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 من اقوال حضرة صاحب الجاللة الملك

 عبدهللا الثانً الحسٌن المعظم

 

إن األولوٌة عندي هً تأمٌن حٌاة أفضل لجمٌع االردنٌٌن وتقوم رؤٌتً لالردن الجدٌد     

ؤمن بشعبً بانه شعب اماج عالمً ،واننً على اطالق عملٌة تفعٌل وطنٌة  وعملٌة اند

 عظٌم ذو دوافع اٌجابٌة ومتحمس لتقدٌم االفضل وٌملك الطاقة على التمٌّز.

إن الطرٌق نحو الدٌمقراطٌة والتعددٌة واالزدهار االقتصادي وحرٌة الرأي والتعبٌر     

 والفكر فً االردن هً نهج لن ٌتم الرجوع عنه .

شاملة التً تنعكس آثارها االٌجابٌة على مستوى حٌاة المجتمع تطلعنا الى التنمٌة ال    

وتوفٌر سبل العٌش الكرٌم لكل مواطن ومواطنة فً هذا البلد ،ٌعتمد بشكل اساسً على 

نجاحنا فً مواجهة التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة .. ولتحقٌق رؤٌتنا فً الوصول الى 

تقدم واالزدهار ٌجب توحٌد وتظافر كل اردن حدٌث ٌلبً طموح المواطن االردنً فً ال

 الجهود فً القطاعٌن العام والخاص...
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 مقدمة

ها االنسان فً دعم انتاجٌة تقوم استراتٌجٌة العمل االقتصادي على اسس ٌستثمر عبر     

الدوله ورفع قدرتها التنافسٌة وتعزٌز القدرات الفاعلة فً بناء مجتمع المعرفة  وفق الٌات 

ال تقف عند المقتضٌات الطبٌعٌة لمدخالت االنتاج بقدر ما تقوم على  تطوٌر رسالة التعلٌم 

نهج والممارسة حداثٌة قادرة على استٌعاب متطلبات العصرنة فً الومناهج  على اسس

واستلهام المتغٌرات الناتجة من الحركة المعلوماتٌة واستخالصها فً مناحى التنمٌة المختلفة 

مفردات التغٌٌر االقتصادي  بما ٌحوي منوفً المجاالت التً اعتبرت ان العصر الجدٌد 

ة تبدل المدخالت الرئٌسٌ ةعبرسٌتم او تكنولوجٌا الطاقة اET عنوان واطاره العام تحت 

 .للطاقة من االطار الطبٌعً الى المنزلة التكنولوجٌه المتجددة 

وتبعاً لذلك ، فإن ضرورٌات العمل االقتصادي القائمة على المٌاه والطاقة ٌمكن رفد 

مواردها وتطوٌر سبل وجودها وصٌرورة ادامتها وفق استراتٌجٌات غٌر نمطٌة قادرة على 

لتطورات التكنولوجٌه ووفق معادلة معرفٌة تأخذ االستفادة من مٌادٌن المعرفة العصرٌة وا

باالنسان كقٌمة فاعلة حٌث ٌراعى عبرها تعلٌمه واعداده وتدرٌبه واستثماره و المتغٌرات 

اوتكنولوجٌا المعلومات وروافد التنمٌة المختلفة وفً IT العلمٌة التً نتجت عبر عصر 

ن تظافر الجهود إصاد ، فالمناحً القادرة على احداث اختراق فعلً فً عجلة االقت

والمجهودات الرسمٌه واالهلٌه باالسهام والمساهمه فً انتاج الطاقة بطرٌقة تكنولوجٌه 

لقادره على اعادة انتاج المٌاة كمورد اساس ٌخدم الصناعة والتصنٌع فً المناحً الزراعٌة 

ب جٌل والخدماتٌة االمر الذي سٌساعد على توفٌر فرص عمل متنوعه قادرة على استٌعا

الشباب االردنً وتوسٌع القاعده االنتاجٌة بما ٌحد من البطالة وتبعاتها وٌقود الستثمار 
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الطاقات البشرٌة  والمقدرات  الطبٌعٌة والحداثٌة فً دعم عجلة االقتصاد وتحسٌن 

مستوٌات المعٌشٌة للفرد وتقدٌم المنتج القادر على المنافسة الفعالة وفق نموذج ٌأخذ 

اله الناتجه والعوامل المتوفره بما ٌجعلها قادرة على تقدٌم نموذج قادر على بمقتضٌات الح

 اعادة صناعة ذاته وفق االسس والمعطٌات المتوفره . 

لقد حرصت االستراتٌجٌه االقتصادٌه االردنٌه على حفظ المقدرات فوق االرض وتحتها من 

التً تعصف بمستقرات كنوز ومكنوزات زاخره على الرغم من كثرة التحدٌات السٌاسٌة 

المنطقه ، وعمدت على االستثمار باالنسان االردنً الذي قدم نموذج فً الرٌاده العلمٌة 

والعملٌه ومناحً التنمٌه فً االردن والمنطقه ، ما سعت الٌجاد البنٌه التحتٌه الضرورٌة 

ة التارٌخ من والمناخات البٌئٌه المالئمه الحداث حاله اقتصادٌة ٌمكن البناء علٌها فً صناع

جدٌد ، وفق اطر معلوماتٌه معرفٌة جدٌدة التقف فقط عند المناحً الخدماتٌه التعلٌمٌة 

والصحٌة والسٌاحٌه بل تنتقل الى افق تأخذ فً نهج الصناعه الزراعٌه وتصدٌر الطاقه 

وتوطٌن االستثمار القادر على خدمة اهداف اقتصادنا الوطنً ، وهً االهداف الثالث 

التً بحاجه الى روافع سٌاسٌه موضوعٌه وعوامل اقتصادٌة ذاتٌة تحضٌرٌة ٌنتقل الرئٌسٌة 

 بها اقتصادنا الوطنً من المكانه المتحفظه الى الطور الفاعل . 

صحٌح ان اقتصادنا الوطنً ٌعانً من ظروف انعكاسات متغٌرات االسواق العالمٌه 

لذي فرضتة االرهاصات ومحدودٌة موارد لكن االصح ان الواقع السٌاسً المشدود ا

السٌاسٌة فً المنطقه كان له االثر الرئٌسً فً اضعاف عجلة التنمٌة واثار سلبٌه على 

الظروف االقتصادٌة والواقع المعٌشً للمواطن ، االمر الذي ٌلزم االطراف الفاعله فً 

ن دعم وبما المعادله السٌاسٌة فً المنطقه اقلٌمٌاً ودولٌاً لرفد اقتصادنا الوطنً بما ٌستحق م

ٌمكنه من تحقٌق المحددات الالزمه للنشأه وطور االنتقال ، فاالردن قادر بما ٌملك من قٌادة 

حكٌمه وانسان مؤهل ومقدرات متنوعه لٌكون فاعال مساهما لٌس فقط فً حفظ االمن 

 والسلم االقلٌمً بل وفً المساهمه أٌضاً ومٌادٌن التنمٌه االستراتٌجٌه للمنطقه وشعوبها .  
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 دف:ـــة والهـــرؤٌــــال

الق مبادرة الحزب نحو االسهام فً حل المشكالت اط ٌهدف هذا البرنامج الى       

وضع وها المملكة االردنٌة الهاشمٌة فً مرحلتها الراهنة ، ٌشعاالقتصادٌة والمالٌة التً ت

القدرات  رؤٌته االقتصادٌة والمالٌة لمعالجة االوضاع العامة ،والتً تقوم على بناء

من خالل االداءات االقتصادٌة للقطاعٌن العام والخاص  االقتصادٌة والمالٌة للدولة

قدرات الخاصة باالفراد ذات التأثٌر المباشر على الحركة االقتصادٌة البناء باالضافة الى 

فً قطاعات االنتاج واالستثمار ،حٌث ٌرتبط االقتصاد االردنً التً ترتبط تلك  ،وال سٌما

الذي خدمات الاقتصاد  لبناءاالساس  اهباعتبارواالدارة والسكان باالرض اطاً وثٌقاً ارتب

 ٌقوم على كفاءة االنسان االردنً ومهاراته المتمٌزه .

ان التنمٌة االقتصادٌة والمالٌة وبما تحتاجه من خطوات اصالحٌة جادة تكفل       

اقتصادنا الوطنً ،ٌنبغً ان  الثبات فً مقدراتالى  استمرارها ودوام تطورها وصوالً 

او على ،تلف القطاعات ذات االساس المباشراو غٌر المباشرتحظى باهتمام ورعاٌة مخ

االقل ذات العالقة بها ،والسٌما تلك القطاعات العاملة فً مجاالت التنمٌة السٌاسٌة االثر

ذات  قتصادٌةالنشاطات اال من،واالجتماعٌة والثقافٌة والصحٌة والتربوٌة والخدمٌة وغٌرها

 الترابط الوثٌق بالتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة.

إن سلة التنمٌة هً سلة واحدة محكومة ابتداء بمجموعة من النظم المترابطه التً ال       

فالتنمٌة اقتصادٌة بدون تنمٌة سٌاسٌة ،وال تنمٌة  ،تأتً ثمار بعضها اال مع البعض االخر

تنمٌة الي من المجاالت المذكوره  الو ،وثقافٌة فكرٌة ،ةتربوٌ،سٌاسٌة بدون تنمٌة اجتماعٌة

ر المطلوب نحو التطور والنماء فً ٌدون منظومة من التشرٌعات الصالحة الحداث التغٌ

وجود االمن  معذاك ٌرتبط ارتباطاً عضوٌاً ووكل هذا ،افاق البناء الوطنً الشامل

ناتجه عن النزاعات تدمر االمال واالستقرار والسالم ... فالخوف من الحروب والكوارث ال

 بالتنمٌة ....

م فان العمل على تحقٌق الرؤٌة الواقعٌة لمعالجة ما نحن فٌه ، دسٌساً على ما تقاوت    

وتواجه ما نشاهده من مشكالت او ما  ،معالجة تسهم فً بناء القدرات الوطنٌة المختلفة
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،هو  موٌةتحقٌق االهداف التنٌقتضً أن ندرك بأن  ،لعدم معالجتها،نها الحقاً عسٌنشأ 

 -التالٌتٌن: الهامتٌناالساس فً تقدٌم هذا البرنامج فً مسألتٌه 

 التنمٌة االقتصادٌة واصالحاتها المطلوبة  -

 واجراءات تطوٌرها ومعالجة اختالالتها.... مالٌةالسٌاسات ال -

متعلقة بأوضاع ابتداء معالجة القضاٌا الرئٌسة ال تعنًإن معالجة المسألتٌن المذكورتٌن    

 اقتصادنا الوطنً ،والمتمثلة بالمشكالت التالٌة :

 .معالجة زٌادة معدالت النمو فً الناتج المحلً والدخل الوطنً  -1

 .معالجة العجز المالً فً الموازنة ومعالجة الدٌن العام -2

  .وسٌاسات القطاع المصرفً معالجة النظام الضرٌبً  -3

 االقتصادي نحو الخصخصة .بالتحول ذات العالقة معالجة القضاٌا  -4

 معالجة تحسٌن الدخول والتقلٌل من نسبة الفقر والبطالة . -5

 استكمال البنى التحتٌة الالزمة لتعظٌم الموارد واستجالب االستثمارات ... -6

 

ة كانت او ٌزراع،إن النظرة المستقبلٌة لبناء اقتصادٌات وطنٌة صحٌحة وسلٌمة ودائمة    

التً  شاملة ال  مالٌةالالصالحات ل الالزمة ة ،ووضع االسساو تجارٌة او خدمٌ ،ةٌصناع

 وأتموٌل المشروعات المشتركة بٌنهما ب ،تتناول الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص

التً تتناول  او الضرٌبةالخاصة ب معالجة االختالالت الضرٌبٌة فً منظومة التشرٌعاتب

لقطاع الشركات والمؤسسات المالٌة أو  المالٌةاو السٌاسات ،العامة المالٌةالسٌاسات 

 سواء ،ونتائجاً  اً العقارٌة او التجارٌة ،سٌجنبنا الدخول فً المراحل االقتصادٌة االخطر اثر

 ،او التحول نحو االنغالق االقتصادي المقفل،من حٌث الدخول فً مسألة التقشف االقتصادي

ات التً تعمل على التطور الذي سٌكون له اثره السلبً على توقف الكثٌر من المشروع

 .،وخاصة تلك المتعلقة بالبنى االساسٌةوالتنمٌة االقتصادٌة 
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 ة ــاسٌــسزات األــرتكـــت والمــوابـــالث

 -ٌقوم البرنامج االقتصادي للحزب على الثوابت والمرتكزات التالٌة:

 ثوابت الحزب وخصائصه الذاتٌه. -0

ً دٌمقراطً ،ٌؤمن باقتصادٌات السوق ان حزب الرسالة هو حزب اردنً لٌبرال

وتفعٌل دور القطاع الخاص فً خلق فرص العمل المنتج ،الذي ٌحقق الدخل الكرٌم 

 ،كرٌمة ،وٌسهم فً تخفٌض حجم البطالة والمعاناة بٌن افراد المجتمع االردنًلحٌاة 

تمع وان الدٌمقراطٌة منهج اساس لحماٌة االقتصاد وتطوٌره ،ووسٌلة فاعلة المن المج

االردنً ،تصون عطاء المواطن بالمشاركة وحسن تحمل المسؤولٌة فً التعامل مع 

 مقدرات الوطن وثرواته المختلفة .

 الثوابت الوطنٌة االردنٌة   -0

هما الثروة ،وشعباً جاداً  ةن االردن بلد صغٌر بحجمه محدود بموارد ٌملك قٌادة حكٌما

المحركات و ،عث االمن واالستقرارالحقٌقٌة للوطن ،وهما الضمانتان الكفٌلتان لٌ

وتوفٌر العالقات المتبادلة اقلٌمٌاً ودولٌاً فً بعدٌن  ،االساسٌة لبناء االقتصاد والثروة

هو الرأسمال الحقٌقً فً واقع ،موضوعٌن جغرافٌاً وسٌاسٌاً الن االنسان االردنً

 االردن ومستقبله.

 الثوابت االقلٌمٌة والدولٌة -3

تشكل مصادر هامة من  هصغٌرة ،وان المصالح بٌن دول ان العالم قد اصبح قرٌة

وانجاز المشروعات  ،ودعم المبادرات،المعلومات قطاعمصادر اقتصادٌاته ،وان 

الكبٌرة قطاعات تنافسٌة مشتركة ،وان المشكالت التً قد تصٌب بعضاً من اطرافه ، 

 ؟؟.االخرى...االطراف بقٌة ستطال باثارها 
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 ج ـــص البرنامـائـــخص    

له وطنٌاً ثز هذا البرنامج عن غٌره من البرامج الحزبٌة ذات االهداف المماان ما ٌمٌّ      

 بما ٌلً :هو 

ضمن ثوابت  ،المتاح بالممكنعلى نحو عملً وواقعً ،أخذ  هذا البرنامج اءلقد ج اوالً :

ومرتكزات الحزب ،وضمن واقع القدرات والثروات االقتصادٌة االردنٌة المتمثلة 

 اقتصادنا االردنً :منها شكل تبالعناصر الرئٌسٌة التالٌة التً ٌ

 .االرض والموقع -1

 .السكان والتنوع -2

 .االدارة والقٌادة واالنسان -3

ٌراعى فً معالجاته للمشكالت االقتصادٌة والمالٌة النسب ان هذا البرنامج   -:ثانٌاً 

االحصاءات  االحصائٌة التً عكستها التقارٌر والدراسات الصادرة عن دائرة

العامة ،والمؤسسات العاملة فً القطاعٌن العام والخاص ،ومراكز البحوث 

التقارٌر المحلٌة والدولٌة ،بعد ان  نتائج تناولها وغٌرها من ةوالدراسات االكادٌمٌ

 .تم تحلٌلها والوقوف على جوانبها المتنوعة 

قد  ،مختلف محاوره االساسٌة مل علٌها البرنامج فًتإن الحلول واالقتراحات التً اش ثالثاً:

اخذت بعٌن االعتبار الحلول االقتصادٌة القائمة على المستوٌٌن المحلً واالقلٌمً 

االعتبارات وما ٌصاحبها من  ،)العربً( وعلى المستوى العالمً والدولً

 ،االقتصادٌة المستقبلٌة الناتجة عن الحلول المتنبأ بها للمشكالت االقتصادٌة العالمٌة

ٌتجه أو النظم السٌاسٌة التً ٌمكن أن  ،ن حٌث النظم االقتصادٌة المقترحةسواء م

 القادمة . ةنحوها العالم الجدٌد ولاللفٌ

مرونة السٌاسات المقترحة وقابلٌتها للتطبٌق ،اذ ٌمكن تصنٌف السٌاسات وتوظٌفها   رابعاً:

ددها والتً تح،عبر المراحل التً تقرر فٌها الجهات المنفذه خططها للتنفٌذ

 االقتراحات االخرى على ؤثرالمستلزمات المطلوبة ،دون ان ت مٌناالمكانات فً تأ

 خاصة .العامة والرؤتٌن الالسٌاسات ذات  وأفً مجاالت االصالح والتنمٌة  المعٌنة

دد االصالح وفق معاٌٌر خاصة حاذ لم ٌت فً البرنامج، شمولٌة النهج االصالحً :خامساً 

كمدخل  ،االصالح الرئٌسة فً محاورالمجاالت وكل البٌن  فً كل مجال بل تم الربط
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واحد ضماناً للوصول الى المجتمع القوي الذي تتكامل فٌه مختلف جوانب التنمٌة 

 .والتطوٌر 

 نا االقتصادي،ئبناات النسبٌة ذات االولوٌات الخاصة فً ٌزحدد البرنامج الم سادساً:

ري واقصاد الخدمات المنتجة للدخل سمال استثماأباالنسان االردنً كروالمتمثلة 

،وان الوضع االنسانً قد اصبح هو  وغٌرهاكالتعلٌم والصحة والسٌاحة والطاقة...

المطلب السائد والموجه لمختلف السٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعلمٌة 

ل فٌه داتتب،ٌنبغً ان  وان الرأسمال العالمً هو رأسمال مشتركواالمنٌة بٌن الدول ،

الحداث التنمٌة الهادفة الى القضاء على مختلف المشكالت  ،الدول االدوار واالستثمار

 تماعٌة وغٌرها .االقتصادٌة واالج

 اورــواعد واالسس والمحـــالق

ٌنطلق البرنامج االقتصادي للحزب فً معالجة للمشكالت التً تعانً منها اوضاعنا     

 -:زٌز من المنطلقات التالٌة نا العناالقتصادٌة الراهنة فً وط

 االٌمان الراسخ بالوطن ووحدة ابنائه. -0

 .االٌمان الثابت بالقٌادة الهاشمٌة  -0

 .االٌمان الواثق فً مقدرات االنسان االردنً على تحمل المسؤولٌة  -3

 -:تقوم على ما ٌلً فأما االسس والمحاور التً ٌرتكز علٌها البرنامج فً معالجاته    

  سمال البشرياتعزٌز االستثمار فً الر :اس األولـــاألس

وافق النجاحات العنصر االساس فً التنمٌة ،ومصدر الثروات المختلفة ، ٌعتبر االنسان

 ،،وهو الذي ٌمثل المٌزة النسبٌة القتصادٌاتنا المتعددة ؟المتوقعة والتفوق

وتغطٌة العجز  ،سد الفجواتوعالج االختالالت نوهو الوسٌلة التً بها 

 -لمعالجة القضاٌا التالٌة: وسائل

 .الفقر والبطالة -

 .حقوق االنسان وانصاف المرأة -

 .بناء راس المال االجتماعً وغٌره -

 هم فً مختلف االسس االخرى التً ٌغطٌها البرنامج وٌة االلووٌشكل هذا االساس اال
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اس  .ٌقوم هذا االس تعزٌز القدرات التنافسٌة ،وبناء مجتمع المعرفة اس الثانً :ــاالس

 االستثمار دون مستوى هاالخدمات للقطاعات التً لم تزل تفاعالتو معلى اصالح النظ

 المطلوب ،والمتمثلة بالتالٌة:

 .فً التعلٌم العام والتعلٌم العالً اصالح النظام التعلٌمً -

 .واالبتكارالتطبٌقً تشجٌع البحث العلمً  -

 .رفع مستوى الخدمات الصحٌة  -

 . والطاقة علوماتاالت والمصتأسٌس قطاع االت -

 . دعم المبادرات الفردٌة وانجاز المشروعات الكبٌرة -

لما له من اثار  المتعددة للتنمٌة، وٌشكل هذا االساس المحور االهم فً تنفٌذ االولوٌات    

ومٌزة خدمٌة  تعمل على ،دفوعات االردنًممباشره على تعظٌم المدخالت  المالٌة لمٌزان ال

 لجوانب التً ٌقوم علٌها هذا المحور .استقرار االستثمار فً ا

 . استغالل موارد االردنتعزٌز الجهود المبذولة فً سبٌل  اس الثالث:ـــاالس

 وتتمثل الموارد المستهدفة المستهدفة بالموارد التالٌة بمختلف الوسائل المتاحة الذاتٌة 

 واالقلٌمٌة والدولٌة.

نافذه رئٌسٌة  وٌشكل هذا االساس،والموقع ،المناخالطاقة والمٌاه والبٌئة و                    

العالقات القائمة بٌن االردن والدول العربٌة  ثمارلٌة استأل وهامة

هذه الموارد  مخرجاتالثنائٌة لخدمة  تفاقاتواالقلٌمٌة ،وتوظٌف اال

 واستغاللها..

،وتوفٌر تعزٌز الجهود المبذولة فً سبٌل تنفٌذ المشروعات الكبرى  اس الرابع:ـــاالس

 .االموال الالزمة لها

بالمشارٌع الرئٌسٌة القائمة على سلم اولوٌات  هذا االساس اركان تتمثلو                      

واشراك القطاع الخاص فً تنفٌذ هذا المشروعات من خالل ،الحكومة

 احدى الطرٌقتٌن التالتٌن:

 دارة وتنفٌذ المشروعات.إاشراك القطاع الخاص ب -0

 .وٌل الالزم لتنفٌذها من قبل القطاع العام تأمٌن التم -0
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 وأالتحول نحو الخصخصة الكاملة  محوراً دافعاً للمحاور الدالة علىوٌشكل هذا االساس 

  ...فٌها  المشاركة

وضع السٌاسات االقتصادٌة الشاملة والسٌاسات المالٌة النقدٌة  اس الخامس:ــاالس

معالجة ذوبان لاٌجابٌة وصوالً الى نتائج  ،واالستثمارٌة بشكل خاص

للدخل الوطنً واحداث التوازن  المدرهالطبقة الوسطى ،وطبقة العمالة 

القطاع العام والقطاع الخاص عند حالة التحول بما من بٌن دور كل 

 مل علٌه المعالجة من :تستش

 رة وغٌر المباشرة ..شاصالحات ضرٌبة تشمل مختلف الضرائب المبا -1

 فاظا على راس المال الوطنً ....اصالحات القطاع المصرفً ح -2

 تشرٌعات االستثمار الجدٌد ضمن عالم الخصخصة للقطاعات الخدمٌة . -3

 ل الهٌئات الناظمة للسٌطرة على الشراكة .ٌتشك -4

وٌشكل هذا االساس الجانب االخر من السٌاسات التً  حٌث معالجة الدٌن العام -5

كونات لعناصر المٌزان ٌنبغً ان تصاحب السٌاسات االقتصادٌة القائمة على الم

قد ال تتمكن مختلف الدول  التًو؟... رادات وصادرات مقارنةٌالتجاري من ا

 .تفاء باتباعهاكاال

 

 ٌشكل هذا االساس الركن االقوى لبناء المناخ الحكمائٌة والدٌمقراطٌة االساس السادس:

االسلم للقدرات والمقومات االقتصادٌة االكثر قدرة على النماء 

الى محاربة الفساد ار،وتشجٌع االنفتاح والمشاركة وتؤدٌان واالستمر

 االولى هذا االساس الركٌزة عتبروٌ،،وتحقٌق الفرص المتكافئة والعدالة

نحو المستقبل الذي تحلم به  ةوبعث تطلعاتها البناء،فً استقرار الدولة

 االجٌال المتعاقبة ....

 . الوطنً منالوحدة الوطنٌة واألاس السابع: ـــاالس

من عنصران متالزمان كالتوأم السٌاسً االقتصادي ، فاالقتصاد واأل                     

تستلزم من  همّ ماً سٌعود بفوائد اقتصادٌة جٌوبناء هذٌن الركنٌن بناء سل

نحو ٌعزز الشعور  على مختلف االطراف تأمٌنها
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ة تقوم على المواطن التً معادلةالضمن ٌوالعمل و،واالنتماء،بالوالء

  ...رٌق او تمٌٌزتفالملتزمة بالحقوق والواجبات دون 

االسس السالفة الذكر ، هً المحاور التً ٌمكن ان  تتناولهاان المحاور االساسٌة التً      

 على انها األسس هحٌث ٌنظر الحزب الى هذٌتطرق الٌها البرنامج بالحلول والمعالجة 

 التً تمو عة فً خطوط الدول النامٌةفً اقتصادٌات معظم الدول الواق ةمحاور اساسٌ

التً تم االصالح او حتى الدول المتطورة  ثالث لاالصالح علٌها بدول العالم الثانً او ا

 العالم األول....دول علٌها ب

لتهٌئة وسائل  ،ن القدرة الممكنةعاالخرى التً تخرج المشكالت االقتصادٌة والمالٌة  ماأ    

تسعف على تقدٌم الحلول الناجعة لها ،فهً المشكالت التً  االصالح او االقتراحات التً

وانما تحتاج الى سٌاسات اخرى  ،لٌس باالمكان التحكم فٌها او السٌطرة علٌها بشكل مباشر

 وهً المشكالت المتمثلة بما ٌلً :، ذات تفاعالتاقلٌمٌة  أو مرتبطة بحركة دولٌة

 

واالحالف ،واالئتالفات،الحروب سٌاساتالمشكالت االقتصادٌة الناتجة عن  -1

 الدولٌة 

المشكالت االقتصادٌة الناتجة عن الهجرات السكانٌة وتداعٌاتها السٌاسٌة  -2

  وغٌرها...واالقتصادٌة 

والنزاعات  ،االمن االقلٌمً والدولًعن تداعٌات المشكالت االقتصادٌة الناتجة  -3

 المرتبطة بها 

النظام االقتصادي العالمً التطور فً المشكالت االقتصادٌة الناتجة عن قضاٌا  -4

 ..اسواقه المالٌة و

فالمشكالت المعاشة والمقترحة الحلول ،والمشكالت التً تخرج عن امكانٌة الحلول      

هً التً تمثل التحدٌات االساسٌة التً تعٌق مسار التنمٌة او التقدم االقتصادي  ، المباشرة

جهود المؤسسات العاملة فً  علٌها،فً حلها او التغلب وهً ذاتها التً ٌنبغً ان تتظافر

للخروج بحلول  ،واالجتماعٌة وغٌرها ةمجاالت االصالحات السٌاسٌة واالقتصادٌ

عام على التغلب  بشكل االنسانٌةواقتراحات تساعد مجتمعنا بشكل خاص والمجتمعات 

 هداف ٌمكن تحقٌقها نحو الرفاه والحٌاة االفضل ....أعلٌها ، وتحوٌلها الى 
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 والسٌاسات المقترحة لمعالجته ضمن محاوره الرئٌسٌة مـــائــادي القـــاقع االقتصوـــال

قواعدها حضرة صاحب الجاللة الملك  ىانطالقاً من الثوابت الوطنٌة التً أرس         

فً كتب تكلٌفه السامً لحكوماته المتعاقبة وادراكاً من  المعظم عبدهللا الثانً بن الحسٌن

ووقوفاً ،تتطلبه المرحلة من معالجات لالوضاع االقتصادٌة التً نعٌشحزب الرسالة لما 

عند المكونات االقتصادٌة والمالٌة التً ٌتشكل منها بناؤنا االقتصادي والمالً عبر 

واسهاماً منا فً معالجة الممكن المتاح من  مؤسساتنا الوطنٌة العاملة فً هذا المجال

لى اصالح المسارات االقتصادٌة فً مختلف المشكالت االقتصادٌة القائمة والعمل ع

واهدافه ة،وفق مرتكزاته االساسٌ،المناحً التً ٌقوم علٌها برنامج الحزب االقتصادي

وصوالً الى بناء الخطط القابلة لتحرٌك القدرات ،لٌاته التنفٌذٌة واستراتٌجٌاته المتعددةآو

ما أرساه ل اً وترسٌخ،لٌمٌة والدولٌةاالقتصادٌة الوطنٌة بما ٌتالءم والمعطٌات االقتصادٌة االق

وما صاحب  ،وطٌدة مع الدول الشقٌقة والصدٌقةاللعالقات اقتصادٌة لقائد المسٌرة من بناء 

وتجلب  وتنظم التجارة المتبادلة ذلك من اتفاقات اقلٌمٌة ودولٌة تفتح االسواق

حزب الرسالة  وتستقطب راس المال العالمً، فان ،وتشجٌع الشركات المنتجة،االستثمارات

 ،والذي نعتقد انه ٌسهم فً معالجة االوضاع االقتصادٌة الراهنة،ع برنامجه االقتصاديضٌ

من خالل   ودعم التنمٌة وذلك ثارها او ٌواجه تحدٌاتها كسبٌل من سبل  المعالجة آاو ٌحد من 

  -المقترحة لمعالجة وفق ما ٌلً: تٌد السٌاسادااللمام بالواقع القائم وتح

العمل على تطبٌق االستراتٌجٌة التً طرحها حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم  :اوالً 

 مكن البناء علٌها :ٌوفقاً للمحاور السالفة الذكر التً تمثل االسس التً 

 "تعزٌز االستثمار فً الرأسمال البشري" اس االول :ـــالسل ددـــالمح

 الواقع القائم *

التً عنٌت فً تأهٌلها القٌادة االردنٌة منذ  مثل االنسان االردنً القٌمة األغلىٌ

تعزٌز االستثمار فً الرأسمال البشري باعتباره  نشأتها كرسمال بشري،وان

واستغالل الدٌنامٌكٌة  ،العنصر االساس فً تنمٌة االردن ومصدر نجاحه وتفوقه

 تشكل مشكالت التً ٌتمتع بها المواطن االردنً ٌعمل على سد الفجوات التً

 وأحقوق االنسان  وأالبطالة  وأ الفقر مشكلة ءً،سوااالردن قتصاداالنها مٌعانً 

وبناء الرأسمال  ،المشاركة فً صنع القرار وأحماٌة االطفال  وأانصاف المرأة، 
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رفع القدرات  وأوبناء مؤسساته ،  ،تشجٌع حركة المجتمع المدنً و،أاالجتماعً

ولعل ما سنورده تالٌا ٌلقً الضوء ، التنافسٌة للدولة وبناء شبكة االمان للمجتمع

على واقع هذه المشكالت وٌفرض السٌاسات المقترحة لمعالجتها او االسهام فً 

  حلها

 ةــالــر والبطــقـفـال -0

 الواقع القائم

لمكافحة الفقر  الحكومات المتعاقبة علٌها دأبتإن خلق الوظائف العامة التً 

غٌر  حالً % كان 17ل الى وتخفٌف معدلها الذي وص،وتخفٌف حدة البطالة

ولم ٌثبت نجاعته حٌث أنه ٌنقل البطالة من المنزل والشارع الى ،موضوعً

تزٌد فً بٌروقراطٌة العمل  قنعهوٌؤدي الى بطالة م،داخل المؤسسات العامة

وترجح كفة  ،وتشكل عبئاً على خزٌنة الدولة،وتأخٌر انجاز معامالت المواطنٌن

 االجور على حساب النفقات التنموٌة النفقات الجارٌة من الرواتب و

 

 :السٌاسات المقترحة  

إننا فً حزب الرسالة نرى ان الوسائل التالٌة كفٌلة بالقضاء على هذه 

 :الظاهرة او تخفٌفها الى حدود ومعدالت مقبولة اقتصادٌاً واجتماعٌاً 

ع وتشجٌ فتح مراكز تدرٌب وتأهٌل للشباب بما ٌتناسب واحتٌاجات القطاع الخاص -1

الشركات والمؤسسات المملوكة لهذا القطاع بالمساهمة فً تكالٌف هذه المراكز مع 

  نالزامها بتوظٌف الخرٌجٌ

تشجٌع الشباب وخاصة ذوي التحصٌل العلمً المحدود او المتدنً على العمل  -2

فقد  ،بالزراعة من خالل توزٌع اراضً زراعٌة محدوده لهم مع التسهٌالت الالزمة

على زارعها  زرعت بالزٌتون تدرّ  ذاا( دونمات 11ارضاً بمساحة ) ت بالدراسة انبث

  ...( سنوات من زراعتها7( دٌنار سنوٌاً بعد )18111دخالً ٌصل الى )

عمل فً على  ماللتشجٌع العاملٌن من الع المدفوعة للعمالة، الجورلرفع الحد االدنى  -3

 المردودالعلة الرئٌسٌة فً  حٌث ان،وبذلك ٌتم القضاء على ثقافة العٌب الدنٌاالوظائف 

وثبت ذلك فً ،ولٌس باستنكاف الشباب عن العمل ونوع الوظٌفة ،المالً من العمل

  ...عمال الوطن لدى امانة العاصمة



16 

 

حٌث ان هذه العمالة عدا عن انها تحل محل العامل  هالحد من تشغٌل العمالة الوافد -4

وذلك من  ،لها من عملها للخارجً تفانها تقوم بتحوٌل الدخل المتأ ،اًٌ المحلً وظٌف

 خالل اصدار وتطبٌق التشرٌعات المتشددة فً هذا المجال وتعاون القطاع الخاص .

صندوق التنمٌة  غرارعلى ،قراض بشروط مٌسرةالالتوسع فً تأسٌس مؤسسات ا -5

الفقراء وذوي الدخل المحدود النشاء مشارٌع انتاجٌة صغٌرة تدر  ضوالتشغٌل القرا

ستر عٌشهم وٌحولهم الى فئة منتجة بدالً من ان ٌكونوا عبئاً على وزارة علٌهم دخالً ٌ

 ..التنمٌة االجتماعٌة والمؤسسات الخٌرٌة االخرى.

ب متطلبات االسواق المجاورة لتشغٌلهم ستدرٌب الشباب وتعلٌمهم مهنٌاً وتأهٌلهم ح -6

الل اتفاقٌات ومن خ ،من خالل اتفاقٌات تعقد بٌن الدولة والدول المضٌفة تحفظ حقوقهم

ومن خالل شركات التوظٌف والتشغٌل ،والدول المضٌفة تحفظ حقوقهمتعقد بٌن الدولة 

وار جاالهلٌة خاصة وان الشعب االردنً ٌتمتع بخاصٌة عمرٌة ممٌزة عن دول ال

 .سنة  23حٌث ان متوسط اعمار السكان 

رٌع تخصٌص مبالغ فً موازنة  الدولة للتنمٌة مما ٌخلق فرص عمل فً المشا -7

 ،وعلىتنفٌذ المشارٌعلالتنموٌة واالشتراط على الشركات المتعاقدة مع الدولة 

 الستثمرٌن االجانب تشغٌل النسبة االكبر من عمالتهم من العمالة االردنٌة .

 

  ةآحقوق االنسان وانصاف المر -0

 الواقع القائم     

تكون  هاءه نصف المجتمع وهً بما تتمتع به من تحصٌل علمً وكفآتشكل المر   

عنصراً منتجاً ومشاركا ً فً بناء الوطنً وٌجب اتاحة المجال الشراكها فً عملٌة 

ال ان  تبقى عضواً معطالً ، وال بد من مواكبة العالم المتقدم فً مجال منح  ،البناء

االنسان عموماً حقه فً الحٌاة الكرٌمة والتعبٌر عن ذاته بكل حرٌة وفً هذا المجال 

  -:م فاننا نرى ان ٌت

 ةـــرحـات المقتــــالسٌاس

 ودٌن. قتطبٌق مبدأ المساواه بٌن فئات المجتمع دون تمٌٌز بٌن جنس وعر -1

 حرٌة ابداء الرأي والتعبٌر. -2

 والسفر والعمل . والعبادةحرٌة التعلٌم   -3
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محو االمٌة المنتشرة خصوصاً فً صفوف النساء باالرٌاف والبادٌة بانشاء  -4

 مرأة على التعلٌم .ع الٌمدارس خاصة بذلك وتشج

تشجٌع المرأة على العمل وتفعٌل التشرٌعات الخاصة بدور الحضانة لدى  -5

شركات ومؤسسات القطاع الخاص وعدم االستغناء عن االمهات العامالت 

 للتهرب من اجازة االمومة.

تفعٌل التشرٌعات الخاصة بالعنف االسري وتكثٌف البرامج التوعوٌة بهذا  -6

بٌق التشرٌعات الخاصة باستغالل النساء فً التسول الخصوص والتشدد فً تط

 والسلوكٌات المخلة باالداب العامة .

 

 الـــة االطفـــاٌـــحم -3

 الواقع القائم:

االطفال هم جٌل المستقبل الذي سٌقع على عاتقه بناء الوطن وحماٌته واالستمرار  

فٌة العداد جٌل صحً فً مسٌرة التقدم والتنمٌة ولهذا ال بد من اٌالئهم العناٌة الكا

المجتمع من سوء المعاملة فً اطفال بعض الفئات  وٌعانً،قادر على العطاء

وحرمانهم من التعلٌم لتشغٌلهم مبكراً فً اعمال وظروف  ،ستغالل فً التسولواال

 واتباع سلوكٌات مهنٌة . دشدٌدة القساوة تدفع بهم الى التشر

 السٌاسات المقترحة 

 ننا نرى ان تتخذ الوسائل التالٌة لحماٌتهم والعناٌة بهم :وفً هذا المجال فا    

تعمٌم الرعاٌة الصحٌة المجانٌة لالطفال سواء بالتطعٌم ضد االمراض او  -1

 بالعالج وتنشٌط برامج الصحة المدرسٌة .

تفعٌل التشرٌعات التً تمنع التسول واالنحراف وعمل االطفال ومعاقبة اولٌاء  -2

 لهم بهذا السلوك .االمور الذٌن ٌستغلون اطفا

 وتقدٌم  التشدد فً حماٌتهم من العنف االسري وتشجٌع جمعٌات رعاٌة االسرة  -3

 كافة التسهٌالت الالزمة لهم لممارسة نشاطهم على نطاق واسع

 توفٌر الوسائل التعلٌمٌة وبرامج تنمٌة مهارات حسب السن العمري للطفل . -4

 تعلٌمهم  مهن ومهارات انتاجٌة .االعاقة و ودعم دور رعاٌة االٌتام واالطفال ذو -5
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  رارــقـع الـــً صنـاركة فـــالمش -4

 الواقع القائم   

تزال المشاركة فً صنع القرار ، تتراح حركتها فً المربعات االعالمٌة فقط ، بعٌدا  ال

ان من حق من ٌشارك فً البناء ان ٌشارك فً صنع القرار بعن االلتزام القانون لذلك 

وحٌاة أبنائه والن المواطنة مشاركة وبناء فان تعمٌم ذلك على مساحة  الذي ٌمس حٌاته

 : اتباع ما ٌلًذلك  تحقٌق ونحن فً حزب الرسالة نرى فً سبٌل ،الوطن واجب 

 :ة ــــات المقترحـــاســالسٌ

 

 .بالدول الدٌمقراطٌة المتقدمة  ةسواي آاٌجاد ساحة عامة للتعبٌر عن الر -1

 ... المحلً الحكم وادارة، اذ القراراتتطبٌق الالمركزٌة فً اتخ -2

فئات المجتمع وعلى اسس حزبٌة  جمٌعتحدٌث قانون االنتخابات بحٌث ٌشمل  -3

 تشكل الحكومة من االغلبٌة الفائرة بمقاعد البرلمان.

    ومصارحتهممع المواطنٌن واالعالم الشفافٌة فً تعامل الحكومة  بمارسة -4

 بحقائق االمور 

لكً ٌشارك الجمٌع ممن ٌحملون الجنسٌة االردنٌة ،ةتوسٌع القاعدة الشعبٌ -5

ٌز فً بناء الوطن وتعزٌز مكانة الدولة ٌوٌتمتعون بصفة المواطنة ودون تم

     وترسٌخ هٌبتها تنفٌذاً للتوجهات الملكٌة السامٌة المستمرة للحكومة .

 دونما استثناء لتأوٌل ٌبعده عن المضمون.ومعانٌه ترسٌخ قٌم الدستور  -6

 

 ً ـــال االجتماعـــاء رأس المـــبن -5

 الواقع القائم

الذي ٌتسم به  ،الواقع االجتماعً والتكوٌن الجماعًال ٌنفصل االقتصاد عن 

السمات التً  فًل فً مخرجاته ماعٌت بد ان نرقى باقتصادنا لكً اذ  ،المجتمع

الذي ٌقوم على تنمٌة  ،اي االقتصادٌتصف بصفة االقتصاد االجتماعً تجعله

 .وموارده واستغاللها استغالالً جٌداً ،معالمجت

 

 



19 

 

 ةـــات المقترحـــالسٌاس

تحقٌقاً لخلق الرأسمال االجتماعً ،فان اٌجابٌة السٌاسات التالٌة قد تساعد على اٌجاد 

 ذلك: زانجالتفاعالت المطلوبة فً سبٌل ا

 منع االحتكار الوظٌفً المقتصر على فئة معٌنة من فئات المجتمع . -1

 توازن الي مجتمع .القة الوسطى بصفتها عامل حماٌة الطب -2

تشجٌع مبادرات االنتاج االسري من الموارد المحلٌة المتوفرة وانشاء مشارٌع  -3

وذلك بمنح هذه االسر قروضاً مٌسرة ،اسرٌة صغٌرة كمشارٌع الحرف الٌدوٌة

 اتهم من خالل البازارات الخٌرٌةجساعدة فً تسوٌق منتمتتناسب ومشارٌعهم ،وال

 . قتة والدائمةالمؤ

تشجٌع انشاء وتأسٌس الشركات والمشروعات والورش الخاصة ذات راس المال  -4

صب من ع% 91المحدود ووضع التشرٌعات الناظمة لها حٌث انها تشكل 

االردنً فهً تتمٌز بتوفٌر فرص العمل امام الشباب المتعلم والشباب  داالقتصا

مد فً انتاجها على استغالل الموارد الذي لم ٌحظ بالتعلٌم والتأهٌل كما وانها تعت

المتوفرة محلٌاً وقادرة على منافسة المنتجات المستوردة بما ٌخدم المستهلك 

 المحلً .

 

 تشجٌع حركة المجتمع المدنً وبناء مؤسساته   -6

 الواقع القائم

كثٌر من المجاالت التً تعمل على  فًلم تزل حركة المجتمع المدنً بطٌئة الوقع 

حٌث التزال االعراف والتقالٌد والموروثات  صالحالتغٌٌر واالخلق حالة من 

اً لدى مختلف الشرائح االمر الذي ٌبعد جالتارٌخٌة هً المحددات االكثر قبوالً وروا

روح القانون عن السٌطرة على حٌاة المؤسسات وتطبٌقاتها وتحول دون سٌادة 

 ...مالً أر اشراقاً والقانون وفتح الفرص المتكافئة أمامها لجعل المستقبل اكث

 

 السٌاسات المقترحة

 االدراك لخطوات االصالح ٌقتضً ان ٌطرح الحزب السٌاسات االصالحٌة التالٌة:ان     

 المدٌنة للمجتمع وتعزٌز النهج الدٌمقراطً للدولةالحالة  منضرورة االنتقال  -1

غالل بتوسٌع نطاق الحرٌات ضمن مفاهٌم البحث عن االٌجابٌات واستغاللها االست

 االمثل لبناء الدولة المتقدمة .
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تطبٌق مبدأ المواطنة على كافة مركبات وفئات المجتمع االردنً سواء بسواء  -2

 تحت مظلة سٌادة القانون.

 تطبٌق مبدأ تكافؤ الفرص فً التوظٌف والتعلٌم دون استثناءات . -3

ة رفع القٌود عن تحركات ونشاطات مؤسسات المجتمع الحزبٌة والنقابات المهنٌ -4

 واالتحادات العمالٌة والطالبٌة كل حسب االهداف الواردة فً القوانٌٌن الناظمة له 

والعشائرٌة السٌاسٌة والمحسوبٌة والواسطة  الفئوٌةالعتبارات القائمة على الغاء  -5

ومحاربة الفساد بكافة اشكاله وتطبٌق العدالة بحق العابثٌن والمتالعبٌن بمقدرات 

 الدولة والمواطنٌٌن.

ورئٌس مجلس  والتمٌز بٌن سلطات سلطاتبٌن ال والفصلالل القضاء استق -6

تحقٌق العدالة للجمٌع ودون تمٌٌز ل وصوال ،وزٌر العدلسلطات والقضاء االعلى 

 .الصادرة عنهما .. حكامالواقرارات الودون تأثٌر على 

  

 رفع القدرات التنافسٌة للدولة  -7

 الواقع القائم

اد الدولة ضعفها وعدم انتاجٌتها بل وتأثٌرها أثبتت االدارة المباشرة القتص

فً  قعتهاحٌث ان نفقات الدولة العالٌة او،السلبً على مٌزان المدفوعات

مدٌونٌة مرتفعة ورفعت معدل التضخم ونسبة البطالة ولكً تعالج الحكومة 

هذه المدٌونٌة اتجهت الى تحوٌل مؤسسات الخدمة العامة وبعض المشارٌع 

قطاع الخاص بما عرف بالخصخصة وكانت خطوة موفقة لم االنتاجٌة الى ال

ولكن الحكومة قامت ،منها فً االتجاه الصحٌح ةتم استغالل االٌرادات المتأتٌٌ

فال خصصه والانتاج  وبقٌت هذه  ،ة ٌمواز عامة بتأسٌس مؤسسات

 المؤسسات تستهلك دونما اداء ٌذكر.

 

 السٌاسات المقترحة

د البالد هً فً تحوٌله من اقتصاد موجه الى المستقبلٌة القتصا ةرؤٌالإن 

اقتصاد سوق مع مراقبة الدولة بما ٌخدم وٌحمً االقتصاد والمواطن وذلك 

 من خالل :

سلبٌاً  تاثٌراً خصخصة المؤسسات الحكومٌة بشروط عادلة وبما ال ٌترك  -1

 .على مصلحة المواطن 
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والمحتكرٌن  ستغلٌناٌجاد رقابة حكومٌة على االسعار تستطٌع كبح جشع الم -2

والتدخل بالمنافسة ان لزم االمر من خالل طرح السلع للسوق من قبل 

 .المؤسستٌن االستهالكٌة العسكرٌة واالستهالكٌه المدنٌة 

خلق كوادر محلٌة مدربة ومؤهلة فنٌاً وتكنولوجٌا وادارٌا قادرة على  ادارة  -3

ى كافة االصعدة ها كماً  ونوعاً وعلٌبمقدرات الدولة وعلى تقدٌم الخدمة لطال

 الصحٌة والتعلٌمٌة والسٌاحٌة .

وتحوٌل  العامةاالبقاء على المؤسسات المحققة للربح من بٌن المؤسسات  -4

 .طوٌرهوت كادر العامالموظٌفها للقطاع العام وحسب 

 

 

 بناء شبكة االمان للمجتمع  -8

 الواقع القائم

االنتاج وبناء  قدراته علىتعزٌز ه نال ٌمكالحماٌة  مزاٌا ٌعانً من قلة فًإن مجتمعاً 

فً ظل حرص االفراد الدائم تجاه العوامل االساسٌة التً ،اذا تم ذلك اقتصاد قوي

 نتٌجة الحساسهم بالقلق والخوف. تكفل لهم والبنائهم االمان االجتماعً والمعٌشً

 

 السٌاسات المقترحة 

حماٌة ٌتوجب من اجل بناء مجتمع معطاء صحً ان تتوفر له ال ٌرى الحزب انه

 : على النحو االصالحً التالً الالزمة

 شمول كافة أفراد المجتمع بمنفعة التأمٌن الصحً . -1

 شمول المواطنٌن بمظلة الضمان االجتماعً . -2

تكرٌس المبادرة الملكٌة السامٌة سكن كرٌم لعٌش كرٌم بتوفر سكن لكل  -3

ص مواطن ودعم هذه المبادرة بكل الوسائل المتحة وخاصة من القطاع الخا

 بخفض الكلفة على المواطن .

توفٌر التعلٌم المجانً للجمٌع على السواء إن أمكن او بتكالٌف مخفضة دون  -4

تمٌٌز او استثناء وتدل الدراسات على ان واردات الجامعات الحكومٌة من 

الرسوم المدفوعة من المواطنٌٌن من خالل فواتٌر الخدمات الرسمٌة المقدمة 

فً خمس سنٌن سنوٌاً ، وهذا المبلغ إن دٌنار  ملٌون 341لهم تبلغ حوالً 

 .لتعمٌم التعلٌم الجامعً المجانً  دكاٌاحسنت ادارته ٌكفً او 
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 تعزٌز القدرات التنافسٌة ومجتمع المعرفة ًــــانـالثاس ــالساد دــالمح

 الواقع القائم

       

م السبق والتقدٌر فً كان االردن وما زال ٌمتاز بشغف ابنائه للعلم والتعلٌم وٌسجل له -1

تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة لدى الدول العربٌة الشقٌقة وخاصة دول الخلٌج العربً 

وبالقٌاس الى امكانٌاته ومقدراته ورقعته الجغرافٌة وعدد سكانه ،والجزٌرة العربٌة

الدولة العربٌة االولى من ناحٌة عدد انتشار الجامعات فٌه  نع رفان االردن ٌعبّ 

دمة التعلٌمٌة الجامعٌة باالضافة البنائه الى طالبٌها من دول الجوار ومن م الخٌدقتو

وتنتشر فً االردن الجامعات االهلٌة المملوكة ،الدول العربٌة واالسالمٌة االخرى

للقطاع الخاص باالضافة الى الجامعات الرسمٌة وٌبلغ عدد الجامعات فً االردن 

 ( جامعة .18)

الحكومٌة فان االردن ٌمتاز بكثرة المدارس الخاصة  وباالضافة الى المدارس     

بمرحلة  من مرحلة الحضانة وانتهاءً  التً تتبع الستثمارات القطاع الخاص ابتداءً 

 التوجٌهً .

ٌفتقر القطاع التعلٌمً فً االردن الى التأهٌل الكافً للمعلمٌن والى االدارة        

وسائل المتقدمة فنٌاً وتكنولوجٌاً المتخصصة والى منهجٌة التعامل مع الطلبة ولل

.كما تفتقر المدارس الى المكتبات العلمٌة واجهزة البحث العلمً والمختبرات 

باالضافة  الى افتقارها لوسائل الراحة والعناٌة الصحٌة من تدفئة ومٌاه وعٌادات 

 طبٌة ومالعب مالئمه .

 

ء االقتصاد االردنً تعتبر الخدمات التعلٌمٌة من العناصر المهمة فً بنا      

حٌث ان االردن وكما أسلفنا ٌعتبر مصدراً ،من روافد الدخل القومًورافداً هاماً 

للقوى البشرٌة الشابه للدول المجاوره التً تعانً من نقص فً هذه القوى المنتجه ، 

والعامل االردنً ٌتمتع بشهرة واسعة فً هذه الدولة وخاصة الخلٌجٌة بكفاءته 

ته االدارٌة والتزامه الخلقً واالدبً والمثابره والنشاط وٌرى حزبنا المهنٌة ومهارا

أنه ال بد من تطوٌر هذه الكفاءات والمهارات وتزوٌد شبابنا باحدث المعلومات 

التكنولوجٌة لتعزٌز قدراته التنافسٌة فً عالم تربطه االن شبكة من المعلومات 

 الشاملة لكل انواع العلوم وشتى مناحً الحٌاة .
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 السٌاسات المقترحة    

سٌبل تحقٌق هذه االهداف فاننا نرى ان اصالح العملٌة التعلٌمٌة لالستفادة  فًو  

  -الكاملة منها اقتصادٌاً ٌكون من خالل ما ٌلً :

 اوالً الخدمات التعلٌمٌة

اصالح التعلٌم بالغاء التعلٌم النمطً واستبدالة بتعلٌم جدٌد قادر على خلق  -1

صنع  اعادة تقبل حسب التوقعات والدراسات وتستطٌعاكب المسوكوادر ت

ورفع مستوى المعلمٌن وتحسٌن المدخالت التعلٌمٌة  ،من جدٌد التارٌخ

 وتطوٌر المنهاج التعلٌمً االساس والجامعً .

تشجٌع البحث العلمً المؤدي لالبداع واالبتكار وبالتعاون التام بٌن القطاعٌن  -2

والمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجٌا العام والخاص والجامعات االردنٌة 

 ودعم مبادرة مدرستً كمبادرة رٌادٌة هادفة .

ة تواكب العصر الحدٌث الذي ٌعتمد على الطاقة ٌالبحث عن اطر حداث -3

التكنولوجٌة حٌث بدأ العالم الحدٌث ٌستخدم الطاقة الصناعٌة التً تعتمد على 

م وسائل الطاقة الطبٌعٌة استخدام الوسائل التكنولوجٌة مستغنٌاً عن استخدا

 البطٌئة .

تغٌٌر المناهج الجامعٌة بما ٌؤدي الى خلق حالة وطنٌة باعداد جٌل اردنً  -4

مسلح بوسائل المعرفة والتدرٌب والمهارة وخلق قٌادات قادرة على قٌادة 

وتوجٌه الجٌل القادم لالستفادة منهم كمواطنٌن مطلوبٌن لالخرٌن بما ٌتمتعون 

 .من اقتدار

لمبادرات التً تقوم بها الوزارات لزٌادة اعتمادها على التكنولوجٌا دعم ا -5

 "جهاز كمبٌوتر لكل طالب"كمبادرة "حكٌم" ومبادرة 

دعم البحوث العلمٌة التطبٌقة المتعلقة فً المناحً الهامة التً تستهدفها التنمٌة  -6

 والتنافسٌة .

له من رهبة فً لما ٌشك )الشهادة الثانوٌة العامة( هًٌالغاء امتحان التوج -7

الطالب على التحصٌل العلمً مع  هنفوس الطلبة ولعدم جدواه فً قٌاس مقدر

كامالً بحٌث تقسم الدراسة الى  ً وااللزامًاعاده النظر فً التعلٌم االساس

مراحل تبدأ بالمرحلة التأسٌسة للطالب وتمتد الى ستة سنوات ثم مرحلة 

تد الى اربع سنوات ٌتخرج المشاركة لمدة سنتٌن ثم مرحلة التخصٌص وتم

 منها الطالب لاللتحقاق مباشرة بالجامعة .
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اعادة النظر فً اسس القبول الجامعً على اساس تكافؤ الفرص والغاء  -8

فً الرٌف والبادٌة وذلك ببناء   القاطنٌناالستثناءات وزٌادة االهتمام بالطلبة  

مٌن اكفاء مع مدارس مناسبة لهم وتقوٌة التعلٌم منها من خالل تعٌٌن معل

صرف عالوات مجزٌة لهؤالء المعلمٌن لتشجٌعهم على المزٌد من العطاء 

والخدمة فً تلك المناطق وبذلك تتاح لهؤالء الطلبة الفرصة للتنافس مع 

 زمالئهم فً المدنٌة بكل جدارة واقتدار .

 تنفٌذ توجٌهات حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم بتدرٌس الحاسوب -9

من المرحلة االساسٌة حسب  لومات لطلبة المدارس ابتداءً وتكنولوجٌا المع

 مناهج معدة لهذا الغرض تناسب أعمار الطلبة وقدراتهم االستٌعابٌة .

تأهٌل وتدرٌب المعلمٌن على كٌفٌة التعامل مع الطلبه علمٌاً وسلوكٌاً وتنمٌة  -11

 شخصٌة الطالب وذلك من خالل دورات تأهٌلٌة منظمه ومكثفه . 

مٌن مادٌاً لتخفٌف معاناتهم بما ٌعٌنهم على حٌاه كرٌمه ترفع إنصاف المعل -11

 من سوٌتهم وترتقً بهم الى المستوى الذي ٌلٌق بهم وٌحافظ على كرامتهم . 

بناء المدارس النموذجٌة والواسعة للقضاء على ظاهرة االزدحام الطالبً  -12

هذه ٌة لزٌادة استٌعاب الطلبه ، وتزوٌد جوالوصول الى صفوف بأعداد نموذ

المدارس بمكتبات علمٌة واجهزة بحث علمً ومختبرات واتاحة المجال 

للطلبه للبحث واعداد دراسات متخصصه من خالل االنترنت وتشجٌعهم على 

البحث بتخصٌص جوائز للمتفوقٌن . باالضافه الى تزوٌد هذه المدارس 

 رٌاضٌة .والمالعب ال ةوالمٌاه النقٌ ةبوسائل الراحه والعناٌة الصحٌه والتدفئ

التوسع فً منح التراخٌص للمستثمرٌن من القطاع الخاص فً القطاع  -13

االستثماري فً  التعلٌمً ومنح التسهٌالت والحوافز لمن ٌقٌم مشروعه

 المناطق االقل حظاً . 

 ةٌشارك بها القطاع الخاص لتقٌٌم العملٌ ةومساءل ةتشكٌل لجنه مراقب -14

 اه التطوٌر والتحدٌث . التعلٌمٌه باستمرار وتقدٌم توجٌهات باتج

بالعمل واتخاذ  ةوالروتٌن والترهل االداري واالنفرادٌ ةانهاء البٌروقراطٌ -15

القرار وربط الجامعات والمدارس مع الوزارة بشبكة معلومات وبٌانات 

 وتغذٌة هذه الشبكة بأٌة مستجدات وأرشفة هذه المعلومات حاسوبٌاً .
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  الخدمات الصحٌة -2

 الواقع القائم

انً الخدمات الصحٌة من نواحً كثٌرة تعٌق دورها فً تقدٌم الدعم الالزم تع

 القتصاد الدولة فنٌاً وادارٌاً وتسوٌقٌاً .

واالتصال  ةمن الناحٌة الفنٌة فانها تفتقر للبحث العلمً ووسائل التكنولوجٌا المتطورف

مع المؤسسات الصحٌة العالمٌة المتطورة ومن االستثمار فً القطاع الصحً بانشاء 

ستثمار فً هذا المجال المشارٌع صحٌة كبٌرة من قبل القطاع الخاص فقد ارتكز ا

وبعض المشافً ذات السعة السرٌرٌة المحدودة ،ةٌاالدوٌة الجٌنعلى انشاء مصانع 

ً وتفتقر مصانع االدوٌة االردنٌة الى المواصفات دون اٌجاد مراكز للبحث العلم

 العالمٌة التً تجعل منها مصدراً للدول االوربٌة ومنافساً قوٌاً لالدوٌة العالمٌة .

االدارٌة ومن الناحٌة االدارٌة فان المؤسسات الصحٌة تفتقر الى الكفاءات 

خدمات ممٌزة  المتخصصة والمؤهلة والمؤهلة لتطوٌر االداء االداري من اجل تقدٌم

 لنزالئها باالضافة الى ضعف الرقابة والمساءلة .

أما من الناحٌة التسوٌقٌة واالعداد فمؤسسات الصحٌة تفتقر الى الكفاءات التً 

تستطٌع تسوٌق اهدافها وتصنع البرامج الالزمة للتسوٌق محلٌاً وخارجٌاً باالضافة 

 التمرٌضٌة والفندقٌة الممٌزة .الى افتقارها الى الكوادر المؤهلة لتقدٌم الخدمات 

 

 : السٌاسات المقترحة

 فٌما ٌلً: لخصوفً هذا المجال فاننا نرى ان وسائل تحسٌن الخدمات الصحٌة تت    

رفع مستوى الخدمات الصحٌة الى مستوٌات أعلى تحفظ لالردن تفوقه من  -1

 خالل مراكزه الطبٌة المتمٌزة والمتقدمة فً معالجة بعض االمراض الخطٌرة

والمركز الوطنً ألمراض الغدد والسكري ،كمركز الحسٌن للسرطان

 الجامعات االردنٌة . فً الطبوكلٌات  ،ومدنٌة الحسٌن الطبٌة ،والوراثة

دعم من القطاع الطبً الخاص وبالشراكة باٌجاد مراكز متقدمة للبحث العلمً  -2

 مع المؤسسات الصحٌة والعالجٌة العالمٌة المتقدمة .

الخاص على االستثمار بهذا القطاع بانشاء مشارٌع عالجٌة تشجٌع القطاع  -3

من  كبٌرة على غرار المؤسسات الصحٌة العالمٌة وذلك باستقطاب المرضى

 الخارج وخلق سٌاحة عالجٌة .
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 والخاصوووة وتووودرٌستطووووٌر الجهووواز االداري للمؤسسوووات العالجٌوووة العاموووة  -4

علووٌم وتأهٌووول مستشووفٌات والتركٌوووز علووى تلمسوواقات جامعٌووة خاصوووة بووادارة ا

ممرضووٌن وتوودرٌبهم علووى كٌفٌووه العناٌووة الجٌوودة بووالمرٌض موون كافووة النووواحً 

االنسانٌة والمحافظة على النوعٌة والجودة فوً تقودٌم الخدموة وتسووٌق الصوحة 

 العالجٌة .

 وحوسبة كافة المعلومات الخاصة بالمرٌض .،لة متوفٌر البنٌة التحتٌة المتكا -5

 

 :الخدمات السٌاحٌة  -3

 ع القائمالواق

 ىسٌاحٌاً هاماً عل ٌمتاز االردن بمزاٌا سٌاحٌة تجعله محط انظار العالم ومركزاً      

المستوى المحلً واالقلٌمً والدولً  فموقعة الجغرافً وطبٌعة تجعل منه موقعاً 

سٌاحٌاً ترفٌهٌاً ،وآثاره الحضارٌة ومنها البتراء التً صنفت من عجائب الدنٌا السبع 

ثار الحضارٌة المنتشرة فً كافة انحاء االردن والتً تمثل حضارات ووادي رم واال

امم تعاقبت على االردن والبحر المٌت اخفض منطقة فً العالم عن سطح البحر 

وتمثل هذه االثار بما فٌها االثار الدٌنٌة ثروة قومٌة هائلة ان احسن استخدامها 

، فاالٌرادات المبٌنة تالٌاً تبعاً ةستكون داعماً قوٌاً لالقتصاد االردنً ولتدعٌم السٌاح

حجم الدعم ظهرتها النشرات التً اصدرها البنك المركزي توضح للسنوات التً 

 تسهم فٌه:الذي 

 

 ملٌون دٌنار            السنة 

2114             94248  

2115          719144   

2116          146148  

2117          163843 

2118         218845 

 

 المقترحة  سٌاساتال

اتها وفق تخطٌط سٌاحً دقٌق ،واستدراكاً دوحفاظاً على حجم الواردات المتوقع زٌا  

 -فاننا نرى ان ٌتم تنفٌذ ما ٌلً :لتوقعات  المؤمل تحقٌقها،ل
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المرافق  رر وسائل التسوٌق وتوفٌٌدعم السٌاحة وتنوٌع المنتج السٌاحً وتطو -1

ٌدي العاملة فً هذا القطاع وتطوٌر السٌاحة السٌاحٌة وتوسٌع استخدام اال

 النوعٌة.

العقبة وتطوٌر  -وادي رم –االهتمام بالمثلث السٌاحً المتمثل فً مثلث البتراء  -2

 لالقامة اطولالبنٌة التحتٌة وتوفٌر وسائل النقل الحدٌثة والمتطلبات للسٌاح 

بالزي الشعبً  ابراز التراث الشعبً عند استقبال السائحٌن فً االماكن االثرٌة -3

 والمتحف التارٌخٌة والطبٌعٌة وغٌرها... التراثً وااللحان الشعبٌة الممٌزة

تسوٌق السٌاحة من خالل كوادر مؤهلة ومدربة على فن التسوٌق السٌاحً من  -4

خالل مناهج دراسٌة متخصصة وتشجٌع السٌاحة الداخلٌة بتخفٌض التكلفة على 

 المواطن االردنً.

شركات اهلٌة تعنً اص بالقطاع السٌاحً بتأسٌس تشجٌع االستثمار الخ -5

بتسوٌق كافة االماكن السٌاحٌة بكادر اردنً مؤهل لهذه الغاٌة وتوفٌر التطلبات 

 .ٌه والفردٌة والكمالٌة لراحة السٌاح واستجمامهم ساالسا

 

 والتكنولوجٌاقطاع االتصال   -4

 القائمقع االو

لتقدٌم الخدمات  اع االتصال والمعلوماتتـأسٌس قطغالباً ما ٌتم االمر الذي ٌقتضً 

ذات االداء العام للمالٌة العامة للدولة ،وان االرتقاء بمستوى خدمات هذا القطاع 

القطاعات المختلفة للعمل على تعزٌز  ه معرفع درجة التنافسٌة لٌعمل على 

الشراكات الدولٌة لالردن ونجاحه فً مجال البرمجٌات والتطبٌقات وانجاح برنامج 

الحكومة االلكترونٌة لرفع كفاءة االداء الحكومً والتسهٌل على الناس النجاز 

 . والولوج فً عالم التكنولوجٌا المتطورة معامالتهم والتقلٌل من هدر الطاقة والتنقل

 

 السٌاسات المقترحة 

لتحرك نحو رفع سوٌة هذا القطاع الهام ٌفرض علٌنا أن نتجه الى لإن الرؤٌة الجادة 

 : ا ٌلًتنفٌذ م

ان ٌتم تشجٌع القطاع الخاص لالستثمار فً قطاع المواصالت بانشاء شبكة  -1

 مترو تربط بٌن المناطق المختلفة .
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تأسٌس مركز معلومات محوسبة ٌستطٌع اي مواطن ان ٌطلع على المعلومات  -2

 . web siteالتً ٌرٌدها من خالل الدخول على ال 

با ووهً احدث علوم حالٌاً فً اوراالدارة االلكترونٌة .   e.mاالنتقال الى  -3

جامعة تدرس هذا العلم على مستوى الماجستٌر وهً وامرٌكا سٌما فً االردن 

  .الوحٌدة بالمنطقة

تعمٌم التكنولوجٌا المتطورة فً اسالٌب التعلٌم والحٌاة العملٌة لمؤسسات  -4

عرفً ٌستقً منه الجٌل والناشئه قوته المالقطاعٌن العام والخاص ،زاداً ٌومٌاً 

 .باستمرار

 قطاع الصناعًال -5

 الواقع القائم

ٌعانً القطاع الصناعً فً االردن من نقص فً الطاقة الكهربائٌة والمٌاه 

والكفاءات المدربة التً تتمتع بمهارات عالٌة وهذا ٌنعكس سلباً على جودة 

 ونوعٌة المنتج كما ٌعانً اٌضاً من ضعف فً التسوٌق الخارجً . 

 :ًسنأتً على ذكرها ه االردنٌة من ثالث قطاعات رئٌسٌة  وتتكون الصناعة

الكهرباء والمٌاه ،وتمدٌدات، التحوٌلٌة والصناعات،الصناعات االستخراجٌة

  .الساخنة والغاز

 

التجارة العالمٌة من حٌث فتح االسواق   قوانٌنوتواجه الصناعة فً االردن    

ستطٌع منافسة البضائع الصٌنٌة المحلٌة للدول المنتظمة بالتجارة الدولٌة وال ت

على سبٌل المثال وال منافسة منتجاتها الدول التً بها الطاقة رخٌصة جداً وكذلك 

  . صةٌخاالٌدي العاملة الر

 القطاع االول : الصناعات االستخراجٌه                

ٌتمٌز االردن بوفرة العدٌد من الخامات الطبٌعٌوه ومون اهمهوا الفوسوفات  

 باالضافه النفط والغاز الطبٌعً واالحجار .  والبوتاس

 القطاع الثانً : الصناعات التحوٌلٌه :              

واالسومنت والمنتجوات البترولٌوه واالحمواض الكٌماوٌوة  ةواهمها االسومد 

 والصناعات الخفٌفه . 
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 القطاع الثالث : الكهرباء 

لتووالً ٌبووٌن وتمثوول الكهربوواء المنتجووه لالسووتهالك المحلووً والجوودول ا  

ك المركووزي نووكمٌووات االنتوواج موون الصووناعات الرئٌسووٌة حسووب نشوورة الب

 2111الصادرة فً شباط 

  انصىاعاخ االسرخراخيح انصىاعاخ االسرخراخيح انفررج

 فىسفات

 الف طن

 بىجاس

 الف طن

 االسمذه

 الف طن 

 احماض 

 الف طن

 كلنكر

 الف طن 

 اسمنث

 الف طن 

 منجات بحرولية

 الف طن 

ء م . كيلااى واط الكهربااا

 ساعو

2005 637437 182931 79033 161336 337437 404539 421337 935933 

2006 587038 169934 86138 166836 341932 396734 401732 922734 

2007 554134 179434 83130 150230 336732 396933 374034 1007735 

2008 626536 200436 78738 139332 357838 428337 367032 902333 

حٌظظظث زاد انتظظظا  الفوسظظظفات  0228وٌالحظظظظ أنظظظه ٌوجظظظد تراجظظظع باالنتظظظا  فٌمظظظا عظظظدا عظظظام 

% للفوسظظظفات  03,0% لالسظظظمنت و  7,9والبوتظظظاس واالسظظظمنت بنسظظظب تراوحظظظت بظظظٌن 

والجدول التالً ٌبٌن ما تم تصدٌرة من الصناعات الرئٌسٌة ) بوااللف طون ( حسوب البٌانوات 

 الصادرة عن مٌناء العقبة . 

 اخري اسمذة بىجاس فىسفات الفحرة

2005 400633 157035 106036 90632 

2006 325434 137234 115738 78236 

2007 360433 157336 105533 93431 

2008 397539 156333 96836 85234 
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والجووودول التوووالً ٌبوووٌن  2115وٌالحظظظظ التراجظظظع السظظظنوي بالكمٌظظظات المصظظظدرة عظظظن عظظظام 

 الصناعٌه الرئٌسٌة :  الصادرات الوطنٌه للسلع

 الصنف
5002 

 انف ديىار

5002 

 انف ديىار

5002 

 انف ديىار

5002 

 انف ديىار

 371392 1383318 1123894 1193341 انفُسفاخ

 5453264 2273420 1813242 1963138 انثُذاش

 4213468 2173800 1513468 1223521 االسمذي

 253134 63687 43700 123078 االسمىد

 123095 83391 73051 73444 ازدار

 2143839 723270 893592 873146 ازماض كمياَيح

مىراخااااااخ دَا ياااااح 

 َصيذالورً

1983624 2103785 3003131 3533113 

المنتجظظات الدوائٌظظة والصظظٌدالنٌة  ٌهوٌالحظظظ مظظن قظظراءة الجظظدول السظظابق أهمٌظظة صظظناع     

كمظا ٌالحظظ  دنا الظوطنًواالحماض الكٌماوٌة وخاصه حامض الفوسفورٌك فظً دعظم اقتصظا

 ار .عنتٌجة ارتفاع االس 0228ان االٌراد المتأنً من التصدٌر قد قفز قفزه نوعٌه عام 

 :  ٌتطلب اتباع السٌاسات التالٌة دعم هذا القطاعإن اسات المقترحه : ٌسلا

 ــ البحث عن المدخالت االساسٌة للمنتج الصناعً وتوسعة النشاط .  1 

 لى مدخالت االنتاج الصناعً . ــ تخفٌض الضرائب ع 2 
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  االردنٌووة بمووا ٌنسووجم مووع المواصووفات العالمٌووة لضوومان انتوواج    ةـووـ تعوودٌل نظووام المواصووف 3 

 .  ةمنتجات منافس

ــ تطوٌر منهاج التدرٌب المهنً لكً ٌتفق مع احتٌاجات الصناعة االردنٌة والمحافظة  4

 ٌتم انصاف العامل . باالجور بحٌث ةوعدم المبالغ ةعلى الصناعات الصغٌر

ـ العمل على فتح اسواق جدٌدة امام المنتج االردنً من خالل اتفاقٌات التبادل التجاري  5

 التً تبرمها الدولة مع الدول االخرى .

 ــ انجاز المشروعات الكبرى فً مجال الصناعه السمادٌة المنغنٌز والمغنسٌوم واستكمال 6

 الهند والٌابان وتعزٌز التواصل بٌن شركات  بعض الصناعات السمادٌة المشتركة مع 

 لفوسفات والبوتاس والمنغنٌز والمغنٌسٌوم وتصنٌع السماد لدعم البحث والتطوٌر . ا    

 من القدرات الفنٌه والعلمٌة هــ تنفٌذاً لرغبة حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم واستفاد 7

تقودٌم الودعم للقووات المسولحه للبنواء   التً ٌتمتع بها ابنواء القووات المسولحه فإنوه ٌتوجوب 

صووناعات دفاعٌووة  كصووناعات هامووه وثقٌلووه تخوودم مصوولحة الوووطن وتزوٌووده موون انووواع 

 جدٌده لكفاٌتة بدل االستٌراد .  

 القطاع الزراعً   -6

 الواقع القائم

 7,623% من مجمل مساحة المملكة اى حووالً  7,8تبلغ مساحة االرض الزراعٌة  

منهوا علوى  ةع نسوبة كبٌورٌ% وقد قامت الدوله بتوز 2,5ستغل منها حوالً كٌلو متر مربع م

حٌووث ٌعتموود المووواطن االردنووً فووً  فظظً االردن مظظن قلظظة المٌظظاة ةوتعظظانً الزراعظظالعشووائر   

الزراعووه علووى مٌوواه االمطووار كمووا تعووانً االرض الزراعٌووة موون الزحووف العمرانووً المسووتمر 
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انخفظاض كمٌظات االنتظا  وارتفظاع اسظعارها  ومن خطر التصحر ، وٌنعكس ذلظك علظىعلٌها 

  : هً على المستهلك وٌتكون االنتا  الزراعً من ثالثة حقول زراعٌة

 ــ المحاصٌل الحقلٌه كالقمح والشغٌر والعدس والذره والبرسٌم  1 

ـووووـ الخضووووروات كالبنوووودورة والباذنجووووان والخٌووووار والفقوووووس والزهووووره  2

 والكوسا .والملفوف والبطٌخ والشمام والبطاطا 

ـوووـ االشوووجار المثمووورة كوووالزٌتون والعنوووب والحمضوووٌات والمووووز والتفووواح  3 

والوودراق وٌشووكل القمووح والزٌتووون العنصووران االساسووٌان فووً غووذاء 

السكان فً االردن والجدول التالً لكمٌات االنتاج ٌبٌن مودى التراجوع 

 فً االنتاج الزراعً نظراً لعدم اٌالء هذا القطاع االهتمام الكافً 

 2008 2007 2006 2005 2004 انف طه

المحاصيل 

 الحقليو
     

 738 2130 239 3434 1332 قمر

 1033 1335 1834 3138 2130 شعير

 032 032 033 038 036 عذش

رري صفراء 

 َتيضاء
1932 3632 2035 1838 2933 

 16236 8938 27535 26436 29632 ترسيم

      انخضرَاخ :

 60033 61032 54536 59839 44935 تىذَري
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 9939 9831 9536 9932 8239 تارودان

 12739 15336 14634 16932 10234 خيار َفقُش

 7732 8030 10030 10636 12134 زٌري َمهفُف

 13938 9839 16030 17231 16533 تطاطا

 4838 5435 6138 7233 5535 كُسا

      االشجار المثمره

 9431 12530 14638 11331 16037 زيرُن

 2634 2736 3232 3435 3234 عىة

 9233 9034 13932 13633 12738 زمضياخ

 4135 3439 4231 3232 3731 مُز

 3439 3135 4634 4536 4234 ذفاذ

 2038 1930 1236 1330 1331 دراق

 

 (   111=  1997وقد بلغت االرقام القٌاسٌة لالسعار كما ٌلً ) 

 4539 6436 7031 1235 8131 انمساصيا انسقهيً

 17338 16232 17838 19339 17330 الخضروات

 17436 18734 21734 19032 22034 االشدار انمثمري

 َتهغد قيمح انىاذح انمسهي مه انسراعً ) مهيُن ديىار (

 20231 24632 27538 30731 38339 
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ات متطلوب ونظراً للمستجدات التً فرضتها االسواق العالمٌه بالغذاء فإن دعم هذا القطواع بو

 هام فً رفد االقتصاد الوطنً فً ظل التحدٌات واالشكالٌات التً ٌعانً منها . 

 :  ةالسٌاسات المقترح

ٌمكون ان تسوهم اسوهاماً كبٌوراً فوً التغلوب علوى هوذه  ةونحن نرى ان المعالجات التالٌ 

 التحدٌات  واالشكالٌات : 

 ــ زٌادة انشاء السدود لتجمٌع مٌاه االمطار  1 

   ة.ممكن ةمنها للزراعه باكبر كمٌ ةلالستفاد ةزٌادم محطات تحلٌة المٌاه العادم ــ 2 

ــ استغالل مٌاه حوض الدٌسً وجرها لعمان حٌث تروي االراضً التً تمر بها  3

سنه على اساس تعداد سكانً  183وتكفً  االردن كما اثبتت الدراسات لمدة 

 . ة( ملٌون نسم12ٌصل الى )

قناة البحرٌن لرفع منسوب مٌاه البحر المٌت وبالتالً حماٌة  ــ احٌاء مشروع 4

الزراعٌة المجاورة من خطر االمالح التً تتسرب الٌها وحماٌة المٌاه  االراضً

 الى جانب البحر المٌت . ةالجوفٌ

 ةللحد من الزحف العمرانً على االرض الزراعٌ هــ وضع التشرٌعات الالزم 5

 لمنع الزحف التصحري .والقٌام باالجراءات الالزمه 

ــ اٌجاد مخطط شمولً ٌراعً عبره تقدٌم حوافز للمستثمرٌن الراغبٌن فً  6

 االستثمار فً هذا القطاع .

والتوسوع فوً الزراعوات  ة،ـ مونح القطواع الزراعوً رعاٌوة اكبور مون قبول الحكومو 7

المنتجه للدخل كوالزٌتون  والتموور والعنوب واالفوكوادو والتركٌوز علوى زراعوة 
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قمح االردنً وتطوٌر المراعً وانتاج  االعالف لتربٌوة الماشوٌة وسوع العجوز ال

فووً الطلووب علووى اللحوووم وتحوٌوول الزراعووه فووً االردن الووى مفهوووم صووناعة 

 الزراعه التً تقوم على التحدٌث واالولوٌات . 

 تعزٌز موارد االردن من الطاقظة والمٌظاه والبٌئظة والحفظاظ علظى :ثـالـاس الثــالسا ددـالمح
.. 

   قائمالواقع ال

موارد االردن من الطاقة والمٌاه والبٌئة والحفاظ على المواد المتاحة مون ارض  لم تشهد"   

تعزٌزاً فً الجهود المبذولة على مدى السنوات المنصرمة بما ٌناسب اهمٌتهوا  ومٌاه وهواء"

 د والخدمات ،ودورها فً بناء الحٌاة االقتصادٌة الحدٌثة فً مجتمع ٌتسم اقتصاده باقتصا

تعتبور الطاقووة المحورك الوورئٌس لالقتصواد فمنووذ فجوور التوارٌخ واالنسووان ٌبحوث عوون الطاقووة و 

ومصووادرها فكووان الفحووم الطبٌعووً المصوودر االساسووً للطاقووة ومووع تطووور الحٌوواة تووم اكتشوواف 

ورة تكنولوجٌوة فوً ثوالفحم الحجري ثم الطاقة الرٌاح ومن ثم الكهرباء التً احودث اكتشوافها 

الطبٌعً وٌعتمد العظالم انن اعتمظاداً رئٌسظٌاً علظى م ،وبعد ذلك تم اكتشاف النفط والغاز العال

النفط والغاز فً تولٌد الطاقة وتشغٌل عجلة االقتصظاد وادواتظه ومظن خظالل بحثظه المسظتمر 

عظظظن مصظظظادر اخظظظرى للطاقظظظة تنسظظظجم وتطلعاتظظظه لبٌئظظظة نظٌفظظظة توصظظظل الظظظى الطاقظظظة البدٌلظظظة 

 )النظٌفة(.

وقوف على طبٌعة الطاقة التوً تسوود مختلوف المجتمعوات سوٌلقً الضووء علوى ان ولعل ال   

لهووا ،سووتكون الوسووٌلة االنجووع فووً حووال توفرهووا لبنوواء اقتصوواد متجوودد ضوومن  ةتووالبوودائل المكاف

تكالٌف اقتصادٌة بسٌطة ،فالطاقة التً اصطلح على وجودهوا التقلٌودي فوً مجتمعوات القورن 

 الماضً ستشكل مما ٌلً:
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 االحفورٌةالطاقة  - أ

وهً الطاقة المستخرجة والمتولدة عن النفط والغاز وهً مكلفة جوداً االن وخاصوة 

بعد ارتفاع اسعار النفط والفترة الزمنٌة المحدودة التوً تغطٌهوا هوذه الطاقوة قبول ان 

اسوعار الونفط فانوه ٌتسوبب فوً عودم وجوود اسوتقرار  هب معٌنهوا ، ونظوراً لتذبوذضٌن

لم ،وتتأثر البٌئوة بوالتلوث بسوبب الغوازات المنبعثوة مون اقتصادي على المستوى العا

احتراق النفط وتتسبب فً ارتفاع درجة الحورارة لتوأثر طبقوة االوزون بهوا فتحودث 

خلخلوووة فوووً مووووازٌن الطبٌعوووة تووونعكس علوووى الحٌووواة علوووى االرض وكوووذلك مشوووكلة 

 راري ومعالجة اسبابها حالحتباس اال

 الطاقة البدٌلة   - ب

الخبراء فً الدول المتقدمة فً البحث عن بدائل للنفط والغاز ولذلك بدأ العلماء و
  ،وتأتً على االشكال التالٌة:من اجل تولٌد طاقة نظٌفة تؤدي الغرض وتحفظ البٌئة

 الطاقة النووٌة. -1

 الطاقة المتولدة عن الرٌاح. -2

 الطاقة المتولدة عن اشعة الشمس. -3

 والطاقة المتجددة او الخضراء. -4

اء هوً موا تجورى االن االبحواث بشوأنها وهوً تتولود مون بقاٌوا النباتوات الطاقة الخضرأم      

والحٌوانات وٌرى الباحثون انه ٌجب تعمٌم االستفادة مون تكنولوجٌوا تولٌود الطاقوة الخضوراء 

تثناء حتى ٌنعم العوالم ببٌئوة نظٌفوة واسوتقرار اقتصوادي سعلى جمٌع دول العالم العالم بدون ا

د علووى الطاقووة االحفورٌووة سووٌقل توودرٌجٌاً الووى ان ٌنتهووً عووام اخووذٌن باالعتبووار ان االعتمووا

 حسب ما تدل علٌه الدراسات .2151
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وامووا المٌوواه وهووً شوورٌان الحٌوواة فانهووا آخووذه بالنضوووب نظووراً لزٌووادة االسووتهالك علٌهووا      

مٌواه لقلوة  لقلوة تغوذٌتها نظور ،االرتوازٌوةواألبار  ب العٌونووتأثرها بالتقلبات المناخٌة ونض

 الموسمٌة السنوٌة..مطار اال

 :ة ــــرحــتــقــات المـــاسـالسٌ

فإننوا نورى ان حول هوذه المشوكلة التوً ٌعوانً منهوا  ،همٌوة الطاقوة والمٌواهأل الفهمومن منطلق 

 -مثل باقً دول المنطقة ٌكمن فٌما ٌلً :كاالردن مثله 

لمتووفر استخراج خامات المعادن المشعة ومتابعوة تطوٌرهوا وخاصوة الٌورانٌووم ا -1

فً االردن والذي ٌمكن االستفادة منه لهذا الغرض ببناء مفاعل نووي لالغراض 

 السلمٌة.

احٌوواء مشووروع قنوواة البحوورٌن بالتعوواون مووع دول الجوووار المعنٌووٌن تووربط بووٌن البحوور  -2

 االحمر والبحر المٌت والذي ٌوفر المنافع التالٌة:

 بناء محطة تولٌد كهربائٌة. - أ

ً تموور بهووا القنوواة واسووتغاللها فووً الزراعووة ومٌوواة ري واستصووالح االراضووً التوو - ب

 الشرب.

المحافظة على العناصر المعدنٌوة الموجوودة فوً مٌواة البحور المٌوت نظوراً الرتفواع  -ح   

منسوووب المٌوواه فٌووه واالسووتفادة موون ذلووك بتعزٌووز واسووتمرار اسووتخراج البوتوواس حٌووث ان 

النشواطات شوركة البوتواس استمرار انخفاض منسوب مٌاه البحر المٌت ٌمكون ان موقوف 

( مشوروع اسوتثمار للمعوادن الموجوود فوً 43رب )اتماماً باالضافة الى امكانٌة بناء ما ٌق

عالوة على ذلك فان انخفاض منسوب مٌاه البحر المٌت تزٌد من تركٌوز العناصور ،مٌاهه

ا وبالتسرب لالرض الزراعٌوة المحٌطوة بوه فتودمره ةالمعدنٌة فتبدا بالشرب للمٌاة الجوفٌ
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وال تعود صوالحة للزراعوة بكوال الجوانبٌن ولوذلك فوان ارتفواع منسووب المٌواه فٌوه باموداده 

 بالمٌاه بواسطة القناة ٌحافظ على هذه االرض وٌحمٌها.

شول وبورتش بترولٌووم  الشوركات االجنبٌوة  متابعة نتائج العقود التً ابرموت موع شوركتً -3

اجها وتشوجٌع القطواع الخواص عون الغواز السوتخر فً مجوال الصوخر الزٌتوً والتنقٌوب

خر الزٌتوً صوللدخول فً هذا المنحى حٌث تفٌد الدراسات بان النفط المسوتخرج مون ال

 ( ملٌون طن 411وقلٌل الكربون وبان مخزون االردن منه ٌصل الى ) فٌفخ

 توسعة مصفاة البترول االردنٌة والتفكٌر فً انشاء اكثر من مصفاة . -4

والعمول علوى فوتح المجواالت لعام والخواص فوً تولٌود الكهربواء المشاركة بٌن القطاعٌن ا -5

لبنوواء محطووات اخوورى تحوودث التنافسووٌة المطلوبووة بمووا ٌووؤدي ذلووك علووى انخفوواظ اسووعار 

  .الوقود

تعزٌووز التعوواون العربووً فووً مجوواالت الطاقووة والتأكٌوود علووى اهمٌووة الووربط الكهربووائً  -6

 العربً.

غاز وخاصة غاز الرٌشة ومرحلٌواً شوراء الغواز التوسع فً مشارٌع البحث عن النفط وال -7

من الشقٌقة مصر وتشجٌع استخدام االراضً االردنٌوة لنقول الغواز العربوً الوى اسوواق 

 اخرى لالستفادة 

 تقوٌة الروابط مع العراق الشقٌق وبناء ابنوب للنفط العراقً عبر االردن . -8

 الدٌسً وتحلٌة مٌاه البحر .تننفٌد مشروع مٌاه  -9

وضع السٌاسات التً تحد من الهدر فً االستهالك للمٌاه والطاقة والتقلٌل مون االنفواق  -11

 وتعظٌم العوائد والحفاظ على بٌئة نظٌفة .
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وضووع اسووتراتٌجٌة للطاقووة وتضوومٌنها منوواهج التعلووٌم العووداد كوووادر مؤهلووة فووً هووذا  -11

 المجال.

تنفٌذ المشروعات الكبورى تعزٌز الجهود المبذولة فً سبٌل  " المحدد االساس الرابع -3

فووً المملكووة وتوووفٌر االموووال الالزمووة لهووا وتوووفٌر الظووروف 

المالئمة وتنفٌذها واخراجها الى حٌز الوجود كالمٌاه والطاقة 

 والصخر الزٌتً وغٌرها"...

     الواقع القائم

   :ةـــات المقترحــالسٌاس

راك القطاع المصرفً االردنً وفً هذا المجال ال بد من وضع سٌاسة مالٌة متكاملة باش    

وعقووود لقووواءات موووع كبوووار المسوووتثمرٌن عربووواً وغٌووور عووورب واسوووتدراج  ،والعربوووً والووودولً

اهتماماتهم ووضع االولولوٌات والحوافز لهم الجتذابهم لتنفٌوذ المشوارٌع الكبورى التوً تتمثول 

 -فً المشروعات التالٌة:

 والكهرباء . همشارٌع الطاقة والمٌا  -1

التحتٌووة التووً توودعم التنمٌووة كمشووروعات الطوورق التووً تووربط اجووزاء مشووارٌع البنووى   -2

المملكووة ببعضووها وتحسووٌن معووالم المنشووأ فٌهووا وتوووفٌر الخوورائط التفصووٌلٌة واللوحووات 

 االرشادٌة لتسهٌل الحركة والتنقل .

بنووواء وسوووائل النقووول العوووام وتعمٌمهوووا وتنظٌمهوووا واحٌووواء مشوووروعات خطووووط السوووكك  -3

المفورق والحودو السوورٌة المفرق والحدود العراقٌة  -قاءالزر–الحدٌدٌة لطرق عمان 

نشوواء اخووط سووكة حدٌوود االموواكن المقدسووة ودول الخلووٌج و –وخووط سووكة حدٌوود الحجوواز 

 مشروع المترو او القطار الكهربائً .
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 توسعة مطار الملكة علٌاء. -4

 تأكٌد اهمٌة مشروعً بوابة العقبة ومٌناء زاٌد .  -5

اصة وتحدٌد تخصصات كل منطقوة مون االنتاجوات التقدم فً مشروعات المناطق الخ -6

ولو لمشروع واحد لكل منطقة ،ضمن الخصوصٌة المناطقٌة كمنطقة جرش للسوٌاحة 

،ومنطقووة المفوورق للصووناعة ،ومنطقووة عمووان لتكنولوجٌووا المعلومووات ،ومنطقووة اربوود 

شووكل موون العقبووة والبتووراء ووادي رم توالمثلووث الووذهبً الووذي ٌ ،للصووناعات الزراعٌووة

 احة .للسٌ

تعمووٌم مشووارٌع االسووكان التووً تحوول مختلووف المشوواكل السووكانٌة والبٌئٌووة والصووحٌة  -7

وتنعش فرص بنواء الطبقوة الوسوطى وتودعم مفهووم المواطنوة واالنتمواء لودى  ،واالمن

 مختلف الشرائح االجتماعٌة.

وضع السٌاسات االقتصادٌة التً تشمل السٌاسظات المالٌظة  االساس الخامس ددالمح -4

النقدٌظظظظة والسٌاسظظظظات االسظظظظتثمارٌة بشظظظظكل والسٌاسظظظظات 

 خاص"

 الواقع القائم

اثبتت االدارة المباشرة القتصاد الدولوة ضوعفها وعودم انتاجٌتهوا بول وتأثٌرهوا السولبً 

مدٌونٌظة حٌث ان النفقات الدولوة الزائودة اوقعوت الدولوة فوً  ،على مٌزان المدفوعات

البطالظة لعظدم وجظود بة بلغت اكثظر مظن ثمانٌظة ملٌظارات ورفعظت معظدل التضظخم ونسظ

نفقات انتاجٌة وزٌظادة النفقظات الجارٌظة والراسظمالٌة والتحاٌظل علظى تخفظٌض نسظبة 

البطالظظة بخلظظق بطالظظة مقنعظظه فظظً اجهظظزة الدولظظة ومؤسسظظاتها وبالتظظالً اٌجظظاد ترهظظل 

 اداري وبٌروقراطٌة وخلقت روتٌن وتعقٌدات فظً اجظراءات والٌظات العمظل فظً هظذه

الحكومة معالجة مدٌونٌاتها طرحت سوندات خزٌنوة بفائودة  وعندما ارادت المؤسسات
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الخنوواق علووى  بووذلك السووٌولة ممووا ضووٌقّ  فامتصووت% اكتتبووت فٌهووا البنوووك المحلٌووة 6

اج البنووك جوتححرٌة البنوك فً اعطاء التسهٌالت االئتمانٌة او التوسع فٌهوا ،ولودى ا

ة سونة ثوم جوددت خوفاً على ودائع المودعٌن قاموت الحكوموة بضومان هوذه الودائوع لود

الضمان سنة اخرى وبذلك تمكنوت الحكوموة مون سوداد الودٌن عقوب رفضوها للعورض 

% وبودون اي شورط جزائوً ،وبودالً 3الذي تقدم به نادي بارٌس لشراء دٌونها بفائدة 

من ان تتجه الحكومة الى التنمٌة الداخلٌة بعود خالصوها مون الودٌن وضومن امكانٌاتهوا 

فظظً المشظظارٌع الراسظظمالة او نفقظظات غٌظظر انتاجٌظظة  لجظظأت للظظدٌن مظظرة اخظظرى للتوسظظع

( احظظد عشظظر ملٌظظار دٌنظظار وهكظظذا اعظظادت الكظظرة الظظى نقطظظة 00فوصظظل الظظدٌن الظظى )

  .الصفر

 2118المدٌونٌة الداخلٌة والخارجٌة والناتج المحلً لغاٌة نهاٌة عام بوفٌما ٌلً جدوالً 

 وٍايح انفررج

2004 

 دينار

2005 

 دينار

2006 

 دينار

2007 

 اردين

2008 

 دينار

 اخماني انذيه انذاخهي

 انسكُمح انمركسيح ) ضمه انمُازوح(-1

 

انمؤسسااااااخ  انسكُمياااااح تمُازوااااااخ  -2

 مسرقهح 

2082 

1945 

137 

2467 

2316 

152 

2961 

2830 

132 

3695 

3522 

173 

5754 

5524 

230 

 842 749 798 30 249 اخماني َدا ع انسكُمح نذِ انمصارف

 َدا ع )ضمه انمُازوح( -1

 

 َدا ع انمؤسساخ -2

35- 

284 

202- 

233 

351 

447 

520 

229 

613 

230 
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صااافي انااذيه انااذاخهي )ضاامه انمُازوااح ( 

صاااافي اناااذيه اناااذاخهي ضااامه انمُازواااح 

 َتمُازواخ مسرقهح 

1980 

1834 

2518 

2437 

2479 

2163 

4911 

2946 

4918 

4869 

 انذيه انخارخي

 قرَض طُيهح االخم -1

 

 زكُماخ عرتيح - أ

 

 انصىاعيح انثهذان انصىاعح  - ب

 زكُماخ اخرِ  - خ

 مصارف َشركاء اخىثيح  - ز

 

 مؤسساخ اقهيميح َدَنيح  - ج

 انسىذاخ -2

 ؟عقُد انرأخير -3

 

5341 

30501 

337509 

3106 

1001 

161902 

000 

609 

 

494809 

33905 

304505 

3608 

109 

152507 

103005 

409 

 

508007 

36009 

317405 

3803 

101 

150509 

103005 

208 

 

515005 

38201 

326303 

3806 

002 

146603 

103005 

000 

 

353702 

39007 

170507 

4501 

001 

139506 

10 

000 

 انرصيذ انقا م

 خذمح انذيه انخارخي)اساش وقذي(

 

 خذمح انذيه انخارخي)اساش اسرسقاق(

 مدمم انمذيُويح

 انىاذح انُمي االخماني تاسعار انسُق

 

 وسثح انذيه انخارخي نهىاذح انقُمي

534808 

49204 

65402 

718208 

830805 

505607 

42109 

57607 

749307 

921501 

518605 

44505 

59306 

734905 

1078905 

525303 

47802 

61808 

819903 

1262902 

364002 

195405 

195405 

950902 

1573101 
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 (معذل خذمح انذيه )اساش وقذي

 معذل خذمح انذيه )اساش اسرسقاق(

 

6602 

1107 

1505 

5607 

905 

1203 

50 

707 

1003 

4306 

704 

905 

2402 

2206 

2206 

 

جمالٌظة وٌظذات تنظامً النظاتج القظومً وٌالحظ من قراءة االرقام توالً ارتفظاع المدٌونٌظة اال

الذي لو احسنت اداراته وخصصت نسبة منه للتنمٌظة النتجظت قظدره علظى سظداد الظدٌن بظدالً 

الهٌمنووة علووى التوودفقات  وتمكنووت موون مظظن الرجظظوع لالقتظظراض سظظواء الظظداخلً او الخظظارجً

وخلق فئات مستفٌدة مون العمول  ،نقدٌة فً االقتصاد االردنً الضعاف دور القطاع الخاصال

وٌجعظل دور مع القطاع العام وتورك الكثٌور مون الفورص االسوتثمارٌة بودون رعاٌوة او عناٌوة 

 الحكومة دور الجباٌة  بدالً من دورها االنمائً واالجتماعً.

 -:2111قانون الموازنة العامة للسنة المالٌة وفٌما ٌلً مٌزانٌة الدولة الصادرة بموجب    

 دٌنار        4477541854111       العامة االٌرادات -1

 دٌنار     4444541854111      المحلٌة    - أ

 دٌنار       33141114111المنح الخارجٌة    - ب

 دٌنار      5446141924111         النفقات العامة-2

 دٌنار       4449944784111       الجارٌة    - أ

 دٌنار          96147144111الرأسمالٌة        - ب

 دٌنار               685,117,111     العجز-3

تغطٌة الرواتب واالجور والعالوات وتسدٌد أقساط لالنفقات العامه  توقد خصص      

القروض الداخلٌه والخارجٌه واطفاءات الدٌن الداخلى واطفاء سندات دٌن البنك 
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% من  7,3ملٌار دٌنار أي ما نسبته  17’1ما العجز فقد اعٌد تقدٌره لٌصبح المركزي أ

 اجمالً الناتج المحلً .

 :  ةالسٌاسات المقترح 

ونرى فً حزب الرسالة ان اتباع السٌاسات االقتصادٌة التالٌة ستؤدي الى التخفٌف   

ون الموازنه أو من العجز المتنامً فً موازنة القطاع العام سواء ما أدرج منها فً قان

 وعدم تنامً الدور الحكومً وزٌادة .  ةفً المؤسسات العامه خارج قانون الموازن

االقتصاد فً االنفاق ورفع كفاءة التحصٌل وتقدٌر المبادرات التً تعزز التكافل   -1

% من رواتب 21والعمل االجتماعً وتقدٌم القدوه الحسنه كمبادرة التبرع بنسبة 

 الوزراء .

برمتها واعادة النظر فً حجم القطاع المالً وخصخصة  ةالمالٌ ةالسٌاسمراجعة  -2

المؤسسات الخدمٌه بشروط عادله واستعمال أموال الخصخصه فً مشارٌع تنموٌه 

حسب برنامج مخطط له واستغالل فائض االموال الحتواء العجز فً الموازنه 

 والتصدي لقضٌة الدٌن العام . 

نمٌة وتخفٌض مخصصات النفقات الجارٌة للت ةتخصٌص بنود فً المٌزانٌ -3

% الى نسب مقبوله عالمٌاً والتً تتراوح ما بٌن    61والراسمالٌة التً تجاوزت 

% علماً بأن نص الدستور ٌمنع ان تصل هذه النسبه وذلك بتشجٌع  22ــ  17

القطاع الخاص على توظٌف الخرٌجٌن فً مختلف النشاطات عوضاً عن حشو 

ت العامه بالموظفٌن الذٌن ٌزٌدون من بٌروقراطٌة العمل الوزارات والمؤسسا

 وٌرهقون موازنة الدولة . 

تشجٌع القطاع الخاص الداخلً والخارجً على االستثمار والحد من دور الحكومه  -4

على التدفقات النقدٌه فً االقتصاد وقطع الطرٌق على الفئات المستفٌده  ةفً الهٌمن

 من العمل فً القطاع العام . 

منها واحالل العمالة الوطنٌة محلها بتحسٌن  أو الحدّ  ةستغناء عن العماله الوافداال -5

 مستوى دخل العامل االردنً ووضع وتفعٌل التشرٌعات التً تساعد على ذلك . 
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اتاحة الفرصة لجمٌع الطلبة بالتساوي ) مبدأ تكافؤ الفرص ( للدراسة الجامعٌة  -6

 من مقاعد الجامعات الرسمٌه .  %65باٌقاف االستثناءات التً تشغل حوالً 

االسراع فً اعداد خطه كاملة على المدى القصٌر والمتوسط والطوٌل الصالح  -7

القطاع العام ورفع انتاجٌة وتحصٌل نفقاته واصالح النظام الضرٌبً بحٌث تكون 

الضرٌبه تصاعدٌة على الدخل وأن تخفض نسبة الضرٌبة على النفط حٌث ان 

سلعه وبالتالً تؤدي الى زٌادة  251ستؤثر على اكثر من استمرار الضرٌبه علٌه 

 التضخم . 

 سرعة على مشارٌع الطاقه والمشارٌع االنتاجٌة . بالعمل و -8

اتخاذ المزٌد من االجراءات التقشفٌة بٌن السٌاستٌن النقدٌه والمالٌه اللتان التزاالن  -9

ت واستحداث دون المستوى المطلوب وذلك بضبط النفقات والحد من تعدد الوزارا

 دوائر رسمٌة . 

اتخاذ االجراءات النعاش االستثمار للمشارٌع الكبرى والصغٌرة والمتوسطة  -11

وبالعوده عن الغاء الحوافز التشجٌعٌة والضرٌبٌة وترك القرارات بٌد مجلس 

الوزراء الموقر بناء على تنسٌب مجلس ادارة مؤسسة تشجٌع االستثمار لمواجهة 

  . همشكلة الفقر والبطال

استحداث دائرة متخصصة فً وزارة الصناعة والتجارة للمشروعات الصغٌرة  -11

 والمتوسطة . 

تطوٌر دور دٌوان المحاسبه حٌث ان هذا الدٌوان بوضعه الحالً غٌر مؤهل للقٌام  -12

 بدوره الرقابً والتشدد فً مكافحة الفساد والترهل االداري . 

 والمستثمر معاً .  اٌجاد سقف لربط االجور بالتضخم بما ٌنصف العامل -13

تشجٌع الشباب على الدخول فً مجال المشروعات الصغٌرة والمتوسطه وتوفٌر  -14

التموٌل الراسمالً الجاري لهم من خالل مؤسسات اقراض بشروط مٌسرة غٌر 

ربحٌه وتفعٌل مبادرة حضرة صاحبة الجاللة الملكة رانٌا باطالق بنك الفقراء 

لدورات التدرٌبٌه وخلق تجمعات انتاجٌة وتخصٌص راسمال له وتفوٌضه باعداد ا

قطاعٌة أو نوعٌه وتقدٌم خدمات لكثٌر من النشاطات التً تقوم بها الجمعٌات 

 الخٌرٌة . 
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 مساعدة كثٌر من الشركات المتعثره للنهوض من عثرتها الداء دورها االقتصادي  -15

الحتٌال العناٌة بالشركات واالشخاص الراغبٌن باالستثمار وحماٌتهم من النصب وا -16

واالبتزاز من مدعً الخبرة والمعرفة واعتماد الحكومه عدداً من الدور المتخصصه 

وفق معاٌٌر ومؤشرات واضحه لمن ٌشهد لهم بحسن  هوالمؤسسات االستثمارٌ

 السلوك وعلٌة االداء لتقدٌم الخدمات للشركات واالفراد الراغبٌن فً االستثمار . 

راق المالٌة مزٌداً من اللٌونه والتكٌف لتشجٌع اعطاء سوق عمان المالً وهٌئة االو -17

االستثمار والمتاجرة باالسهم وعدم االغراق فً دراسات الجدوى واالفصاح عن 

المشروعات وطول المدة المقررة للتراخٌص وطرح االسهم بٌن هٌئة االوراق 

ص المالٌة ووزارة الصناعة والتجارة لتسهٌل شروط االستثمار وفتح الباب أمام الفر

 المتاحه لزٌادة رأس المال فً حال زٌادة الفائض عن االسهم المطروحه .  

 " الحكمانٌة والدٌمقراطٌة" ادس:ـــاس الســـالسا ددــالمح 6

 الواقع القائم 

تشكل الحكمانٌة والدٌمقراطٌة المناخ االسلم لبناء االقتصاد القوي القادر على النماء 

واالنفتاح وتشجٌع المشاركة والشفافٌة ومحاربة الفساد  واالستمرار ،فالدٌمقراطٌة والمساواه

هً ادوار سٌاسٌة فً بناء وتأسٌس هذا المناخ المطلوب للتنمٌة وحتى تحقٌق الغاٌات 

 .المنشودة 

 السٌــاسات المقتـرحـــة :

 من هذا االساس الهام فان على الحكومة ان تعمل ما ٌلً :

العنصرٌن الهامٌن والتً تحدد المخرجات تحدٌث مجموعة القوانٌٌن الناظمة لهذٌن  -1

المؤهلة التً ٌتطلع الٌها المواطنون على مختلف مستوٌاتهم فاخراج قانون انتخاب 

عصري وحدٌث ٌلبً أبسط شروط الدٌمقراطٌة واجراء انتخابات نزٌهة فً ظل 

قانون متوازن وعلى اسس من المشاركة الفاعلة سٌسهم فً تعمٌق وتوسٌع القاعدة 

راطٌة وستؤثر على استعداد المواطن لتحمل المزٌد من التضحٌات المطلوبة الدٌمق

 للخروج من حالة التباطؤ االقتصادي والعجز المتزاٌد فً الموازنة .
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اخراج مشروع الالمركزٌة ومنح السلطات المحلٌة صالحٌات اوسع فً تحمل  -2

ى مستقبل المسؤولٌات والمشاركة فً بناء المجتمع سٌكون له اثار الواسعة عل

االقتصاد االردنً وحسن توزٌع الموارد والقدرة االكثر على مواجهة الفقر والبطالة 

 وتبسط االجراءات االدارٌة وتخفٌف العبء عن كاهل الحكومة .

وضع معاٌٌر واضحة للتعٌٌن واحالة العطاءات والشراء وبناء مجتمع االهلٌة  -3

والمجالس هً االسلوب االمثل فً والقدرة بدٌالً عن الوساطة والقرابة والتكتالت 

 معالجة الفساد ومحاربة مظاهرة المالٌة والمصلحٌة واالجتماعٌة .

اشاعة الدٌمقراطٌة وزٌادة مظاهر الحرٌة الفردٌة هما الجزء المكمل للبناء  -4

االقتصادي وعلى الحكومة ان تستنهض همة القطاع المدنً والقطاع الخاص 

 القتصادٌة واالستثمار وظاهر العنف.لمشاركتها التحدٌات السٌاسٌة وا

دعم المجتمع المدنً ونجاح االحزاب فٌه لتكون مصدر الكفاءات السٌاسٌة واالدارٌة  -5

والتشرٌعٌة فً الوطن فوجود االحزاب ودعم الهٌئات العملٌة والنقابٌة الكفوءة ٌرفع 

 .من راس المال االجتماعً وٌحسن فاعلٌة االداء المجتمعً واالنتاجٌة 

 " الوحدة الوطنٌة وبناء االمن الوطنً "عـــابــاس الســاالس ددـــحالم -6

           الواقع القائم    

االمن عنصران متالزمان كالتوأم السٌاسً ال انفصام بٌنهما وان دور وفاالقتصاد      

القوات المسلحة بجمٌع كوادرها وفصائلها ودوافعها ال ٌمكن قٌاسة فً حفاظه على 

ً الداخل والخارج ولكن بناء الوحدة فرض والدفاع عنهما من االعداد االرض والع

ا بما ٌكفل استمرارها ٌستلزمان تأمٌن المقومات التالٌة وتعزٌزه الوطنٌة واالمن الوطنً

 وامتالك القدرات على الدفاع عنها وصوتها:

 :ةـــات المقترحـــالسٌاس

 المنافسة .بناء اقتصاد قوي على سبل قابلة للنماء والتطور و -1

 العدالة والمساواه امام القانون دون تمٌٌز او تمٌز وتطبٌق القانون . -2

محاربة الفقر والبطالة ودعم المؤسسات العاملة على المشاركة فً القضاء  -3

 على هاتٌن االفتٌن.



48 

 

ة ودعم مواقفها تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة ٌمااللتفاف حول القٌادة الهاشمٌة الحك -4

ً صاحبة الرؤٌة الثاقبة والبصٌرة النافذه فً استباق والقضاٌا العربٌة فه

الزمن بقرارات حكمٌة لو استمع الٌها العرب لما كنا نعانً من اوضاعنا 

 المتردٌة فً الوطن العربً.

وٌر االردن انه صتلالوقوف صفاً واحداً امام المحاوالت الصهٌونٌة المتطرفة  -5

تراتٌجٌة العلٌا هً الركٌزة وطن بدٌل فالمحافظة على المصالح الوطنٌة االس

االساس فً التعامل مع كل القضاٌا التً تحاول اسرائٌل فرضها على المنطقة 

والتنسٌق المتواصل بٌن القٌادة الفلسطٌنٌة والقٌادة االردنٌة امر هام فً 

 ك المصالح .تلالحفاظ على 

 ةافٌفالتعامل مع قضاٌا المواطنٌن بشواستمرار لحمة الشعب وتكافله وتماسكة  -6

االمن والطمأنٌنٌه اللتان التً تؤثر على حالة من الهلع ل نباً جت دستورٌةو

 حان الجهود االقتصادٌة المبذولة.جنت

للمؤسسات العاملة فً هذا المجال  والتوعوي التوعوي التثقٌفًالدور  اسناد -7  

فً القطاعٌن العام والخاص سواء وزارة التربٌة والتعلٌم او المؤسسات 

مٌة والصحافٌة او االحزاب السٌاسٌة او مؤسسات المجتمع المدنً االعال

منها بشكل  ها الوطنٌة ازاء توضح االوضاع العامة والسٌاسٌةاتللوفاء بالتزام

 خطط مبرمجة . فقوسبل التغلب علٌها و خاص

 

أما  تخفٌض العجز فً الموازنة وتخفٌض نسبة الدٌن العام ،فان المدٌونٌة التً قد      

لكل  مقلقة( ملٌار فً حجمها االجمالً الخارجً والداخلً قد باتت ظاهرة 11حالً ) بلغت

النسب المتعلقة  لكل االصالحات االقتصادٌة المؤهلة ،ذلك الن هذا الحجم ٌشكل تهدٌداً 

  فً السٌما انه عجز متنام فً موازنة القطاع العام سواء ما كان،بزٌادة الناتج المحلً للدولة

 ةفنسبة العجز البالغ،المؤسسات العامة خارج قانون الموازنة فً موازات نة اوقانون المواز

( ملٌار دٌنار ال تعكس كامل العجز  فً االنفاق 8% من حجم الموازنة البالغ حوالً )15

 العام.
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فً  العمل واعداد ان المقارنة بٌن نسب العاملٌن فً القطاع العام مع نسب المواطنٌن       

وال سٌما اذا  ،انتاج فاه الرجعل من الحكم على موازنة الدولة بانها موازنة  المتقاعدٌن ٌ

مر أرأٌنا ان حجم الضرائب ٌتزاٌد باستمرار بالرغم من التعدٌالت واالعفاءات مما ٌجعل 

المالٌة  سٌاستانفالالتصدي الحتواء العجز فً الموازنة والتصدي للدٌن العام امراً ضرورٌاً 

 مختلفتان . والنقدٌة سٌاستان

 ة:ـــات المقترحــالسٌاس

د العالقات التً بناها حضرة صاحب الجاللة مع الدول العربٌة والصدٌقة ٌتأٌ -1

 للتخفٌف من العجز المتنامً فً موازنة القطاع العام.

تأٌٌد الحكومة فً سٌاساتها الرامٌة الى االقتصاد فً االنفاق ورفع كفاءة  -2

  .التحصٌل

استها المالٌة واعادة النظر فً حجم القطاع العام وتنامً ٌعلى الحكومة مراجعة س -3

دورها وهٌمنتها على التدفقات النقدٌة فً االقتصاد االردنً ،وعدم اضعاف دور 

القطاع الخاص ،والتركٌز على الدور النمائً واالجتماعً واالنفاق الذي ال 

 ؟....ٌحمل

صالح القطاع العام اعداد خطة كاملة على المدى القصٌر والمتوسط والطوٌل ال -4

وتزٌد من مصداقٌة االقتصاد ار،التً تحقق استقرار صرف الدٌن تهورفع انتاجٌ

واصالح نظامه الضرٌبً ،نتاجٌة الورفع ا،الخارجٌة  تهاالردنً على سداد مدٌونٌ

 وٌل المشروعات الراسمالٌة .موت

 التقلٌل من نسبة الزٌادة فً عجز المٌزان التجاري . -5

حتفاظ باستقاللٌة االوالمالٌة مع  تقشفٌهاالجراءات السٌاسٌه ال اتخاذ المزٌد من -6

 ،المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة لمختلفالبنك المركزي ،وانعاش االستثمار 

وتفعٌل  ،الكبرى واستحداث دائرة متخصصة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة

ل الراسمالً التموٌ وتوفٌر مزٌد،دور الشباب فً الدخول الى حقول االستثمار فٌها

  .لهم
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ص راس المال الالزم له، وتفوٌضه باالشراف على ٌصتخبنك الفقراء  و ءانشا -7

التجمعات االنتاجٌة القطاعٌة وتقدٌم الخدمات وتفوٌضه عقد الدورات التأهٌلٌة     

 والتعامل مع المصارف والتسوٌق واالدارة .

والقضاء ،ة الدولةنٌزختساهم ضرائبها فً رفد  التً المتعثرةساعدة الشركات م -8

 على الفساد االداري فٌها .

حماٌة المستثمرٌن من االبتزاز والنصب واالحتٌال وتأسٌس دور الخبرة وفق  -9

 .تبعث على الثقة بالخبرة االردنٌة لدى الغٌرمعاٌٌر ومؤشرات واضحة 

تطوٌر اداء سوق عمان المالً باعطاء المزٌد من اللٌونة والتكٌف لتشجٌع  -11

على متاجرة وتقصٌر اجراءات هٌئة االوراق المالٌة بالحصول االستثمار وال

برأس المال المكتسب به  وحسن التصرف ،وتسهٌل الشروط ،الالزمةالتراخٌص 

المصرح به  زٌادة راس المال  استخدامه فً  عن حجم االكتئاب من خالل الزائد

 للمؤسسات...

 ةــــالصــــخــال

االقتصادي  ٌات االصالحٌة المطروحة ضمن البرنامجاستدراكاً لمجمل التطلعات واالولو 

 : فً الخالصة التالٌة ٌمكن توضٌحها االصالحات  المستهدفة  فان مجمل الرسالة لحزب 

لشباب وتشجٌعهم على العمل ابفتح مراكز تدرٌب وتأهٌل ،مكافحة الفقر والبطالة -1

حقق العدالة بالزراعة ورفع الحد االدنى من االجور مع ربطها بالتضخم لسقف ٌ

 ٌسربٌن العامل ورب العمل والقضاء على ثقافة العٌب والتوسع فً االقراض الم

 . هالنشاء مشارٌع انتاجٌة صغٌر

تطبٌق مبدأ المساواة بٌن فئات المجتمع دوون تمٌٌز بٌن جنس وعرق ودٌن  -2

والسفر والعمل ومحو ،واتاحة المجال لحرٌة ابداء الراي والتعبٌر وحرٌة التعلٌم

وانصافها وتفعٌل التشرٌعات الخاصة بالعنف  ،على العمل أةمٌة ،وتشجٌع المراال

 االسرى .

تعمٌم الرعاٌة الصحٌة لالطفال والتشدد فً حماٌتهم من العنف واستغاللهم فً  -3

التسول واالنحراف وتوفٌر الوسائل التعلٌمٌة وبرامج تنمٌة المهارات لهم حسب 

 الٌتام وذود االعاقة .السن العمري للطفل ودعم دور رعاٌة ا
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تحدٌث قانون االنتخابات على أسس حزبٌة وتوسٌع القاعدة الشعبٌة للمساهمة فً  -4

بناء الوطنً وتعزٌز مكانة الدولة وترسٌخ هٌبتها وتطبٌق الالمركزٌة فً اتخاذ 

القرار وابداء الشفافٌة فً تعامل الحكومة مع المواطنٌن واٌجاد ساحة عامة 

 رٌة تامة ،وتعدٌل الدستور بالغاء كل ما هو قابل للتأوٌل .للتعبٌر عن الراي بح

حماٌة الطبقة الوسطى بصفتها عامل توازن اجتماعً ومنع االحتكار الوظٌفً  -5

 وتشجٌع مبادرات االنتاج االسرى من الموارد المحلٌة المتنورة .

ة للدولة الى الحالة السٌاسٌة وتطبٌق مبدأ ضرورة االنتقال من الحالة االمنٌ -6

المواطنة على كافة مركبات المجتمع وتطبٌق مبدأ تكافؤ الفرص ورفع القٌود عن 

االثار المترتبة تحركات ونشاطات مؤسسات المجتمع الحزبٌة والنقابٌة والغاء 

الشللٌة والعشائرٌة السٌاسٌة ومحاربة الفساد وتحقٌق العدالة على حسابات 

 واستقالل القضاء .

ق وخصخصة المؤسسات الحكومة بشروط عادلة جاه باالقتصاد نحو السوتاال -7

واٌجاد رقابة حكومٌة على االسعار والتدخل بالمنافسة للحد من ارتفاع االسعار 

 واالحتكار والجشع والغاء المؤسات العامة الخاسرة .

وتكرٌس  ،والضمان االجتماعً،الصحً تأمٌنلفئات المجتمع بمظلة ال لشمو -8

 مبادرة سكن كرٌم لعٌش كرٌم .

ٌع البحث العلمً بالتعاون بٌن القطاعٌن العام والخاص ودعم المبادرات التً تشج -9

العملٌة التطبٌقٌة والغاء امتحان تقوم بها الوزارات كمبادرة حكٌم ودعم البحوث 

التوجٌهً واعادة النظر فً اسس القبول الجامعً وتأهٌل وتدرٌب المعلمٌن 

 ي واالنفرادٌة .وانهاء البٌروقراطٌة والروتٌن والترهل االدار

رفع مستوى الخدمات الصحٌة واٌجاد مراكز متقدمة للبحث العلمً بدعم من  -11

القطاع الخاص الطبً وتشجٌع القطاع الخاص على االسثمار فً القطاع الصحً 

 واٌجاد مناهج تعلٌمٌة خاصة بخدمة القطاع الصحً .

العقبة –وادي رم دعم السٌاحة وتنوٌع المنتج السٌاحً واالهتمام بمثلث البتراء و -11

 وابراز التراث الشعبً وتدرٌب وتعلٌم كوادر تعمل عبر تسوٌق السٌاحة.
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تأسٌٌس مركز معلومات محوسب واالنتقال الى االدارة االلكترونٌة وتشجٌع  -12

 القطاع الخاص لالستثمار فً المواصالت بانشاء شبكة مترو .

ٌتناسب والنشاطات  توسعة النشاط التعدٌنً وتطوٌر منهاج التدرٌب المهنً بما -13

الصناعٌة وتخفٌض الضرائب على مدخالت االنتاج واالستفادة من القدرات التً 

 ٌتمتع بها القوات المسلحة لبناء صناعات دفاعٌة ثقٌلة .

واحٌاء مشروع قناة البحرٌن ،دود المائٌة ومحطات تحلٌة المٌاهلسزٌادة انشاء ا -14

 وجر مٌاه حوض الدٌسً.

المشعة وتطوٌرها وبناء محطة تولٌد كهرباء ومتابعة  راج خامات المعادنخاست -15

التنقٌب عن الغاز والنفط والزٌت الصخري وتقوٌة الروابط مع الدول المجاورة 

 فً مجال الطاقة ووضع السٌاسات التً تحد من هدر المٌاه والطاقة .

ة عوسانشاء مشارٌع الطاقة والمٌاه والكهرباء والبنى التحتٌة ووسائل النقل العام وت -16

 ...مطار الملكة علٌاء وتعمٌم مشارٌع االسكان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


