من اجملاالت العديدة األخرى ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن.
|5

•النهوض بقطاع الطاقة والتصدي بفاعلية للتحديات الصعبة التي تواجه اململكة في هذا الشأن في ظل حتدي ارتفاع
أسعار الطاقة وتداعياتها الثقيلة على االوضاع االقتصادية في البالد وذلك من خالل تبني سياسات وقوانني ومشاريع وال
سيما في الطاقة املتجددة بحيث تساهم في التوصل الى حلول ناجعة ومناسبة في هذا املضمار.
•إقامة منظومة متنوعة من املشاريع االستراتيجية في قطاع املياه التي تكفل عدم تعريض اململكة إلى اختناقات
شديدة في هذا اجملال والتصدي للتحديات واملشاكل العديدة اآلنية التي جتابه القطاع واملتمثلة بشكل خاص في اهتراء
الشبكات والتعديات على هذا املصدر احليوي النادر في اململكة.
ثانيا ً :استعادة التوازن للمالية العامة والعمل على استدامتها وتعزيز االستقرار النقدي باعتبار ذلك من االركان االساسية
لتعزيز الثقة بأجواء االستثمار في اململكة وبالتالي تزايد التدفقات االستثمارية احمللية واخلارجية والتي تعتبر الوقود احملرك
لدوران عجلة النشاط االقتصادي في البالد .وهذا يتطلب سياسة مالية صارمة ومنضبطة وقادرة على االستجابة السريعة
للمستجدات والدورات االقتصادية والتخلي عن التوسع في األنفاق اعتمادا على امكانية تدفق منح خارجية وكأنها مصادر
مالية دائمة لتمويل النفقات العامة وخاصة اجلارية منها و/أو اللجوء الى زيادة الرسوم على بعض أنواع السلع واخلدمات
من خالل اتخاذ قرارات وقتية غير مدروسة بشكل كاف .كما يتطلب حتسني السياسة املالية أن تكون معاكسة لدورة
األعمال وليس مسايرا لها كما يحدث حاليا ليكون اإلنفاق احلكومي صمام أمان وليس مصدر للتضخم أو الركود.
ولبلوغ ذلك البد من تبني سياسات محددة من أبرزها ما يلي -:
•ضبط االنفاق العام ورفع كفاءته وضمان انسيابه في القنوات التي من شأنها تعزيز النمو االقتصادي وترسيخ اركان
التنمية في سائر انحاء اململكة  .وهذا يتطلب التخلص من التشوهات في بعض أوجه النفقات اجلارية وكذلك النفقات
الرأسمالية غير االنتاجية والتي ميكن تقليصها الى حد كبير من دون التأثير سلبيا على النشاط االقتصادي .هذا فضال
عن ضرورة اتباع سياسة واضحة وشفافة في تخصيص املوارد املالية املتاحة قطاعيا وجغرافيا وبشكل يتوافق مع
االولويات الوطنية والتنمية احمللية ويلبي االحتياجات الفعلية للمواطنني ويوزع مكاسب التنمية بعدالة على سائر
محافظات اململكة.
•تبنّي اجراءات وتدابير واضحة ومحددة لزيادة نسبة تغطية االيرادات احمللية للنفقات اجلارية وبالتالي لتغطية النفقات
العامة وذلك عن طريق ترشيد النفقات وزيادة كفاءة حتصيل اإليرادات .فمن غير املقبول على االطالق أن تظل املوارد
احمللية قاصرة بشكل كبير عن تغطية النفقات اجلارية نظرا ملا لذلك من مخاطر جسيمة على االستقرار املالي والنقدي
في البالد .واتساع الفجوة بني املوارد احمللية والنفقات اجلارية يعني اضطرار اململكة كما هو الوضع حاليا لالستدانة و/
أو الستخدام جانب من املنح اخلارجية احلرة والتي تضاءلت في اآلونة األخيرة بشكل واضح في متويل النفقات اجلارية
من رواتب وتقاعد ومصاريف مختلفة من كهرباء وماء ودعم ولوضع حد لهذه املعضلة ينبغي أن يتم وضع جدول زمني
صارم للوصول باإليرادات احمللية لتغطية كامل النفقات اجلارية على األقل ومتابعة ذلك دوريا (ربعيا أو نصفيا) وسنويا
ومحاسبة اجلهات املسؤولة عن أي تقصير في حتقيق األهداف املعلنة في املوازنة.
•استغالل أسرع وأمثل للمنح اخلليجية في تنفيذ املشروعات الرأسمالية ذات األولوية الوطنية مع مراعاة عدم استخدامها
في أوجه االنفاق اجلاري .فوفقا للمعلومات املتوفرة ،مازالت درجة االستغالل لهذه املنح تتسم بالبطء الشديد األمر الذي
يتطلب اتخاذ خطوات عملية لتسريع وتيرة االستفادة من هذه املنح مبا يؤدي الى تنشيط الوضع االقتصادي في اململكة
مبا في ذلك فتح فرص عمل جديدة لقوانا العاملة سيما وان هنالك جانب من هذه املنح يتم استخدامه في متويل نفقات
جارية.
•حتسني كفاءة استخدام املوارد املالية احملدودة وذلك من خالل تسريع تنفيذ برنامج اصالح القطاع العام بهدف الوصول
الى حكومة فعالة وكفؤة رشيقة.

| 6

•اعتبار عجز املوازنة العامة قبل املنح اخلارجية منسوبا الى الناجت احمللي االجمالي املؤشر االساسي الذي يقيس مدى
التحسن الفعلي الذي يتم احرازه على صعيد املالية العامة وليس العجز بعد املنح اخلارجية نظرا ألن هذا املصدر من
التمويل ال يندرج ضمن نطاق سيطرة الدولة كونه مصدر خارجي غير مضمون ومتقلب.
•تخفيض رصيد املديونية العامة بشقيها اخلارجية والداخلية نظرا لتجاوزها احلدود اآلمنة وكذلك تخفيض اعباء خدمة
الدين العام (أقساط  +فوائد) سنويا الى الناجت احمللي االجمالي وصادرات اململكة من السلع واخلدمات التزاما بإمتام قانون
الدين العام وذلك من خالل اعتماد جدول زمني محدد وواضح يبني حجم التخفيض املطلوب ومحاسبة املسؤولني في
حال عدم حتقق التخفيض املطلوب .وينبغي وضع قيود صارمة على االقتراض عموما واخلارجي منه على وجه اخلصوص،
حيث ينبغي أن يكون اللجوء لالقتراض وال سيما اخلارجي مرتبطا بشكل واضح وشفاف بكيفية استخدام املوارد املالية
املقترضة فإذا كانت عملية االستخدام تعزز أركان االستقرار االقتصادي واألمني واالجتماعي ومبا يؤدي الى تقوية ومنعة
البلد وحمايته من اخملاطر التي تهدد أمنه واستقراره فإنها في هذه احلالة تعتبر ضرورية وال حتتمل التأجيل ولكن في كل
األحوال فانه ينبغي التأكيد على أن االصل في اللجوء الى االقتراض هو لظروف استثنائية كمشاريع تنموية كبرى أو لدرء
مخاطر ظرفية غير متوقعة وليس لظروف دائمة.
•في ظل ارتفاع مجمل العبء الضريبي في االردن قياسا مبستوياته في الدول املشابهة فإن التركيز ينبغي أن ينصب
في املستقبل بشكل رئيسي باجتاه حتسني كفاءة التحصيل الضريبي واحلد من التهرب الضريبي ،حيث تشير بعض
الدراسات الى أن اخلزينة العامة تفقد جانبا كبيرا من االموال جراء ضعف كفاءة التحصيل واتساع نطاق التجنب
والتهرب الضريبي.
•اتباع سياسة نقدية تكفل توفير السيولة احمللية املالئمة لتسريع وتيرة النشاط االقتصادي في اململكة من خالل تشجيع
مؤسسات اجلهاز املصرفي لتوفير التمويل للمستثمرين بأسعار فائدة مناسبة ومشجعة لهم على تنفيذ املشروعات
الرأسمالية في مختلف قطاعات االقتصاد الوطني  ،مع مواصلة احلفاظ على تعزيز سعر صرف الدينار وبالتالي جاذبيته
كوعاء ادخاري فضال عن املساهمة بشكل فعال في احتواء الضغوط التضخمية التي غدت سمة بارزة في االقتصاد
الوطني خالل السنوات االخيرة.
•تطوير منظومة متكاملة ومتجانسة لتطوير وتعميق سوق رأس املال في اململكة مثل قانون الشركات وقانون معلومات
االئتمان وقانون التسنيد وقانون الصكوك االسالمية وغيرها.
ثالثا :تعزيز العالقات االقتصادية مع العالم اخلارجي واستغالل أمثل لالتفاقيات املبرمة مع التكتالت االقتصادية االقليمية
والدولية والثنائية مع دول العالم االمر الذي من شأنه حتسني وضع امليزان التجاري واحلساب اجلاري مليزان املدفوعات .وفي
هذا االطار ،البد من تكثيف احلمالت الترويجية للمملكة استثماريا وسياحيا في اخلارج من خالل تفعيل دور السفارات في
بلدان العالم .ومبوازاة ذلك ينبغي العمل بصورة حثيثة على ارتياد اسواق جديدة للصادرات االردنية وخاصة دول آسيا الوسطى
مثل كازاخستان واذربيجان وبلدان امريكا الالتينية والبلدان اإلفريقية والتواصل مع اجلاليات االردنية والعربية في تلك البلدان
بهدف تسهيل فتح اسواق جديدة للصادرات االردنية واستقطاب االستثمارات منها.
وضمن هذا السياق البد من وضع برنامج واضح املعالم ومحدد االهداف لتحفيز الصادرات الوطنية التي تستخدم نسبا
مرتفعة من االيدي العاملة االردنية وحتقق قيمة مضافة عالية وتلك التي تقوم بالتعاقد مع الشركات الصغيرة واملتوسطة
لتنفيذ عقودها التصديرية.
رابعا ً :تعزيز شبكة األمان االجتماعي واحداث حتسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل احمللي من خالل تبني سياسات
وبرامج متوازنة وفعالة في هذا املضمار واملباشرة في تطبيق نهج الالمركزية الذي يضمن املشاركة الشعبية احلقيقية
في الشأن العام .ففي مجال محاربة الفقر والبطالة البد من توسيع برامج املظلة االجتماعية التي تركز على مكافحة
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هذه اآلفة وتوسيع برامج الدعم للشرائح الفقيرة والبحث عن آليات جديدة لتوصيل الدعم ملستحقيه والعمل على حتقيق
العدالة في توزيع عوائد التنمية ومنافعها على جميع املواطنني في كافة أنحاء اململكة.
هذا فضال عن توسيع نظام التأمني الصحي ليشمل الشرىحة الفقيرة من ابناء اجملتمع والتي ال تقوى على حتمل االعباء في
هذا املضمار .وضمن هذا السياق ينبغي العمل بشكل حثيث لتقوية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى في اجملتمع االردني
والتي اخذت في التقلص امللحوظ خالل السنوات االخيرة وذلك بهدف استعادة الدور الفاعل الذي كانت تضطلع به في
املاضي خدمة لألوضاع العامة في اململكة.
هذا إضافة إلى أهمية العمل على تعزيز دور برامج حتسني االنتاجية ومتويل املشاريع الصغيرة لتمكني املستفيدين من هذه
البرامج االنتاجية من االعتماد على الذات وبالتالي تخفيف العبء عن احلكومة في تقدمي الدعم املتواصل لهذه الفئات من
اجملتمع األمر الذي من شأنه زيادة حجم القطاع االنتاجي في االقتصاد االردني من خالل تبني برامج فعالة لتوجيه الدعم
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي اثبتت جدواها االقتصادية وحققت مؤشرات أداء ايجابية.
خامسا ً :تسريع وتيرة التحول نحو االقتصاد املبني على املعرفة والذي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل
املستجدات و التطورات الدولية املعاصرة إذا ما أردنا القتصادنا الوطني اللحاق بالركب العاملي املتسارع في هذا املضمار.
فاملعرفة تعتبر دعامة رئيسية من دعائم تقدم البلدان في مختلف اجملاالت ومصدرا أساسيا لقوتها و موردا ً اقتصاديا ً هاما ً
من موارد الدخل الوطني فيها ومفتاحا ً للتنمية و توليد فرص العمل لقواها العاملة و عامال ً بارزا ً في حتسني موقعها في
احللبة التنافسية العاملية .و يجمع اخلبراء االقتصاديون على أن املعرفة الفنية و اإلبداع و الذكاء و املعلومات هي أبرز أصول
االقتصاد اجلديد و تفوق في أهميتها عناصر اإلنتاج األخرى .فقد أصبحت املعرفة احملرك األساسي لعملية النمو املستدام و
خلق الثروة و غدت تشكل اجلزء األكبر من القيمة املضافة للسلع و اخلدمات املنتجة .فقد أصبح العالم يعيش خالل العقود
القليلة املاضية في مجتمع املعلوماتية الذي تلعب فيه تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت الدور األكبر في عملية اإلنتاج
احلديث الذي يتسم بأنه إنتاج كثيف املعرفة والذي تنامى بشكل ملحوظ مع اتساع استخدام شبكة االنترنت و التجارة
اإللكترونية و الدفع اإللكتروني .
و لتحقيق ذلك ال بد من تبَّني جملة من السياسات منها:
1.1تفعيل دور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بصفته قطاعا ً ممكّنا ً للقطاعات االقتصادية األخرى.
2.2اتخاذ اخلطوات العملية لإلسراع في تطبيق برنامج احلكومة اإللكترونية الذي ما زال يواجه العديد من العقبات والعمل
على مواجهتها بالسرعة القصوى باعتبار أن هذا البرنامج يعتبر ركيزة أساسية لتحسني مستوى األداء احلكومي في
مختلف الوزارات واألجهزة الرسمية اخملتلفة .
3.3استكمال املتطلبات الالزمة إليجاد بيئة قانونية تسهم في اإلقبال على استخدام التكنولوجيا و املعرفة الفنية من قبل
املؤسسات و الشركات واألفراد في اململكة.
4.4تشجيع االستثمار في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعمل على تطوير كفاءات ومؤهالت املوارد البشرية مبا
ينسجم مع التطورات التكنولوجية املتسارعة.
5.5تغيير آليات العمل لتتالءم مع البنية االقتصادية اجلديدة وإنشاء بنية حتتية جديدة لألعمال اإللكترونية تتناسب مع
التحول لالقتصاد املعرفي.
6.6تعزيز مستمر للتعلم و اكتساب املعرفة عبر أساليب و عمليات حديثة و متطورة و تشجيع دعم االبتكار و االبداع.
7.7إنشاء مدن تعليمية للمعرفة و تكنولوجيا املعلومات و مراكز أبحاث و دراسات متخصصة في هذا املضمار.
لتحقيق الغايات املرجوة مما هو مدرج أعاله ،ال بد من اإلشارة إلى ضرورة حتويل هذه السياسات احلكومية إلى خطط عمل
تنفيذية تتضمن البرامج واملشاريع واإلجراءات .ولتعزيز كفاءة األداء ال بد من تفعيل آليات املتابعة والتقييم الالزمة ملراقبة
األداء وقياس مدى حتقيق األهداف ومدى االنحراف عن القيم املستهدفة واتخاذ االجراءات التصحيحية املالئمة.
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املكــون االجتماعــي
فريـق العمـل
سعـادة السيـدة هيفـاء النجـار

رئيس الفريق

أعضاء الفريق
معالي السيد جريس سماوي
الدكتور ناظم النمري
السيد فادي الداوود
السيدة منى طلفاح
السيد رائد وهبه
السيدة هديل عبدالعزيز
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املكون االجتماعي
املقدمة

تتلخص هذه الورقة في حتديد محاور نطاق العمل املندرجة حتت املكون االجتماعي ،التعرف على أبرز القضايا في كل محور،
وتقدمي مقترحات محددة إلحداث التغير في القضايا التي مت التعرف عليها وتقدمي الرؤية املستقبلية االجتماعية لألردن الذي
نريد.

رؤى وتطلعات نأمل الوصول إليها وحتقيقها في العام :٢٠٢١

•حتصني و تطوير األمن الداخلي لتأمني شعور األمن و األمان وتوفير أمن غذائي و دوائي وشخصي للمواطن االردني
•تفعيل وتأكيد سيادة القانون و استقالل القضاء و حفظ كافة احلقوق واحلريات التي منحها الدستور للمواطنني.
متساو بني جميع أفراد
•تعزيز مبدأ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بني جميع فئات اجملتمع وضمان احلصول على حق
ٍ
اجملتمع في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف واخلدمات احلكومية
•التمتع بنظام صحي يشمل كل شرائح اجملتمع واحلصول على خدمات صحية وعالجية ترقى ألفضل املستويات العاملية
جيد جلميع املواطنني من خالل فرصهم املتساوية.
للوصول إلى مستوى صحي ّ
•ادماج جميع فئات اجملتمع األقل حظا ً و املعاقني حركيا ً و توفير جميع سبل املشاركة في احلياة االقتصادية و السياسية.
•الوصول إلى نظام تعليمي مدرسي و جامعي رفيع املستوى يرتقي ألفضل املعايير الدولية ومتاح جلميع شرائح اجملتمع
االردني.
•االرتقاء مبستوى اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطن االردني مبا يضمن أعلى درجات اجلودة للخدمة احلكومية مما يوفر
الوقت واجلهد واملال جلميع فئات اجملتمع.
•االرتقاء بالثقافة العامة للمجتمع االردني من خالل رفع مستوى الفعاليات الثقافية و الفنية و الرياضية مما يؤدي إلى بناء
مجتمع مثقف ومنفتح على الداخل واخلارج و يتمتع بثقافة احلوار و املساوة وإحترام األخر وحرية الرأي.
•الوصول إلى نظام بيئي متوازن و سليم على مستوى االردن من خالل احلفاظ على البيئة االردنية املتنوعة وتطويرها
وضمان استدامتها
•الوصول الى مستويات متدنية جدا ً في البطالة والفقر من خالل خلق فرص عمل في جميع القطاعات وتنمية اجملتمعات
احمللية ومشاركة جميع املواطنني في مكتسبات االقتصاد الوطني من خالل تشجيع و حتفيز االستثمارات احمللية واخلارجية

محاور نطاق العمل املندرجة حتت املكون االجتماعي:

1.1دور املرأة :املساواة بني الرجل واملرأة
2.2نظام التعليم.
3.3الثقافة والفنون.
4.4احلريات.
5.5القضاء.
6.6الرعاية الصحية

دور املرأة:

ال بد من مقاربة قضية املرأة من منظورين؛
•إنساني يقوم على فكرة املواطنة؛ فدولة املواطنة تقوم على املساواة في احلقوق بني جميع املواطنني ورفض فكرة وجود
مواطنني من الدرجة الثانية منقوصة حقوقهم.
•تنموي يدرك أن املرأة نصف اجملتمع و ال ميكن إجناز أي تنمية حقيقية دون تأمني مشاركة هذا النصف وإال سوف جند أنفسنا
نزحف على ساق واحدة بدل االنطالق على ساقني.
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وبات علينا واجبا اتخاذ اخلطوات التي حتقق هذه العدالة االجتماعية واحلاجة التنموية؛
1.1تعديل املادة السادسة من الدستور األردني «األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم في احلقوق والواجبات وان اختلفوا
في العرق أو اللغة أو الدين» لتتضمن أن األردنيون أمام القانون سواء وإن اختلفوا باجلنس (النوع االجتماعي).
2.2تعديل القوانني األردنية لتنسجم مع التعديل الدستوري املذكور في البند السابق مبا في ذلك قوانني اجلنسية.
3.3إقرار قانون «أحوال مدنية» مدني ،يحقق املساواة التامة بني الرجل واملرأة ،ليكون رديفا وليس بديال للقوانني الشرعية
والكنسية وليخدم املواطنني الذين يختارونه طواعية ،حتى ال تكون الدولة أداة بيد املرجعيات الدينية ،وحتى نحقق حرية
اخليار لكافة املواطنني دون إكراه أي فرض تعسفي غير نابع عن قناعة.
4.4متكني املرأة من خالل تطوير وتفعيل القوانني التي توفر لها بيئة صديقة للعمل وتسمح لها برعاية األطفال مثل إجازة
األمومة وساعات الرضاعة وحق احلصول على دور احلضانة في املؤسسات التي ينطبق عليها املعايير القانونية «املادة
 72من قانون العمل» ،وال تعتبر القوانني التي تتيح للمرأة توفير العناية الالزمة ألطفالها متيزا ً للمرأة فهي حاجة
للطفل وليست حاجة للمرأة لذاتها.
5.5تعريف التحرش اجلنسي والعنف ضد املرأة حسب املمارسات الفضلى في هذا اجملال على مستوى العالم ورفض أية
مسوغات لتبريره وعدم التساهل في جترميه قانونيا وثقافيا والعمل على اجتثاثه كونه آفة اجتماعية منافية للقيم
اإلنسانية ومعطال لعجلة التنمية.

نظام التعليم:

يجب التمييز عند التطرق إلى العملية التعليمية بني العملية التعليمة األساسية (املدرسية) والعملية التعليمة العليا
(في املعاهد واجلامعات) فبالرغم من وجه التشابه بني املرحلتني إال أن األدوار واخملرجات املطلوبة من كل مرحلة مختلفة
متاما؛
 .1التعليم األساسي (املدرسي):
دور العملية التعليمية األساسية يشكل العمود األساس للمنظومة االجتماعية التي يعول عليها بناء مواطن صالح بكل
معنى الكلمة وهذا يتطلب:
 -التحول من التعليم إلى التعلم أي من التلقني إلى حتفيز التفكير النقدي ومحاكمة املعلومة ملا لذلك من أهمية فيإطالق اإلبداع و إنشاء عالقة تأثير متبادل مع الواقع ..تتطلب هذه النقلة النوعية في جوهر العملية التعليمية :
•إتباع املنهج النقدي بدل التلقني في كافة املناهج الدراسية.
•تدريس مادة الفلسفة في مراحل مبكرة للتعرف على أساليب التفكير والبحث العلمي واإلنساني.
•إعطاء العلوم التطبيقية مساحة أوسع في املناهج الدراسية.
-

-

إعطاء املواد اإلبداعية من مختلف الفنون والنشاطات الفيزيائية (احلركية مثل الرياضة والرقص) أهمية موازية للموادالعلمية البحتة والتطبيقية ملا لها من أهمية في تنشئة جيل قادر على االنطالق في آفاق غير محدودة من التفكير
املبدع والقادر على اخلروج من النمطية التي حتد من اخليارات ،وكذلك ملا لها من أهمية في االرتقاء باحلضارة اإلنسانية
إلى قيم سامية.
التخلص من نظام تقييم الطالب احلالي ،ففي ظل كل التطورات احلديثة في العلوم التربوية لم يعد مقبوال االستمرارفي تقييم الطالب ضمن نظام بالي ال يعترف بالتنوع البشري وباالحتياجات اخلاصة لكل طالب ا.
االستثمار في املوارد البشرية في التعليم من معلمني وإداريني لرفع كفاءاتهم ومتكينهم من وسائل التربية احلديثة،وكذلك ضمان حياة كرمية لهم حتى ال يستمر استنزاف طاقاتنا في هذا اجملال.
إدخال التقنيات احلديثة في التعليم لرفع كفاءة العملية التعليمية و اللحاق بركب التكنولوجيا.الفصل بني التعليم األساسي (املدرسي) والعالي (في املعاهد واجلامعات) ،حتى ال يبقى مجيرا نحو هدف االنتقال مناملدرسة إلى اجلامعة ،فهذا التجيير يفقد العملية التعليمية املدرسية باقي أبعادها .ميكن هذا الفصل عن طريق
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استبدال امتحان التوجيهي بامتحان ميكن إجراءه على مستوى املدرسة مبراقبة وزارة التربية يتعرف على نوع الذكاء لدى
الطالب دون صف الطالب على مقياس واحد ،لتشكل نتائج هذا االمتحان عامال متفاوتا في األهمية من جامعة ألخرى؛
تستأنس به اجلامعات بأشكال مختلفة أي باحتساب املواد ذات الصلة بالتخصص املطلوب دون النظر في معدل عام
أصم ،وبالتالي ال تعتمد عليه اعتمادا كامال كما يحدث اآلن من خالل القبول املوحد.
 .2التعليم العالي (في املعاهد واجلامعات)
يتمحور التعليم العالي حول التوجه الطوعي نحو اجملال الذي توظف فيه طاقة الفرد في خدمة العملية التنموية جملتمعه.
عندها البد من اكتساب األدوات التي تعنى بذلك اجملال بشكل يسمح بتطبيقها في استخدامات متعددة ،مع احملافظة على
تطوير الطالب كمواطن صالح .هذا يتطلب اخلطوات التالية:
•أن ال تبقى املعاهد و اجلامعات «مدارسا منطية للكبار» فعليها أن تكتسب تنوعا فكريا وتقنيا نابعا من رساالت ورؤى
مختلفة لتتمايز بهوياتها فتخلق التنوع املطلوب إلغناء اجملتمع ،ويصبح هذا التنوع ممكنا فقط من خالل إلغاء القبول
املوحد والسماح للمعاهد واجلامعات بعمل امتحانات قبول كل حسب املعايير التي تنسجم مع رسالته و رؤياه وبنسب
اعتماد متفاوتة على العالمات املدرسية.
•أن تنخرط املعاهد واجلامعات بالبحث العلمي العملي ذي الصلة بحاجات اجملتمع ،إذ يحقق هذا االندماج األهداف التالية:
1.1االستفادة من الطاقات األكادميية في تطوير عملية التنمية.
2.2جسر الهوة بني النظرية والواقع.
3.3تخريج أجيال قادرة على الدخول في سوق العمل.
4.4تعزيز االنتماء الوطني لدى الطالب.
5.5توفير دخل مشرف ملؤسسات التعليم العالي.
•تشجيع الطالب على النشاطات غير املنهجية من خالل االحتادات الطالبية ملا لها من دور هام في تنمية املهارات الالزمة
لالنخراط املستقبلي في مؤسسات اجملتمع املدني من نقابات وأحزاب وجمعيات وحركات مجتمعية على تنوعها.

الثقافة والفنون:

توسع اآلفاق ،وال تنمية دون
تلعب الثقافة دورا ً مهما ً في حياة اجملتمعات ،لتشكّل حاجة تنموية بامتياز ،فال إبداع دون ثقافة ّ
إبداع ،من هنا ندرك احلاجة املاسة إلصالح املشهد الثقافي األردني عبر النقاط التالية:
1.1ال بد من توعية اجملتمع أفرادا ومؤسسات بدور الثقافة التنموي.
2.2قد تستطيع الثقافة في بعض األحيان أن تشكل أمناطا قادرة على حتقيق عوائد مالية تضمن استمراريتها ،وهذا ال
ينقص من شأنها ،لكن التعويل على هذا فقط يهدد اجملتمع بظهور اإلنتاج املبتذل ،كذلك يهدد بتحول الثقافة إلى ترف
للطبقات امليسورة ،لذلك على اجملتمع حتمل أعباء اإلنتاج الثقافي في بعض األحيان ،وفي كثير من األحيان ميكن مساندة
املبدعني حلني التمكن من إثبات أنفسهم وبالتالي يستقلون ،كذلك ميكن االستفادة من األمناط القادرة على حتقيق عائد
مادي لدعم اجلسم الثقافي ،عن طريق إعادة تدوير املردود املتأتي من استخدامها للمنشئات التابعة للمراكز الثقافية.
3.3إن أردنا االستثمار في مستقبل أجيالنا فيجب علينا تعظيم نسبة األنفاق على الثقافة من املوازنة :هنالك مسؤولية
اجتماعية تقع على عاتق القطاع اخلاص ،في املقابل علينا عدم إسقاط الدور احلكومي ،فاحلكومة هي اخملولة بجباية
الضرائب ،والبد من عودة جزء من هذه األموال لدعم اإلنتاج الثقافي للمجتمع ،إال أن احلكومة في ظل التحديات التي
تواجهها تقوم بتوزيع أولويات األنفاق بالعقلية التقليدية وتتعامل مع الثقافة كأنها من الكماليات ،لذلك جند أن
املبالغ اخملصصة للثقافة من املوازنة األردنية قليلة .هذا إنفاق على احلاضر على حساب املستقبل.
4.4وجود قدر عالي من تقدير الذات أمر ال يعيب املبدع ،بل على العكس؛ هي صفة يجب استثمارها لتحفيز اإلبداع ،كذلك
ليس من املنطق هدر وقت املبدعني في عملية إدارية لم تكن يوما جزء من مخاض حياتهم ،فاإلدارة علم ومعرفة ،اإلبداع
فيها يختلف متاما عن الفنون ،لذلك البد من توكيل إدارة املراكز الثقافية إلداريني حتت مظلة مجلس أمناء منتخبني من
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اجلسم الثقافي ،ذلك ميكن الدمج بني حسن اإلدارة ورفعة الذوق ،باإلضافة إلعطاء نكهة خاصة بكل مركز ثقافي حتى
يخرج من مفهوم املنشئة الثقافية األصم.
5.5ال ميكننا التعويل على جمهور يقدر الثقافة ويتذوق الفنون ،مييز بني املبتذل وامللهم ،ويخصص جزء من دخله لثقافته
دون أن يكون للمثقفني دور في إنشاء املواطن الصالح من خالل العملية التعليمية .علينا العمل على إشراك املثقفني
في العملية التعليمية من خالل صياغة املناهج والنشاطات ،كذلك الضغط لتوسعة وتفعيل األنشطة الثقافية في
العملية التعليمية.

احلريات:

تنبع قيمة احلريات في اجملتمع من كونها أحد ضمانات استمراريته ،فطاملا متكن أفراد اجملتمع من ممارسة حرياتهم ،دون التعدي
على حريات اآلخرين ،ضمنا رغبتهم في استمرارهم بالعيش املشترك ،أما إذا شعر أفراد أو فئات بأن حرياتهم مكبوتة تتولد
لديهم رغبة باالنسالخ عن اجملتمع؛ إما باالنفصال أو الهجرة ،وبذلك يفقد اجملتمع تنوعه الذي يغنيه وبالتالي تتراجع قدرته
على إجناز تنميته وينزلق إلى فشل حضاري.

لقد مت التطرق في املكونات واحملاور السابقة لقضايا تصون احلريات السياسية ،والدينية ،وحرية املرأة ،وأهمية إطالق العنان
حلرية التفكير ضمن العملية التعليمية واحلريات الثقافية ،و يبقى التطرق حلرية املعرفة والتعبير عن الرأي؛
لقد قامت احلضارة البشرية على تراكم املعرفة ضمن وتيرة تتسارع بشكل مطرد ،وبالتالي فإن الوقوف في وجه تدفق املعرفة
حتت أي مسمى يعني بالضرورة الوقوف في وجه التطور احلضاري وهذا بالضرورة ينتهي باخلروج من القدرة على مواكبة األمم.
تقوم دولة املواطنة على أن احلكومة هي متثيل لرغبة اجملتمع وبالتالي فإن املواطنني هم األوصياء على احلكومة وليس العكس،
من هذه املقاربة نخلص إلى احلاجة للخطوات التالية:
1.1رفض فكرة ممارسة احلكومات أي سلطة تعسفية بحجب املعلومات بكافة أنواعها وأشكالها ومراجعة جميع القوانني
ذات الصلة (قانون املطبوعات والنشر ،قانون االتصاالت )... ،وتعديلها لضمان انسجامها مع هذا املبدأ.
2.2تعديل قانون حق احلصول على املعلومة بشكل يضمن تطبيقه ملا له من أهمية في ضمان الشفافية وبالتالي املساءلة
لنصل إلى احلاكمية الرشيدة.

القضاء

1.1تعزيز استقالل القضاء كمؤسسة واتخاذ كافة التدابير التي متنع التدخل في القضاء ،مبا فيها تعيني رئيس اجمللس
القضائي من قبل جاللة امللك مباشرة دون ترشيح من السلطة التنفيذية وجترمي التدخل في القضاء أو محاولة التأثير
عليه.
2.2إنشاء جمعية للقضاة لتمثيل مصاحلهم والنهوض بتدريبهم املهني وحماية استقاللهم القضائي.
3.3تكريس ضمانات احملاكمة العادلة كحق أساسي من حقوق اإلنسان والدستور.
4.4توفير ضمانات حتمي القاضي من التعسف في اإلجراءات التأديبية وخاصة اجراءات انهاء اخلدمات واالحالة على التقاعد
واالستيداع .واستحداث آلية للطعن في قرارات اجمللس القضائي.
5.5إنشاء منظومة مساءلة حملاسبة القضاة عن األخطاء اجلسيمة.
6.6استحداث نظام من املساعدة القانونية يكفل حق الدفاع في القضايا اجلزائية ،وحق التقاضي في القضايا احلقوقية
وقضايا األحوال الشخصية.
7.7إنشاء محاكم إدارية في كافة محافظات اململكة وتبسيط إجراءات التقاضي أمامها إلتاحة لكل فرد التظلم أمامها،
ولتفعيل بسط الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية.
8.8اتخاذ كافة السياسات التي من شأنها زيادة فاعلية القضاء وتخفيض أمد التقاضي ومن ضمنها تفعيل الوساطة
القضائية وزيادة املعاونني القضائيني وتطوير ادارة الدعاوى واجراءات التقاضي في احملاكم.
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9.9توحيد املرجعية القضائية لكافة أنواع احملاكم (النظامية والدينية واخلاصة) لتنضوي جميعا حتت مظلة اجمللس
القضائي املمثل للسلطة القضائية بعد أن يتم إعادة النظر في تشكيلته.
1010تكريس محاكمة الشخص املدني أمام قاضيه الطبيعي من خالل تعديل الدستور وإلغاء أية استثناءات تسمح مبحاكمة
املدنيني أمام محاكم عسكرية.

الرعاية الصحية

الرؤية :نظام صحي متكامل مبني على العدالة لبناء مجتمع صحي معافـى ,يعمل بكفاءة وجودة عالية وذو بعد
انساني واقتصادي لتعزيز التنمية املستدامة واعادة االردن ملوقع متقدم على خريطة العالم الصحية.
التحديات التي تواجه القطاع الصحي في االردن:
•عدم شمول التأمني الصحي لكافة املواطنني.
•التوسع غير املنظم للخدمات الصحية ،واالزدواجية والتداخل في تقدميها.
•ضعف ادارة املوارد املالية والبشرية مما ادى الى ارتفاع كلف اخلدمات الصحية واالنفاق عليها
•ضعف السياسات واالجراءات والتشريعات الداعمة لالستثمار في القطاع الصحي.
•التحول النمطي لألمراض ،باإلضافة للتغيرات الدميوغرافية السريعة التي ادت الى تزايدالعبء والطلب على اخلدمات
الصحية.
•ضعف تطبيق معايير اجلودة الشاملة مبا يتعلق في تقدمي اخلدمات الصحية.
•تسرب الكفاءات الفنية واملهنية وصعوبة استقطاب كفاءات جديدة.
•ضعف الشراكة مابني القطاع اخلاص والعام.
•ضعف نظم املعلومات واالبحاث الذي يؤثر سلبا على رسم السياسات واتخاذ القرارات.
•عدم عدالة توزيع اخلدمات الصحية والقوى البشرية العاملة ما بني احملافظات االردنية.
•ضعف البنية التحتية للخدمات الصحية خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا الصحة وانظمة املعلومات واإلتصاالت .
•غياب التنسيق في اجملاالت الصحية على مختلف املستويات احلكومية وفي مختلف القطاعات وغياب التنسيق
ما بني مختلف الوكاالت واملنظمات غير احلكومية والدولية وهيئات القطاع اخلاص املعنية بالصحة ،وعدم إشراك
اجملتمع احمللي.
احللول:
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•اعادة هيكلة التأمينات الصحية حتت مظلة واحدة مستقلة للوصول الى التأمني الصحي الشامل.
•توزيع املوارد املالية احلكومية بعدالة وكفاءة على البرامج الصحية.
•عمل برامج موحدة تنبثق عن اخلطة االستراتيجية الصحية لغايات استقطاب املنح والقروض من اجلهات الداعمة.
•زيادة حجم االستثمار في السياحة العالجية وتنظيمها مبا يضمن استدامتها.
•تطبيق احلوكمة الرشيدة في كافة البرامج الصحية.
•االستمرار في حوسبة انظمة القطاع الصحي.
•تعزيز التشاركية مع اجملتمع احمللي.
•التركيز على جودة التعليم والتدريب للكوادر البشرية.
•تبني استراتيجيات ملواجهة التغيرات الدميوغرافية والبئيية واالزمات املالية.

املكـون السياسـي
فريـق العمـل
سعـادة السيـدة ريـم بـدران
رئيس الفريق
أعضاء الفريق
معالـي السيد سمير مراد
عطوفـة الدكتور يوسف منصور
عطوفـة اللواء الركن محمد فرغل
الدكتور مهند مبيضني
الدكتور عالء نشيوات
السيد عوني الداوود
السيد فادي الداوود
السيد وليد ابو حسان
السيد عدنان أبو الراغب
السيد عامر صالح العرموطي
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املكون ال�سيا�سي
املقدمة

خالل تسعة عقود ونيف من الزمن األردني( )2014-1921التزم نظام احلكم باألردن بالتحديث السياسي ،وغالبا ما استجاب
احلكم ملطالب الشعب في مواجهة حتديات الفساد واإلصالح واحلريات السياسية ،لكن هذه االستجابة سرعان ما تفتر،
حدث هذا مع التركيز على بناء مؤسسات ايدولوجية تخدم الدولة والنظام معاً ،ومع القيام ببعض اإلصالحات التي ظلت
بفعل الكثير من التحديات التي تواجهها الدولة محليا واقليميا ،عاجزة عن تفعيل املشاركة السياسية في العملية
الدميقراطية بني جميع مكونات الشعب.
وبالرغم من وجود حلظات سياسية وطنية قدمت مناذجا فريدة في التجربة الدميقراطية األردنية في عامي  1956و1989
باإلضافة إلى امليثاق الوطني  ،1991إال أن التقدم السياسي في مسار اإلصالح الوئيد ظل يواجه مجموعة محددات إن جرى
فيها تغير ايجابي ،إال أنه ميكن املضي بسرعة أكبر نحو دميقراطية افضل في العام  2021وهي:
•الوضع اإلقليمي غير املستقر والذي اعطى أولوية لالعتبارات األمنية قبل اإلصالح السياسي.
•املناسبة ملواجهة التحديات.
•وجود بعض الشرائح التي تعتقد بأن وجود الدور املركزي للنظام امللكي هو األفضل ملصلحتها وبقائها.
•استقرار الهوية الوطنية وتأخر تشكلها ،بفعل تعدد مكوناتها ،ووجود بعض االنقسامات فيها ،مبا يحول دون املشاركة
السياسية الفعالة.
إن هذه احملددات األربع ،إذا ما عوجلت ستعزز الدميقراطية في األردن بحلول العام  2021وهذا التعزيز بحاجة لعدة أمور:

أوال ً :التشريعات

1.1قانون انتخاب عصري وعادل ومتوازن ويحظى بالتوافق الوطني.
2.2قانون أحزاب يشجع احلياة احلزبية وميكنها من أداء دورها الفعال في احلياة السياسية وفق أسس برامجية حتفزها سريعا ً
لتتجمع ضمن ( ميني  -ويسار  -ووسط ) .
3.3مراجعة كافة القوانني املتصلة باملشاركة السياسية واالجتماعات العامة وتعليمات احتادات الطلبة مبا يؤدي إلى فعل
سياسي منظم يخدم الدميقراطية وينشر احلرية املسؤولة املنضبطة.

ثانيا :احلكومات البرملانية

في ظل غياب الثقافة احلزبية ،وعدم رسوخ التجربة احلزبية ،وغياب التكتل السياسي في اجملتمع على أساس املصالح،
وتعاظم دور القبيلة ،يظل من الصعب الوصول إلى حكومة أغلبية حزبية بحلول  ، 2021فال امكانية منظورة في األردن
ليحصل حزب ما على نسبة  %51في البرملان ،وهنا يصبح القبول باحلكومة البرملانية عام  ،2021كبديل مؤقت عن احلكومة
احلزبية ،والتي تظل عنوانا ً نهائيا ً ألي دميقراطية ناجزة ،تسعى إلى هدف نهائي ،وهو تداول السلطة بشكل سلمي ،والسؤال
هنا :كيف لنا الوصول للحكومة البرملانية؟
إن الوصول اآلمن للدميقراطية الناجزة واحلكومة البرملانية يحتاج إلى تغيير في كل مما يلي:
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•قانون االنتخاب
غالبا ً ما شدد جاللة امللك عبد اهلل الثاني على احلاجة لتعديل قوانني األحزاب السياسية والقوانني االنتخابية  ،وعلى الرغم
من التغيرات في مجال التشريع املتعلق باألحزاب السياسية إال أنه لم يجر تفعيل للنقاش اجلدي الذي دار حول املسألة
األكثر اهمية اال وهي إصالح قانون االنتخاب وهو ما جاء في وثائق اإلصالح املتعددة وعلى راسها األجندة الوطنية وجلنة احلوار
الوطني .لذا،الب ّد من إعادة النظر في قانون االنتخاب ،للوصول إلى قانون يعبر عن رأي األغلبية ويكون أكثر متثيال ً وتوازناً ،وأكثر
عدالةً ،ويتم من خالل احلوار الوطني ،والنقاش البرملاني حتت القبة ،فسنكون بحاجة الى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -هل يعاد النظر في قانون االنتخاب من حيث إعادة دراسة الدوائر االنتخابية ؟ -أم يتم رفع عدد املقاعد اخملصصة للقوائم الوطنية ؟ -هل يتم التوجه نحو القائمة النسبية على مستوى الدائرة االنتخابية احمللية ؟- -هل نعود إلى مبادئ قانون عام 1989؟

•قانون االحزاب
شرَعت املادة  16من الدستور األردني العمل احلزبي ،ونصت صراحة على احلق املطلق لألردنيني في تأسيس االحزاب
واجلمعيات السياسية ،ما دامت غايتها مشروعة وال تتعارض مع احكام الدستور ،إال أن التي جرت صياغتها واقرارها منذ
العام  1992ثم العام  2007وصوال ً إلى اللحظة الراهنة ،تعتبر جزءا من التجربة احلزبية ،التي تستوجب انضاج قانون جديد،
ولعل القانون املعد لعام  ،2014والذي هو اآلن في عهدة مجلس النواب السابع عشر ،ظلت عاجزة عن احداث نقلة نوعية في
احلياة احلزبية األردنية  .ولكي تكون احلياة احلزبية ناجزة يجب الوصول ملا يلي:
 -وجود قوانني مشجعة على العمل السياسي ،واملشاركة السياسية ،والعمل السياسي الوطني العام ،مع ايجادمفوضية خاصة بإدارة شؤون األحزاب ،على غرار الهيئة املستقلة لالنتخابات.
 -تشكيل األحزاب وفق أطر برامجية جاذبة لالنضمام إليها مبا ميكنها من تشكيل احلكومات البرملانية ومبا يضمناحملافظة على مبدأ التعددية وخلق احلوافز لألحزاب لتتجمع ضمن ميني ويسار ووسط بعيدا ً عن (كثرة االزدحام
الذي يعيق احلركة).
 -دفع الشباب في مؤسسات التنشئة السياسية للعمل السياسي ،وفق القانون ،وتفعيل مشاركتهم احلزبيةفي االنتخابات سواء على مستوى احتادات الطلبة في اجلامعات أو على مستوى العمل النقابي .ورفع احلظر عن
العمل السياسي داخل اجلامعات.

إن مشروع قانون االحزاب لعام  2014والذي عرض على مجلس النواب في دورت االستثنايئة يعتبر أكثر ايجابيه من القانونني
السابقة ،إذ حدد عدد املؤسسني بــ  150شخصا بدال من  500شخص كما كان سابقا ،وبدون اية محددات اخرى ولم
يشترط ان يكونوا من سبع محافظات ،كما لم يشترط نسب الشباب واملرأة فضال عن أنه اعتمد سن الثامنة عشرة
بدال من احلادية والعشرين  ،اضافة إلى فتح مجال تقبل املنح والهبات والتبرعات املعلنة واملعروفة واحملددة من االشخاص
االردنيني على ان ال تزيد عن  50الف دينار واناط مشروع القانون ملف االحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرملانية.

| 17

•تفعيل املشاركة:
ال ميكن ألي قانون انتخاب وال قانون أحزاب أن ينجحا إذا لم تكن هناك مشاركة فعالة في العملية الدميقراطية من كافة
مكونات اجملتمع وفي مقدمتها:
1.1البنى التقليدية :اجملتمع األردني مجتمع عشائري بطبيعته ,والعشائر األردنية داعم رئيس للنظام السياسي األردني
عبر تاريخ الدولة األردنية ،ولكن العشائرية التي احتضنت احلركة الوطنية والعمل احلزبي مع بداية تأسيس الدولة
عبر جتربة « املؤمترات الوطنية» وعبر االحزاب السياسية التي تأسست في حقبة اإلمارة ،تأثرت بعد عامي 1970 - 1957
بعالقة مختلفة مع السياسة ،أبعدتها شيئا ً فشيئا ً.
2.2املعارضة والعمل السياسي ،وباملقابل جنح النظام بتقدمي إصالحات سياسية ومكاسب ،لهذا املكون مقابل الثقافة
حوله ،دون أن تفقد العشيرة وجود رموز وقوى وطنية معارضة أو موالية مبوقعها السياسية ،لكنها ناشطة في التجربة
احلزبية الوطنية وذات جتربة سياسية محترمة وقادرة على االختالف واالتفاق مع الدولة لكنها لم تكن في صف املعارضة.
لكن ،الدميقراطية حتتاج جملتمع مدني بعيدا ً عن االنتماءات الضيقة ،ومن هنا ال ميكن للحياة احلزبية التي تقوم عادة على
برامج سياسية أن تنجح ما دامت االنتخابات تقوم فقط وفق أسس عشائرية والئية تقليدية تعتمد على االنحياز
للقرابة والعالقات الشخصية وليس للبرامج السياسية.
لذا يجب التزاوج بني مفهوم العشائرية واحلزبية بحيث يتم الربط بينهما بأن تنخرط احلزبية بالعشائرية أو العكس
وترسيخ مفهوم أال ّ تعارض بني االثنني خاصة وأن احلزب يضم مكونات عشائرية أوسع من كافة محافظات اململكة
اضافة الى باقي مكونات اجملتمع األردني.
3.3املرأة  :مازال دور املرأة في املشاركة السياسية دون الطموح ،ودون قوتها الـتأثيرية وحصتها من التعليم ،وإن كان
وضعها شهد تطورا ً وتقدما ً خاصة منذ انتهاج قاعدة الكوتا النسائية والتي ساعدت على وصول سيدات جنح بعضهن
بإقناع الناخبني مرة أخرى بانتخابهن مباشرةً بعيدا ً عن الكوتا.
لذلك ،يجب تفعيل دور املرأة في املشاركة (ترشيحا ً) خاصة وأن أعدادهن (كناخبات) تساوي أو تفوق أحيانا ً
مشاركة الرجال ولذلك من املهم تفعيل هذا الدور الهام ووضع آليات أكثر نضجا ً وفاعلية خالل السنوات املقبلة وفق
برامج خالقة .
4.4الشباب :حافظت وثائق اإلصالح األردني (كلنا االردن ،واألردن اوال ً واألجندة الوطنية ومؤمتر (لنتحاور من أجل االردن ،مؤمتر
البحر امليت) على االتكاء على رؤية امللك للشباب ،وزار امللك اجلامعات والتقى الشباب وتعهد لهم باحلرية السياسية
الكاملة ،ومع خروج األجهزة االمنية من اجلامعات ملا قيل في مظاهرات الربيع األردني أنها تعيق حرية الطلبة ،فإن
الثابت أن وجود عقليات وثقافات داخل املؤسسات الشبابية ،هي التي تشكل العقل املعطل للعمل واملشاركة الشبابية
الناجزة.
 -إن دور الشباب أيضا ً هو اليوم دون الطموح املطلوب ،وبرغم كل البرامج التي أعلنت خالل السنوات املاضية،واخيرا ما جرى من حديث عن التمكني الشبابي الدميقراطي ,والذي يعكس اخللط بني العمل التطوعي واملبادرة،
واملشاركة السياسية الواعية ،املستقلة عن تأثير الدولة.
 -ثمة كثير من املعوقات (االجتماعية والتشريعية) حتول دون مشاركة أوسع وأكثر فاعلية للشباب ,لذلك البدمن خلق برامج أقرب إلى فكر الشباب إلقناعهم باملشاركة ترشيحا ً وانتخابا ً وإزالة املعوقات أو التخفيف منها
خالل املرحلة املقبلة.
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احلكم احمللي:

االجتاه نحو الالمركزية ومجالس احلكم احمللي املنتخبة مبا يعزز مشاركة الناس في اتخاذ القرارات التي تسهم في تشكيل
حياتهم السياسية وتنفيذ اولوياتهم اخلدمية.

دور اإلعالم :

•اإلعالم هو احملرك الرئيس ألية عملية إصالح مستقبلية وهو الفاعل في :
•إدارة احلوار املنتظر لإلصالحات السياسية املطلوبة خالل السنوات املقبلة وصوال ً إلى قانون االنتخاب الذي تريده وترضى
عنه األغلبية ,وكذلك وصوال ً إلى قانون أحزاب ينتج بعد حوار سياسي معمق بني كافة مكونات اجملتمع وألوان الطيف
السياسي .
•نشر الثقافة الدميقراطية والسياسية لدى كافة أطياف ومكونات اجملتمع وفق برامج يتم التعاون بها من كافة اجلهات
املعنية الرسمية واألهلية .
•وضع برامج متطورة ولعب دور أكبر في تفعيل دور املرأة في العملية االنتخابية .
•وضع برامج أكثر جناعة ودعم القائم منها بصورة أكثر مهنية وواقعية لتفعيل مشاركة شبابية أكثر في العملية
الدميقراطية .

حتسني صورة األردن عامليا ً من خالل املؤشرات الدولية :

من املهم جدا ً التطلع أثناء العمل على اإلصالح السياسي الشامل و االنتباه للمقاييس واملؤشرات الدولية بهذا الصدد
وأخذها بعني االعتبار ملا لذلك من انعكاسات على احترام اجملتمع الدولي للدولة وترجمة ذلك من خالل العالقات السياسية
والدعم االقتصادي (تعتمد عليها في منح القروض لدول العالم الثالث) .هذه املؤشرات التي يتقدم بها االردن ويتراجع تبعا
لظروفه واإلرادة السياسية ال بد لها وان تستقر على ارتفاع وهي:
•مكافحة الفساد والسيطرة عليه
•النزاهة والشفافية في العمل احلكومي
•حق احلصول على املعلومة
•احلريات الصحفية
•فاعلية األداء احلكومي
•وصول الدولة واحلكم للمجتمعات النائية
•حكم القانون
•العدالة االجتماعية
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مذكرة املن�سق العام
الدكتـور جواد العنانـي
انطالقا ً من اخلطة العشرية للنهوض باالقتصاد الوطني التي كلّف جاللة امللك عبداهلل الثاني حكومة دولة الدكتور عبداهلل
النسور بوضعها في شهر آذار  ،2013والتي حتدد املالمح واخلطوات الرئيسية لالقتصاد االردني لتحقق حلم جاللته في أردن
الكفاية والعدالة والعيش الكرمي لكل أبناء الشعب الواحد ،وذلك عن الفترة .2025-2015
•ومبا أن األردن بات اآلن على بعد ستة أعوام فقط من االحتفال باملئوية األولى لتأسيسه دولة عربية هاشمية ،تشكل ركنا ً
من حلم النهضة وثورتها الكبرى كما رآها الهاشميون الذين أطلقوا الرصاصة األولى من احلجاز إيذانا ً بتجسيد ذلك
احللم.
•وإميانا ً أن عملية اإلصالح مستمرة ال تتوقف ،وأن األمم احلية اخلالقة الواثقة من نفسها متارس النقد الذاتي ،وتراجع ما أجنزته
بإيجابياته وسلبياته ،وأن جاللة امللك هو أول من يحض على هذا النهج ويدفع به نحو آفاق أرحب وأعمق.
•وقناعة بأن اإلصالح كلٌّ ال يتجزأ إال باكتمال جوانبه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية ،وأن كل
هذه األهداف تصب في بعضها البعض.
•وإدراكا ً أن القائد األعلى مصمم بكل ما أوتي من عزم وطموح وحكمة على السير قدما ً في اإلصالح مهما اشتدت
الظروف احمليطة بنا ،ومهما تعرض االردن لضغوط على موارده الطبيعية احملدودة متسلحاً ،بإميان شعبه ووالئه واستعداده
للوقوف صفا ً واحدا ً خلف قيادته.
فقد قام منتدى تطوير السياسات االقتصادية من خالل نخبة من أبناء األردن املؤمنني بوطنهم ،والطامحني لرفعته ،واملتمتعني
باخلبرة والعلم ،لغاية نبيلة تنبع من توجهات جاللة امللك عبداهلل الثاني ،بتقدمي الرؤية الوطنية التي جتسد األردن الذي نريده
جميعا ً.
ورغم أن الغاية األساسية هي رسم تلك الصورة االقتصادية ،إال أن الباحثني يَعون متام الوعي االرتباط الوثيق بني حتقيق هذه
الرؤية في سياق العملية اإلصالحية املتكاملة بجوانبها األساسية اخملتلفة ،وهم يرون في بعض القطاعات الرئيسية التي قد
ال تندرج فنيا ً حتت عنوان االقتصاد ،إال أن اجناز الرؤية ال يتم بدونها كقطاع التعليم والتدريب ،وقطاع االدارة الكفؤة ،وتعميق
البحث العلمي وحتفيزه ،والتصدي للحلول اخلالقة في قطاعي الطاقة واملياه دون االجحاف بالبيئة والثروات املتاحة حفظا ً
حلق األجيال القادمة.
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وفي ظل هذا السياق ،فقد انطلق املنتدى في وضع تلك الرؤية االقتصادية وفق الفرضيات األساسية التالية:
األولى :أن املوارد األساسية لألردن وإن كانت شحيحة نسبيا ً إال أنه ميكن توسيعها وحتسني استخدامها ،بحيث تصبح أكثر
فاعلية وانتاجية في توفير حاجات الناس منها.
الثانية :أن األردن ال يستطيع أن يكون معتمدا ً اعتمادا ً ذاتيا ً على موارده وطاقاته االنسانية والطبيعية واالنتاجية ،ولكنه قادر
على خلق اقتصاد املعرفة ( ،)Knowledge Based Economyوذلك عن طريق التركيز على حسن إدارة موارده واستغاللها
بحيث يحقق فوائض قادرة على التنافس ،وكافية لتأمني حاجات األردن التي ال يستطيع انتاجها بالقدر الكافي.
الثالثة :أن اإلنسان في املنظور االقتصادي هو أغلى ما ميلك األردن ،وأن رأس املال اإلنساني ما يزال يشكل التحدي والفرصة
األساسية النطالقة األردن واستمرارها واستدامتها .ولذلك يصبح اإلنسان هو محور التنمية وهدفها ووسيلتها.
الرابعة :األردن يحتل موقعا ً جيواستراتيجيا ً متميزاً ،ويشكل هذا التميز حتديا ً كبيرا ً لألردن ألنه محاط بدول أكبر منه حجما ً
وأكثر منه ثروة ،ولكنه يشكل أيضا ً فرصة أظهرها وأبرز معاملها جاللة امللك عبداهلل الثاني باعتداله وصراحته وحصافته.
واملطلوب أن تنتقل تلك الروح إميانا ً وعمال ً إلى مختلف فئات الشعب األردني.
اخلامسة :أن آلية صنع القرار االقتصادي في األردن حتتاج إلى مراجعة من أجل جتويدها وحتييدها عن الهوى واالرجتال.
والطريقة املثلى نحو ذلك هو االعتماد على البحث العلمي املوضوعي لدراسة آثار تلك القرارات على مختلف فئات الشعب
والقطاعات املكونة لالقتصاد ،ومن ثم استنباط البدائل وشرح مميزاتها ومحاذيرها للناس .ومن ثم يترك للناس عبر الطرق
الدميقراطية للتعبير عن خياراتهم بجدية وهم مدركون ألبعاد تلك اخليارات.
وحتى يتمكن الشعب من اإلدالء برأيه ،فال بد من تفعيل الوسائل والترتيبات الدستورية ،والوصول إلى متثيل حقيقي لكل
فئات الشعب في السلطات التنفيذية والتشريعية ،وضمان أداء السلطة القضائية بنزاهة وحيادية كاملة .وهكذا يتكامل
التطوير السياسي مع الفعل االقتصادي.
السادسة :ان استخدامات األرض في األردن بحاجة إلى إعادة نظر شاملة لكي يصبح هذا الرصيد املتوارث جيال ً بعد جيل
قادرا ً على استيعاب املشروعات ،وموفرا ً لإلنتاج ،وحافظا ً للموارد ،ومساهمة في زيادة الفاعلية .ولذلك ال بد من إعادة النظر
في مشروعات البنى التحتية ،والتخطيط للمدن والتجمعات السكانية ،وحتديد أماكن االستثمارات الطبيعية ،ودعم حماية
البيئة واحملميات ،واحلفاظ على توارث اآلباء واألجداد في األماكن ذات القيمة األثرية والتاريخية ،وغيرها من الوسائل.
السابعة :ال بد من تعميق رأس املال بجانبيه النقدي والسلعي ،نظرا ً لشح االموال وارتفاع كلفتها ،وهذا يتطلب انتباها ً
شديدا ً للموازنة العامة ،واإلدارة املالية والنقدية ،ورفعا ً لكفاءة املكاتب وصيانتها ،وحتسينا ً ألداء العاملني عليها.
الثامنة :اإلبداع والتجديد والتطوير وإطالق الطاقات اخلالقة ،وفتح الفرص أمامها ،هي املفتاح الرئيسي .وال بد من فتح
باب عملية استكشاف املواهب االبداعية والريادية في كل اجملاالت العلمية واالنتاجية والرياضية واالبداعية والفنية من سن
مبكرة وعبر عملية تطوير انتقائية موضوعية لضمان وصول األفضل إلى املراكز الالئقة والقائمة على املوهبة واالجتهاد.
التاسعة :تشكل الثقافة ركنا ً أساسيا ً من أركان التربية الوطنية ،وزرع قيم العمل واالنتاج ونبذ العنف ،واحترام اآلخرين،
وتنفيذ العقود ،واخلضوع للقانون واحترامه ،وأداء الواجبات قبل املطالبة باحلقوق ،والغيرة على األمالك العامة وتغليب
املصالح العامة على املصالح اخلاصة متى تناقضت.
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في ضوء هذه الفرضيات األساسية ،فإن املنتدى يضع الرؤية العامة لالقتصاد االردني كمايلي:
الوصول إلى اقتصاد الكفاية عبر االستخدام األمثل للموارد االنسانية والطبيعية املتاحة ،إلنتاج احلاجات املطلوبة وضمان
توزيعها بعدالة ،وفق مسار تنموي مستدام وساع باستمرار نحو آفاق أعلى ،بحيث يضمن كل مواطن حق العيش بكرامة
وأمن وحرية ،يؤدي في أفضل ما عنده ،ويحصل ما مع ما يستحق دون االجحاف بحق الوطن ومصاحله العليا.
ولتحقيق هذا الهدف ،فال بد من إجناز األهداف الفرعية واملتكاملة التالية:
أوال ً :رفع قيمة املنتج ليكون أكثر تنافسية وأعلى مردوداً ،واالنتقال في االقتصاد من الكم الى النوع.
ثانيا ً :تطوير القطاعات االنتاجية واخلدمية ذات القدرة التنافسية العالية كالتعليم والصحة واالتصاالت ،واالرتقاء بها
بحيث حتقق مكانة دولية معترف بها عبر نوعية اخلدمة املقدمة ،واالجنازات الرفيعة في األداء ،والوصول لكل أسواق العالم.
ثالثا ً :تطوير إمكانات كبيرة لم ترق بعد إلى املستوى املطلوب ومن أهمها السياحة ،وبخاصة السياحة الراقية اجلاذبة
للعمالء أصحاب الدخول العالية ،)Upper of the market(،وتطوير األداء السياحي ليصل إلى مستويات عاملية ،وتكامل
السياحة الترفيهية والعالجية والتعليمية والثقافية.
رابعا ً :االرتقاء بالتعليم بكل مستوياته والتدريب حتى يكونا باستمرار مرافقني للعملية التنموية ،ومتقدمني عليها في
توفير الكفاءات البشرية املطلوبة للمشروعات اجلديدة ،وجعل التعليم والتدريب أكثر مرونة وقدرة على التكيف والتطوير
مع حاجات االقتصاد املستجدة.
خامسا ً :الوصول إلى الكفاية في مجال الطاقة خاصة وأن األردن يتمتع مبوارد متجددة للطاقة ومبوارد مستجدة كالصخر
الزيتي الذي بات بشكل أحد الروافد املستقبلية لتوفير الطاقة في العالم ،وهذا يتطلب جعل الطاقة أولوية في املدى
القصير واملتوسط ويتطلب اجناز ذلك دفعة كبيرة في اجملاالت اخملتلفة كالتشريع واالستثمار والبحث والتطوير وإعادة النظر
في قوانني االمتياز.
سادسا ً :إدخال التكنولوجيا املتقدمة والبحث العلمي لتطوير الصناعات واملنتجات املعتمدة على املوارد الطبيعية املتاحة
في األردن ومن أهمها املعادن السمادية (البوتاس والفوسفات).
واملوارد املصدرة كما هي (خام) بدون تطوير مثل الرمل وأمالح املغنيسيوم والباديوم ،وجعل األردن مركزا ً دوليا ً للصناعات
السمادية.
سابعا ً :حتقيق امليزة النسبية لكل منطقة أو محافظة في األردن بخلق نشاط اقتصادي فيها متناغما ً مع التقاليد من
ناحية واملوارد املتاحة فيها من ناحية أخرى .ومن األمثلة على ذلك:
•خلق صناعات حلوم وجلود وأصواف في مناطق البادية،
•صناعة الزجاج والسيراميك والكريستال في محافظة معان خاصة مع توفر مصادر الطاقة املتجددة فيها،
•جعل عجلون وجرش محافظتني سياحيتني وتطوير املعارض واملهرجانات واملؤمترات وسياحة الكبار في السن فيها ،وغيرها
من األمثلة،
ً
وبحيث تستطيع احملافظات خلق فرص عمل للشباب والنساء فيها بعيدا عن العمل احلكومي ،وتقليال ً العتمادها على املال
العام للمعيشة.
ثامنا ً :إيالء الصناعات العسكرية واخلدمات اللوجستية املتعلقة بها املزيد من االهتمام ،وإتاحة الفرصة جلعل الصناعات
املدنية رافدا ً للصناعات العسكرية.
تاسعا ً :ايصال األردن ليكون واحدا ً من أهم مراكز البحث والنقاش في القضايا االنسانية ،وذلك دعما ً لسمعته كبلد
منفتح ومعتدل ،من األمثلة على ذلك بناء مركز دولي حلوار األديان ،وبناء جامعة دولية لتدريس األديان املقارنة واحلضارات
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االنسانية ،أو جعل األردن مركزا ً لدراسة العنف واإلرهاب والتطرف ووضع احللول الوقائية والعالجية لها.
عاشرا ً :اإلصالح املالي بهدف تقليل الديون العامة ،ورفع كفاءة التحصيل ،وحتسني اإلنفاق العام وتقليل الهدر فيه،
ومعاجلة البطالة املقنعة في الدوائر العامة سعيا ً للوصول إلى حكومة فعالة قادرة على اخلدمة وبأقل التكاليف.
أحد عشر :وضع حل نهائي ملشكلة النقل في األردن ،وتوسيع قطاع النقل العام وتنظيمه ،ورفع كفاءته ،من أجل رفع
مقياس السعادة لدى األردنيني.
اثنا عشر :الوصول إلى حكومة إلكترونية تقلل من الروتني ،وتنجز املعامالت بسرعة ودقة ،وتقليل املراجعات الشخصية،
وتبني الوسائل العادلة في االختيار ،والتوزيع ،وفق أسس شفافة وواضحة تترك أقل مجال ممكن لالجتهاد الشخصي.
ثالثة عشر :حترير األسواق األردنية من القيود اإلدارية غير الضرورية ،وتشجيع املنافسة ومناخها الصحي ،والتقليل من
االحتكارات واالمتيازات ما أمكن ،وبناء مرجعيات معتمدة حلل النزاعات بني الفرقاء االقتصاديني فيما بينهم ،مؤسسات
القطاعني العام واخلاص إلشاعة جو العدالة والنزاهة في العمل االقتصادي.
واجنازا ً لهذه الصورة املشرقة لالقتصاد االردني ،فإن املقترح وضع بعض املؤشرات أو املعايير ( )Benchmarksالتي يجب اجنازها
في نهاية عام .2020
األول :مضاعفة دخل الفرد احلقيقي ليصل إلى عشرة آالف دوالر بأسعار .2014
الثاني :أن يضع االردن نفسه على خريطة العالم االقتصادية بأنه بلد التميز في الصناعات السمادية املتطورة ،والسياحة
العالجية والتعليمية والثقافية ،وأن يكون مركز الدراسات والبحوث في مجاالت حوار األديان ومحاربة العنف.
الثالث :تخفيض نسبة البطالة إلى  %8ونسبة الفقر إلى  %6وعدم السماح لفترة االنتظار من التخرج وايجاد فرصة عمل
ألي خريج باحث عن العمل وراغب فيه عن سنة.
الرابع :جعل الصادرات من السلع تغطي ثلثي املستوردات من السلع ،وحتقيق فائض في ميزان السلع واخلدمات (Basic

 )Balanceمبقدار ملياري دينار.
اخلامس :رفع نسبة الكهرباء املولدة من الطاقة املتجددة (الشمسية والرياح) إلى ( )%50واالعتماد على مصادر الطاقة
احمللية بنسبة  %30وحصر االستيراد ب(.)%70
السادس :جعل األردن الرقم ( )30بالعالم من حيث األمن املائي.
السابع :حتسني مقياس توزيع الدخل في االردن بحيث ال يتجاوز نسبة دخل أغنى  %15عن عشرة أضعاف أفقر . %15
الثامن :حتقيق املساواة املستقرة بني االيرادات احمللية للقطاع العام مع النفقات اجلارية.
التاسع :إلغاء كل منافذ الدعم السلعي ،واالستعاضة عنها بتوزيع أفضل للدخل.
العاشر :رفع قيمة االستثمارات األجنبية في األردن لتصل إلى خمسة مليارات دوالر سنويا ً.
احلادي عشر :رفع عدد السياح القادمني لألردن إلى سبعة ماليني سائح سنويا ً ومبا مجموعه ( 28مليون ليلة سياحية).
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الثاني عشر :تخفيض نسبة العاملني في القطاع العام إلى مجموعة العمالة األردنية إلى ( %30مبا في ذلك القوات
املسلحة).
الثالث عشر :رفع سقف التقاعد إلى  62سنة على األقل وحتويل كل املتقاعدين إلى الضمان االجتماعي.
الرابع عشر :نشر ( )500بحث أردني في مجالت علمية عاملية خارج االردن.
اخلامس عشر :تصنيف جامعتني أردنيتني من بني أحسن (  )400جامعة في العالم.
السادس عشر :حتسني مركز األردن في الشفافية الدولية وسهولة بدء األعمال وتيسير االستثمار ليكون فيها جميعها
من أفضل ( )15دولة في العالم واألول على املستوى العربي.
السابع عشر :تسجيل مئة اختراع سنويا ً.
الثامن عشر :عدم تسجيل أي مخالفات للملكية الفكرية أو براءات االختراع أو حقوق النشر.
التاسع عشر :وصول قناة تلفزيونية أردنية إلى اعلى املراتب العاملية وجعلها األولى على الوطن العربي.
مساو خلريجي اجلامعات.
العشرون :رفع نسبة اخلريجني من املعاهد الفنية الوسطى إلى عددٍ
ٍ

احلادي والعشرون :حصول صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني على جائزة نوبل للسالم ،ووصول عالم أردني وأديب أردني
للحصول على جائزة نوبل في مجالي التخصص العلمي واألدبي.

قد تبدو هذه املعايير صعبة التحقيق خالل الفترة القادمة ولكنها أهداف ال تتحقق إال إذا ب ُ ِذلت
جهودٌ متكامل ٌة لتحقيقها ،وهي في الواقع تكمل بعضها بعضا ً.
وقد آن األوان أن نخضع االجناز االردني االقتصادي إلى معايير واضحة ميكن قياسها والبناء عليها،
وبتحقيقها يستطيع األردن ان ينجز الكثير.
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5.5معالي السيد حمدي الطباع

6.6معالي السيد سليمان احلافظ
7.7معالي الدكتور كمال ناصر

8.8معالي الدكتور محمد احلاليقة
9.9معالي السيد راتب الوزني

1010معالي الدكتور عصام زعبالوي

1111معالي الدكتور محمد ابوحمور
1212معالي املهندس سمير مراد

1313معالي املهندس باسم الروسان
1414معالي املهندس محمد النجار
1515معالي السيد جريس سماوي
1616معالي السيدة مها اخلطيب

1717معالي الدكتور هشام غرايبة

1818معالي السيدة ناديا هاشم العالول
1919سعادة العني السيدة هيفاء النجار
2020سعادة السيد ميشيل نزال

2121سعادة العني حسن أبونعمة

2222سعادة النائب عبدالرحيم البقاعي
 2323سعادة النائب احمد اجلالودي
2424سعادة السيدة رمي بدران

2525سعادة السيد لؤي أبوغزاله

2626سعادة السيد نبيل التلهوني

2727عطوفة اللواء الركن محمد فرغل
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2828عطوفة الدكتور محمد مصاحلة
2929عطوفة الدكتور احمد حياصات

3030عطوفة الدكتور عبداهلل سرور الزعبي
3131عطوفة السيد فيصل الشبول

3232عطوفة السيد عيسى حيدر مراد
3333عطوفة السيد امين حتاحت

3434عطوفة الدكتور يوسف منصور
3535عطوفة الدكتور معن النسور
3636الدكتور خالد الوزني

3737السيد ميشيل صايغ

3838السيد عدنان ابوالراغب
3939الدكتور موسى شتيوي
4040الدكتور نائل احلسامي
4141السيد نشأت املصري

4242السيد احمد عرموش
4343الدكتورة اروى املظفر

4444الدكتور محمد النسور

4545املهندس فايز سحيمات
4646السيدة هناء شاهني
4747السيد جواد عباسي

4848السيد سالمة الدرعاوي
4949السيد خالد الزبيدي

5050الدكتور اسماعيل زغلول
5151السيد منذر الصوراني

5252السيد فهمي الكتوت

5353املهندس محمود ابوغنيمة
5454السيد عصام بدير

5555السيد شاكر فاخوري

5656املهندس محمد يوسف النسور
5757الدكتور مجدي زريقات

 5858الدكتور مأمون عكروش
5959السيد عوني الداوود
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6060الدكتورة رشا ديات

6161األستاذة رندة عمايري
6262السيد فادي الداوود

6363الدكتور عدنان األعرج

6464السيد غسان اخلطيب

6565السيد مصطفى ناصرالدين
6666السيد حسان العمد

6767السيد وليد ابو حسان
6868السيد باسم فراج

6969املهندس يعرب القضاة
7070الدكتور بشار حوامدة
7171الدكتور عالء نشيوات
7272الدكتور ناظم النمري

7373السيد مصطفى الصعيدي
7474الدكتورة اروى النجداوي
7575السيد محمد الصانع

7676السيد عامر صالح العرموطي

7777السيد ماهر قدورة

7878االستاذة ملى القدومي
7979االستاذة هيف بانيان

8080السيدة هديل عبدالعزيز
8181السيد حازم زريقات
8282السيد رائد وهبة

8383السيد احمد حميض

8484الدكتور معتز السعيد

8585السيد محمد ابوهنية

8686السيدة مالك العقيلي
8787السيد يوسف نفاع

8888السيد محمد العجلوني
8989االستاذة نوار عبد اجمليد
9090السيد قيس خلفات
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