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 هذا البرنامج

 

  أعتمد و نشر على المأل بعد موافقة مجلس االمانة العامة لحزب الحٌاة

 .االردنً 

 ردنً و ٌمم  الى تحقٌق  و هو ٌمثل برنامج العمل الذي ٌتبناه حزب الحٌاة اال

نحو تحقٌق و تفعٌل التنمٌة السٌاسٌة و االقتصادٌة و الفكرٌة و اإلجتماعٌة فً 

 . األردن

  ٌتوفر نسخة إلكترونٌة من هذا الملؾ على موقع الحزب اإللكترونً و داخل

 facebookصفحة حزب الحٌاة األردنً على شبكة التواصل اإلجتماعً 

رجى زٌارة موقعنا االلكترونً لمزٌد من االستفسارات ٌ

www.alhayahparty.com . 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayahparty.com/
http://www.alhayahparty.com/


 

 برنامج حزب الحياة االردني

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.alhayahparty.com/ الموقع اإللكترونً للحزب : 2008بٌبً ،  تاسس عام  –إجتماعً  –حزب الحٌاة األردنً ، حزب أردنً سٌاسً     
Page 3 of 98 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 فكرة إشهار التجمع األردني لإلنقاذ و والدة برنامج العمل الحزبي المتكامل.

 تقديم ...

الردنً لتجمٌع ثالثة احزاب انملقت فكرة التجمع االردنً لإلنقاذ من حزب الحٌاة ا

مع بعضها البعض و كان االقرب لفكر حزب الحٌاة االردنً الممثل بامٌن  العام 

السٌد ظاهر احمد عمرو من االحزاب االردنٌة هو حزب الجبهة االردنٌة الموحدة 

ممثال بامٌن  العام السٌد امجد المجالً و حزب الوسم االسالمً ممثال بامٌن  العام 

وان الفاعوري , حٌث تم التوافق لقبول فكرة انشاء التجمع االردنً لالنقاذ , السٌد مر

و تم بعدها الموافقة بٌن االحزاب الثالث على قبول اقتراح السٌد امجد المجالً امٌن 

عام حزب الجبهة االردنٌة الموحدة بقبول عضوٌة الحزب الومنً الدستوري ممثال 

 تجمع ,بامٌن  العام السٌد احمد الشناق لل

و اجتمعت االحزاب االربعة و تم االتفاق على الخموم العرٌضة و مبادىء التجمع 

العامة من اجل العمل المشترك ) مجتمعٌن ال مندمجٌن ( و ذلك باحتفاظ كل حزب 

 بهوٌت  الخاصة ب  فً المرحلة االولى من انشاء التجمع االردنً لإلنقاذ .

ة للتجمع األردنً لإلنقاذ على برنامج عمل تم بعدها التوافق بٌن االحزاب المإسس

حقوقً ( ٌؽمً كافة  –بٌبً  –اجتماعً  –اقتصادي  –حزبً متكامل ) سٌاسً 

مناحً العمل و الحٌاة فً االردن , و كان للجبهة االردنٌة الموحدة الفضل األول و 

ت بادرة مٌبة و جهد كبٌر فً تسخٌر االمكانٌات و الكفاءات و القدرات التً ساعد

 فً ابراز هذا البرنامج لحٌز الوجود و ان ٌرى النور .
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و نود ان نخص بالذكر فً هذا المقام كل من السادة : عدنان الروسان من الجبهة 

االردنٌة الموحدة و الدكتور عبد الفتاح الكٌالنً من حزب الحٌاة االردنً حٌث بذال 

ل و المتكامل بإذن هللا جهودا واضحة ساعدت فً اتمام هذا البرنامج الومنً الشام

 ٌمثل خالصة رإٌة و تملعات االحزاب المشاركة فً التجمع الومنً لإلنقاذ .

حزب الحٌاة األردنً قدم بكل فخر اضافة هامة فً هذا البرنامج حٌث ساهم فً 

ابراز القضٌة الفلسمٌنٌة بوضوح و قضاٌا ذووي االحتٌاجات الخاصة و البٌبة و 

 م  بالقضاٌا البٌبٌة و اإلنسانٌة .الزراعة من منملق إهتما

و تمت مباعة هذا البرنامج الومنً فً كتٌب حمل اسم التجمع المكون من اربعة 

أحزاب و عقد مإتمر إفتتاح كبٌر الشهار التجمع فً قصر الثقافة الملكً فً مدٌنة 

و تم توزٌع كتٌب  15/10/2011الحسٌن للشباب ٌوم السبت الموافق لتارٌخ 

سم حضور من العدٌد من الشخصٌات السٌاسٌة واالعالمٌة وأعضاء من والبرنامج 

مجلس النواب و و زراء سابقٌن وربٌس مجلس األعٌان دولة السٌد ماهر المصري 

ممثلوا االحزاب األردنٌة ,, منهم الشٌخ حمزة منصور امٌن عام جبهة العمل  و

 اإلسالمً باالضافة الى اكثر من الفً شخص .

الناج  مضموناً و ؼاًٌة و تنظٌمٌاً و  -ت فً هذا االفتتاح الكبٌر و كان من الالف

تجمع االحزاب االردنٌة و القٌادات السٌاسٌة بإختالؾ أرابها و توجهاتها  -إعالمٌاً 

 تحت سقؾ واحد و الول مرة لتعبر كل جهة عن رأٌها .

فً  ثم تعددت و توالت االجتماعات بٌن احزاب التجمع و بعدها بدأت الخالفات

خصوصا حول مبدأ المشاركة من عدمها فً اإلنتخابات البرلمانٌة  -وجهات النظر 

 تظهر على السم  . – 2013اتً تم اجرابها مملع العام 
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كذلك بدا واضحاً المواقؾ التً اتخذها حزب الوسم اإلسالمً و التً عبرت عن  

ألردنٌة الموحدة و رأٌ  و كانت مستقلة تماماً عن رأي التجمع و كذلك رأي الجبهة ا

كان الحزب الومنً الدستوري قد استبق الجمٌع بإعالن  اإلنسحاب من التجمع  , و 

استمر اإلختالؾ فً الرأي إلى ان اتخذ كل حزب من أحزاب التجمع مساره الخاص 

ب  و مرٌق التعبٌر عن رأٌ  الذي ٌإمن ب  مع ثبات موقؾ و رأي حزب الحٌاة 

ركت  فً االنتخابات البرلمانٌة المقبلة لمعارضت  مبدا األردنً المتمثل بعدم مشا

 االنتخاب على نظام الصوت الواحد المجزوء .

و نظراً الٌمان و قناعة حزب الحٌاة االردنً باهمٌة برنامج العمل الحزبً المتكامل 

المنبثق عن التجمع األردنً لإلنقاذ و الذي ساهم فً صٌاؼت  مساهمة اصٌلة فقد قام 

بنً هذا البرنامج كامالً و العمل على اضافة رإٌة خاصة تتمحور حول الحزب بت

التوجهات االقتصادٌة ضمن البرنامج ٌإمن بها حزب الحٌاة االردنً و تتمثل بدعوة 

الحكومات االردنٌة الى ضرورة تبنً استراتٌجٌة اقتصادٌة جدٌدة تعمل على 

ن لتحوٌل االردن من دولة استؽالل قدرات و ثروات و امكانٌات الومن و الموامنٌٌ

مستقبلة لإلعانات و المن  الى دولة تعتمد على ذاتها و قدراتها المتنوعة و الؽٌر 

محدودة , و سنقوم بالعمل على استؽالل قدرات و ثروات و امكانٌات الومن و 

الموامن ضمن إستراتٌجٌة واضحة سنقوم بتقدٌم مزٌد من االٌضاحات حولها فً 

  .وقت الحق إن شاء هللا
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ختاماً ... فإننً أتمنى رإٌة برنامجنا ... برنامج العمل الومنً الحزبً المتكامل ... 

الذي ...  و منذ بداٌة وضع تصوراتنا حول مضمون  و ؼاٌت  كان همنا و محل 

إهتمامنا فً وضع قناعاتنا و مبادبنا التً نإمن بها ضمن هذا البرنامج خدمًة لهذا 

 ع من الواجب و المسبولٌة الحزبٌة .الومن و للمجتمع كنو

و سٌكون هذا البرنامج متاحاً للقراءة و التصف  كامالً من خالل الموقع اإللكترونً 

 الرسمً لحزب الحٌاة االردنً و مواقع  على الشبكات اإلجتماعٌة اإللكترونٌة .

ٌتحول آملٌن ان تصلنا اٌة اقتراحات او اضافات حول ما ٌتعلق ببنود هذا البرنامج ل

هذا البرنامج من برنامج حزب الحٌاة االردنً الى برنامج ٌشارك فٌ  كل من ٌهتم 

 من ابناء الومن فً صٌاؼت  و إبداء رأٌ  و مقترحات  حول  .

آمالً فً الختام من المولى ان ٌمدنا بعزٌمة اإلرادة و السعً نحو تحقٌق أهداؾ و 

 تصورات هذا البرنامج .

 

 ألردنًأمٌن عام حزب الحٌاة ا

 ظاهر أحمد عمرو

 

 هـ 4131ربيع الثاني  3األربعاء 

 م 3143شباط  43الموافق لتاريخ 
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 تمهيد ...

االردنٌٌن واالردنٌات  سٌاسً مشرع االبواب لكل  حزب، الحٌاة األردنً إن حزب 

للمشاركة فٌ  وللمساهمة فً بناء اردن المستقبل ، ٌفخر الحزب بإنتماب  للحضارة 

المٌة التً اعمت لالنسانٌة بعض افضل ما لدٌها الٌوم ، وٌتملع الحزب العربٌة االس

للنهوض باالردن اعتماداً على موروث  الفكري والثقافً الحضاري ضمن المنظومة 

العربٌة الدولٌة والعالقات االنسانٌة وٌسعى لمواصلة النضال ضمن االمر 

ٌن ونشر مبادئ الحق الدستورٌة والقانونٌة من اجل بناء مستقبل افضل لالردنٌ

والعدل ، والحفاظ على كرامة الفرد وهٌبة الدولة واحترام اسس الحرٌة 

والدٌمقرامٌة والعدالة والمساواة بٌن الموامنٌن ، والعدالة االجتماعٌة بشكلها االرقى 

كما ٌإمن الحزب بالتعددٌة السٌاسٌة والفكرٌة والتنافس بٌن االحزاب السٌاسٌة 

العملٌة السٌاسٌة التً هً  والدستور وٌإمن بؤن الفرد هو اساس ضمن دولة القانون 

مكرسة لخدمت  ولٌس هو مكرس لخدمتها وكما اننا نإمن بؤن العملٌة السٌاسٌة ٌجب 

  العلى اساس المصال  الفردٌة . واألخالق ان تكون مبنٌة على اساس القٌم

لمجتمع ، هو اساس كما نإمن ان احترام القانون والنظام من قبل جمٌع مكونات ا

المجتمع الصال  ، وان هذا االحترام هو الذي ٌكرس مبدأ الحرٌة والدٌمقرامٌة 

والسلم االجتماعً و ان الحكومة والمجتمع هما فً خدمة الموامن الفرد، وٌتملع 

الى توفٌر كل مقومات االستقرار والرفاه والرضا واالمن  حزب الحٌاة األردنً

مة التً هً مسإولٌة الحكومة المنوم بها هذا الهدؾ النبٌل االجتماعً لالجٌال القاد

، الذي ٌوفر البٌبة المناسبة للشباب كً ٌنضجوا فً ومن العدل والحرٌة والمساواة 

وتوفٌر مقومات البناء المجتمعً للعابلة االردنٌة لتكون اللبنة االولى واالساس لبناء 

 المجتمع الكبٌر.
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من التارٌخ القدٌم والحدٌث قٌم الوحدة العربٌة التً  ٌستلهم حزب الحٌاة األردنًان 

نرى انها مستقبل االمة والتً ٌمكن ان توفر القاعدة االكثر صالبة للحفاظ على 

تملعات الشباب وافتخارهم بؤمتهم ، وال ٌنسى الحزب فً هذا االمار ترسٌخ مبادئ 

ق والسالم من العٌش والتعاٌش ضمن االسرة الدولٌ  وترسٌخ مبادئ الحرٌة والح

خالل عالقات االردن بالعالم واعتماد معاٌٌر التعامل الدولً المرتكزة على 

االحترام المتبادل وعدم التدخل فً شإون اآلخرٌن ، وفً هذا المجال فإن ما ٌهم  

حزب الحٌاة عالقة االردن باماره الخارجً هو مصال  االردنٌٌن وحقوقهم وٌقترح 

معاً حراً مفعماً بكل معانً االنتماء والوالء المبنً على على االردنٌٌن مجت األردنً

متالزمة البعدٌن االخالقً والمصلحً من اجل النهوض وبناء مجتمع متقدم 

اقتصادٌاً وفكرٌاً وثقافٌاً وعلمٌاً، وتسوده اعلى درجات التكافل االجتماعً ؼٌر 

  ات .المبنً على فكرة االعمٌات والتسول بل على مبدأ الحقوق والواجب

نقدم اردناً لكل االردنٌٌن ، ومن ٌتماهى فٌ  الجمٌع وٌتسقون مع معانٌ  الن  ٌمثل 

البٌت الكبٌر القوي لهم والذي ٌوفر للجمٌع االمن واالمان ، واننا نتملع الى اردن ال 

ٌتخلؾ فٌ  احد عن ركب التقدم والرفاه الن كل موامن ٌشكل فٌ  قٌمة ومنٌة ال 

والن رفاه الموامن االردنً وسعادت  هما الركٌزة االولى تقدر بثمن بحد ذات  

  الستقرار الومن وتقدم .

 حزب الحٌاة األردنًاننا نتوج  الى كل االردنٌٌن لكً ٌساهموا فً بناء ومنهم مع 

 من خالل برنامجنا المبنً على احتٌاجات وتملعات ومموحات كل االردنٌٌن.

ق وومن عظٌم ونحن نسعى مع الجمٌع من حق كل االردنٌٌن أن ٌحلموا بؽد مشر

  لتحقٌق هذا الحلم... الحلم االردنً الكبٌر والذي سٌتحقق ان شاء هللا.
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،  ان مجمل السٌاسات ٌجب ان تكون مسخرة لدعم حٌاة الموامنٌن والعابلة االردنٌة 

ومنظمات المجتمع المدنً ولٌس السٌمرة علٌها او احتوابها، فالمرحلة التً نعٌشها 

جب تؽٌٌراً حقٌقٌاً ومدروساً وسرٌعاً قبل ان تفرض المرحلة نفسها علٌنا بتؽٌٌر تستو

 تفرض  الظروؾ والمعمٌات .

كما ان الحزب ٌنظر بؤهمٌة بالؽة الى قضٌتً الفقر والبمالة وضرورة مساعدة 

الشراب  االكثر فقراً واالكثر ضعفاً كً تبقى جزءاً ال ٌتجزأ من المجتمع وال تشعر 

  مما ٌإثر ذلك على مبدأ االنتماء للومن والوالء للدولة . باالقصاء

إن االبعاد الحقٌقٌة التً تربم االردنٌٌن بالمشروع القومً العربً وبمبادئ الثورة 

العربٌة تشعرنا بضرورة تذكر االنتماء العربً فً كل برامجنا واستراتٌجٌاتنا كما 

بار العمق االستراتٌجً العربً ان كل سٌاساتنا الخارجٌة ٌجب ان تؤخذ بعٌن االعت

على كل  والمصال  العربٌة المشتركة وبناء كل ادوات التواصل العربً البٌنً 

الصعد السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، كما ان كل تحالفاتنا وعالقاتنا ٌجب ان 

تكون مرتبم  بمقدار تؤثٌرها ومردوداتها المصلحٌة على الشعب االردنً واالمة 

 . العربٌة

و ٌإمن حزب الحٌاة االردنً بعدالة و اهمٌة القضٌة الفلسمٌنٌة و و جوب اإلهتمام 

المستمر بها لما لها من خصوصٌة و اهمٌة تكمن فً الحفاظ على منع إقامة الومن 

 البدٌل و الحفاظ على حقوق الشعب الفلسمٌنً سواء كان فً الداخل ام فً الخارج .

الشعب الفلسمٌنً فً إقامة دولت  ً على حق الحٌاة األردن حزبو تقوم رإٌة 

من البحر  التارٌخٌة كامل أراضً فلسمٌنالمستقلة و عاصمتها القدس الشرٌؾ على 

 إلى النهر و ال ٌمكن التنازل عن حق الشعب الفلسمٌنً ابدا فً العودة الى ارض  .



 

 برنامج حزب الحياة االردني

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.alhayahparty.com/ الموقع اإللكترونً للحزب : 2008بٌبً ،  تاسس عام  –إجتماعً  –حزب الحٌاة األردنً ، حزب أردنً سٌاسً     
Page 10 of 98 

 

لتقسٌم او جزءاً ال ٌتجزأ و ال ٌقبل اللؽٌر و ث و ٌعتبر هذا الحق إرثاً ؼٌر مورً 

التنازل بؤي شكل من األشكال او من خالل االتفاقٌات او المعاهدات بٌن اي مرؾ 

ال ٌعتبر ممثال حقٌقٌا عن الشعب الفلسمٌنً و ال ٌمكن لحزب الحٌاة االردنً ان 

ٌرتضً إال ما ٌوافق و ٌجمع علٌ  الشعب الفلسمٌنً سواء من خالل قبول  للمبادرة 

 م . العربٌة او التفاقٌة السال

و من هذا المنملق فإن حزب الحٌاة االردنً ٌإمن بان القدس الشرٌؾ إنما هً 

عاصمة ابدٌة و موحدة لدولة فلسمٌن و ٌإمن بعدالة قضٌة أسرى سجون اإلحتالل 

و عدم قانونٌة اإلعتقال و بحرمة بناء المستومنات فً اي مكان داخل فلسمٌن 

 جبٌن  .المحتلة كما ٌإمن بالحق المقدس لعودة الال

ٌؤخذ بعٌن االعتبار االهتمام الجاد بكل شراب  المجتمع  حزب الحٌاة األردنًان 

النساء واالمفال والشباب واٌضاً شرٌحة الشٌوخ الذٌن أدوا ما علٌهم للومن 

 وٌعٌشون فترة التقاعد الذي ٌجب ان ٌكون مرٌحاً وملٌباً بالفخروالسعادة.

لعربً كل ، ولألردن الذي مثل هذا التارٌخ، وكما أن الحزب الذي ٌنتمً للتارٌخ ا

فهو ٌنظر بإجالل واحترام الإلبك الرجال البناة والومنٌٌن االوابل ومن تبعهم، الذٌن 

بذلوا الجهد الموصول لٌظلَّ االردن صامداً وآمناً ومستقراً ومزدهراً ومإمناً بهوٌة 

نٌٌن نبع انتماء، أمت  وقٌمها وبروح النهضة العربٌة التً ظلت فً قلوب االرد

وركٌزة حٌاة ومنام أمل فاتسمت تلك الفترة فً بناء الجٌش العربً المهٌب شجاعة 

وقدرة، فخاض أشرؾ المعارك للمحافظة على الومن والموامن، وذاد عن أمة 

العرب فً كل موقع دعً إلٌ ، وبنٌت االجهزة األمنٌة، واتسع العمران، وارتقى 

وتعزز االنتماء، واصب  االردن واحة أمن واستقرار  الرٌؾ، وتعمقت القٌم الكبرى،

فنمت المبقة الوسمى وهً  ونماء ومسإولٌة تم فً امارها تحقٌق التكامل والتكافل 
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العمود الفقري للدولة، وتقاربت حٌاة الناس سٌاسٌاً واجتماعٌاً واقتصادٌاً وقوٌت 

لٌم تربٌة وقٌماً مبادئ حقوق االنسان، وارتفع مستوى تكافإ الفرص وارتقى التع

وشجرت االراضً وامتد العمق االستراتٌجً االردنً الى االراضً العربٌة. 

 ونشمت العالقات الدولٌة والعربٌة االردنٌة، وسادها االحترام المتبادل. 

تمٌزت تلك الفترة بتشكٌل تٌار اردنً عربً واض  المعالم والسمات، تعمقت فٌ  

زخماً فكرٌاً وعملٌاً شمل كل نواحً الحٌاة العامة، االٌجابٌة التً أعمت هذا التٌار 

وبدت فٌ  الثوابت التارٌخٌة التبادلٌة والتكاملٌة واضحة ال ٌتمرق الٌها شًء وال 

  تخدمها رٌعٌة، وحمل التٌار ظروؾ تلك المرحلة متجاوزاً كل الصعوبات.

حدٌات وبقً االردن األقدر بٌن الدول الناشبة على االستمرارٌة ومواجهة الت

واالخمار، واالستجابة لمتملبات التمور، على الرؼم من كل ما واجه  من 

مصاعب وعثرات مكنت  أن ٌصب  جزءاً أساسٌاً من النظام العربً واألقلٌمً 

والدولً لٌشكل ركناً أساسٌاً من أركان األمن واالستقرار فً المنمقة والعباً ربٌسٌاً 

  على ساحة األحداث فٌها.

لكة شهدت فً العقدٌن األخٌرٌن تحدٌات كثٌرة وكبٌرة منها ما هو ؼٌر أن المم

داخلً ومنها ما هو خارجً تمثلت بالمتؽٌرات الدولٌة العالمٌة بعد إنهٌار اإلتحاد 

السوفٌٌتً وبروز النظام األحادي القمبٌة الذي بدأ ٌعمل لتؽٌٌر معالم النظام الدولً، 

تماعٌة وتربوٌة جدٌدة متناقضة مع وتكرٌس قٌم ومبادئ اقتصادٌة وسٌاسٌة واج

هوٌتنا وقٌمنا وثقافتنا العربٌة واالسالمٌة وقوانٌنا األردنٌة، والتً حاول البعض 

بٌن ما هو ثابت وبٌن ما هو متؽٌر، وكؤن  تسوٌقها فً االردن، فقد اختلمت االمور 

ى المملوب أن نعٌد النظر بؤسس وثوابت الدولة االردنٌة بما ٌتفق مع تلك الرإ

والسٌاسات التً افرزتها الحقبة الجدٌدة، وجرت محاوالت لترجمتها فً البالد 
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العربٌة كلها بؤشكال وصور مختلفة، وتحت عناوٌن متعددة بما فٌها االحتالل كما 

حدث فً العراق ومرح المشارٌع الدولٌة التً ؼلفت بعناوٌن مختلفة تمثلت باحترام 

 كافحة االرهاب والتً تهدؾ فً حقٌقتها الى مبادئ حقوق االنسان والدٌمقرامٌة وم

تفكٌك دول المنمقة مابفٌاً وعرقٌاً ومذهبٌاً واعادة هٌكلتها وال ٌعتبر االردن استثناءاً 

  من هذه المخممات الؽامضة.

وقد تزامن مع التحدٌات الخارجٌة تحدٌات داخلٌة جاءت على شكل دعوات إلعادة 

م فً امارها تهمٌش الحكومة وتفكٌك النظر فً صٌاؼة العقد االجتماعً، ت

مإسسات القماع العام وتراجع دور الدولة على كافة المستوٌات والتعامل معها كما 

نتعامل مع شركة ، وجرت محاوالت لتحوٌل الكٌان االردنً الشامل الى كٌان 

اقتصادي ٌتم فً اماره فك ارتبام الدولة مع تارٌخها بما فٌ  المشروع النهضوي 

كما تعاظمت التحدٌات بٌن الشراب  كما تم خاللها اعتماد سٌاسات اقتصادٌة القومً 

عجز  لفرٌق لٌبرالً شرس لم ٌراعً االعتبارات االجتماعٌة وكان من أهم آثارها 

كبٌر فً الموازنة و مدٌونٌة تجاوزت الثمانٌة عشر ملٌار دوالر اضافة الى فقر 

لمبقة الوسمى وتوسع فً الفوارق وبمالة وعوز وجوع وفساد ال سقؾ ل  وتالشً ا

االجتماعٌة لٌتبع ذلك االعصار المالً فً الوالٌات المتحدة الذي كان ل  أثراً واضحاً 

على اقتصادٌات العالم بما فٌ  المملكة األمر الذي ضاعؾ من حجم األزمة وشكل 

لكة حالة من االحتقان العام كان من أهم افرازاتها الحراك الشعبً الذي تشهده المم

  شؤن باقً الدول العربٌة و إن اختلفت األسباب. شؤنها 

فً ظل هذه االوضاع فإننا فً حزبنا ونحن نستقرئ التارٌخ ونستوعب  ونقارن  

نرى ان  اصب  لزاماً علٌنا جمٌعاً أن نستنهض كل  بالحاضر ونتملع الى المستقبل 

بهة الداخلٌة بااللتزام الهمم كً نعمل بكل جد وجهد لتعدٌل هذه االوضاع وتعزٌز الج
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بالثوابت والمرتكزات والمبادئ التً استخلصناها من خالل الحوارات مع كافة 

 جؽرافٌا المملكة التً نعتقد أن فً تمبٌقها خالص لالردن من هذه الضابق  والحٌؾ 

وهذا ٌترتب علٌ  الشروع بعملٌة اصالح شامل وحقٌقً وبشكل سرٌع باعتبار انها 

ضاؼمة وعادلة وتتواكب مع مبٌعة تمور المجتمع وتنامً حالة متملبات محلٌة  

المعرفة من , وبؤنها كذلك ضرورة حاكمة الستقرار النظام السٌاسً من خالل 

 تحدٌثة فً ظل التحوالت فً المشهد السٌاسً والثقافً واالجتماعً.

ولذلك وتعزٌزاً لؽرض اإلصالح الذي ال رجعة عن  ٌمرح الحزب مبادرت  امام 

جمٌع حول مشروع اصالحً شامل باتجاه بناء نظام دٌمقرامً سلٌم, ٌتم التوافق ال

من خالل  على االهداؾ النهابٌة لعملٌة االصالح مع االخذ بالتدرج الموضوعً فً 

 . المراحل
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 االصالح السٌاسً -أ

  

ان مفهوم االصالح السٌاسً ٌشٌر الى جمٌع الخموات المباشرة وؼٌر المباشرة 

تً تقع على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدنً والقماع الخاص فً مرٌق ال

 بناء نظام دٌمقرامً.

  لذلك ٌركز مفهوم االصالح السٌاسً الذي تتبناه مبادرة الحزب على ما ٌلً :

مسإولٌة االصالح السٌاسً مسإولٌة مشتركة تقع على عاتق الحكومات  -

  الخاص. وقوى المجتمع المدنً واالهلً والقماع

 الهدؾ من عملٌة االصالح تعزٌز بناء نظام دٌمقرامً . -

تفضٌل اسلوب التدرج الزمنً المحدد فً االصالح السٌاسً على ان  -

التدرج ال ٌعنً البمء أو التردد وانما ٌعنً اتخاذ اجراءات واضحة 

 مقرونة بالتقٌٌم وبالجداول الزمنٌة. وملموسة فً هذا الشؤن 

  

ءات االصالح السٌاسً الواجب اتخاذها فً امار الشراكة بٌن تحدٌد خموات واجرا

 الحكومات والمجتمع المدنً والقماع الخاص, والخموات هً:

االصالح الدستوري والتشرٌعً وٌتضمن تعدٌل المواد التً تتعارض مع   · 

،  متملبات الدٌمقرامٌة الحقٌقٌة والعدالة االجتماعٌة وصوال الى دستور عصري 

 أي اجراءات شكلٌة ال تحقق اهداؾ  بالدٌمقرامٌة الحقٌقٌة رفض اتخاذ والمقصود 
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المجتمع فً التمور الدٌمقرامً, ولكن الضمانات التً ٌجب ان تتحقق من خالل 

التشرٌعٌة والتنفٌذٌة  االصالح فً المجال الدستوري هً الفصل التام بٌن السلمات 

امول  ة وضمان انعقاد البرلمان والقضابٌة فصالً صرٌحاً , وانشاء محكمة دستورٌ

 فترة فً السنة واجراء انتخابات دورٌة حرة ونزٌه  باشراؾ هٌبة مستقلة .

أما التعدٌالت الدستورٌة المملوبة فجمٌعها لها صلة بالحٌاة السٌاسٌة والعملٌة 

  الدٌمقرامٌة .

دىء لذلك ٌركز مفهوم االصالح الدستوري الذي تتبناه المبادرة على تبنً المبا

  التالٌة:

حماٌة الحرٌات الشخصٌة وحرٌة الرأي وحق اإلجتماع وإعماء الضمانات    . 1

 القانونٌة لتحقٌق ذلك.

على الحكومة التً ٌحل مجلس النواب فً عهدها االستقالة خالل اسبوع من  . 2

 تارٌخ الحل على ان تجري االنتخابات حكومة انتقالٌة.

  

اال فً حاالت الظروؾ القاهرة التً تحول دون  رفض مبدا تؤجٌل االنتخابات . 3

  اجراء العملٌة االنتخابٌة بامانة ونزاهة.

الؽاء المادة التً اصب  بموجبها نصؾ مجلس النواب سلمة إلنتخاب النصؾ    . 4

  االخر .
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ان تحدد الحكومة سبب حل المجلس حتى ال ٌتكرر الحل لذات السبب وٌخضع    . 5

 القضاء . قرار الحل للمعن أمام

ومواصفات محددة لٌكون  ان ٌتم تعٌٌن اعضاء مجلس األعٌان وفق شروم  . 6

وحتى ال تؽلب علٌ  صفة الدٌكورٌة , وذلك انمالقاً من  المجلس مجلساً للحكماء 

 حرصنا على اال ٌفقد هذا المجلس دوره وفعالٌت .

وزارٌاً لنٌل  اناً الؽاء االستثناء الذي ٌسم  للحكومة اعتبار خماب العرش بٌ   . 7

  الثقة على اساس .

الؽاء النصوص المتعلقة بالمجلس العالً لتفسٌر الدستور على ان ٌحل مكانها  . 8

 نصوص تنشؤ بموجبها محكمة دستورٌة.

ٌجب ان ٌسبق تشكٌل المحكمة الدستورٌة تحصٌن السلمة القضابٌة فً    . 9

 مالحقة الحكومات.

  عادٌة لمجلس االمة لفترة ستة اشهر .تحدٌد مدة الدورة ال     . 10

  رفض مبدأ انتخاب عضو مجلس النواب داخل المجلس الي سبب كان.     . 11

 ال تصدر قوانٌن مإقتة اال فً حاالت الحرب الكوارث.     . 12

( من الدستور بحٌث تتم التقسٌمات اإلدارٌة و تشكٌالت 120تعدٌل المادة) . 13

وجمٌع ما ٌتعلق بالموظفٌن بحٌث تتم بقانون ولٌست  دوابر الحكومة و إجازتها

 بؤنظمة وهذا ٌإدي الى تحقٌق اإلصالح اإلداري واألمن الوظٌفً بعدالة وشفافٌ .
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  إنشاء قضاء إداري كامل ومستقل وإلؽاء المحاكم الخاصة.     . 14

( من الدستور بحٌث تعود 45او أي تشرٌع آخر من المادة ) حذؾ عبارة  . 15

 الٌة بالمملق فً الشؤنٌن الداخلً والخارجً الى مجلس الوزراء.الو

 اتخاذ كافة االجراءات لضمان بناء مجتمع مدنً.     . 16

محاكمة الوزراء الذٌن ٌرتكبون جرابم تتعلق بعملهم أمام القضاء المدنً ,  . 17

ملقة بحٌث ٌتم إحالتهم للقضاء إذا ما تم اتهامهم من مجلس النواب باألؼلبٌة الم

  .بؤكثرٌة ثلثً أصوات أعضاء المجلسولٌس 

الؽاء الدٌوان الخاص لتفسٌر القوانٌن واالستعاضة عن  بانشاء المحكمة      . 18

  الدستورٌة.

 : * اطالق حرية تشكيل االحزاب السياسية

فً امار الدستور والقانون وبما ٌضمن لجمٌع القوى السٌاسٌة المدنٌة ان تعرض 

افس بشكل حر ونزٌ  وبشكل متكافا.وأن تزال جمٌع العوابق برامجها وان تتن

التشرٌعٌة التً تحد من حرٌة العمل الحزبً واإلنخرام فٌ  وان ٌرفع قٌد العدد 

بالنسبة للمإسسٌن وؼٌره من االجراءات التً ترد فً باب القٌود، ، واعادة هٌكلة 

دٌمقرامً ٌستند الى  دعم الدولة لالحزاب بعدد من المعاٌٌر التً تعزز بناء نظام

مجتمع مدنً فاعل مثل عدد االعضاء المسددٌن ونسبة تمثٌل المرأة والشباب وعدم 

قٌام الحزب على اسس مابفٌة او عرقٌة او وراثٌة او سلموٌة وؼٌرها من المعاٌٌر 

التً تزٌد من درجة دٌمقرامٌة الحزب وتمثٌل  لمختلؾ شراب  المجتمع لكنها ال 

 الحزب او حل . تشكل شروم لتؤسٌس 
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وان ٌربم حل االحزاب ووقفها عن العمل بقرار من السلمة القضابٌة، وتقلٌل فرص 

تشكٌل احزاب تقوم على اسس الفبوٌة والجهوٌة والمابفٌة والعرقٌة وؼٌرها من 

  التفرٌعات او ان تحمل اسماء تعبر عن ذلك ومن شؤنها التؤثٌر على الهوٌة الومنٌة.

 :ير من التأثيرات الحكومية* تحرير حرية التعب

ومن القٌود التً لم ترد بالمعاٌٌر الدولٌة لحرٌة التعبٌر، وانهاء تعدد المرجعٌات  

 القانونٌة ذات العالقة بحرٌة التعبٌر.

تعدٌل كافة القوانٌن الناظمة لحرٌة الرأي وتحرٌرها من القٌود وضمان حق  -

الدولٌة الناظمة لهذا الحق التً الحصول على المعلومات وبما ٌتوافق مع المعاٌٌر

 وردت باالعالن العالمً لحقوق االنسان والعهد المدنً.

 بحيث يضمن: * قانون االنتخابات النيابية 

إعتماد قانون عصري جدٌد ٌرتكز على النظام المختلم الذي ٌجمع بٌن الدوابر · 

القابمة النسبٌة التً تراعً اإلعتبارات االجتماعٌة والجؽرافٌ  والدٌمؽرافٌة وبٌن 

  التً تراعً االعتبارات السٌاسٌة وتدفع المسٌرة الدٌمقرامٌة .

توسٌع الدابرة بعد أن ثبت بؤن الدوابر الصؽٌرة تإثر بشكل سلبً على النسٌج   · 

 اإلجتماعً وتكرس العشابرٌة.

 إسقام مبدأ الصوت الواحد.  · 

  تعزٌز فرص االحزاب فً االنتخابات.  · 

ء انتخابات حرة ونزٌهة ودورٌة وتقوم على أساس المساواة والتنافس ضمان اجرا· 

  والمشاركة والشفافٌة وسرٌة االقتراع.
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انشاء هٌبة مستقلة لالشراؾ على كافة ما ٌتعلق باالنتخابات اقتراعا وفرزا والبت · 

بكل ما ٌحٌم بالعملٌة االنتخابٌة تحت والٌة السلمة القضابٌة التً تتمتع بكفالة 

  ستور .الد

للرقابة المحلٌة على االنتخابات و رفض مبدأ الرقابة  فت  المجال ودون قٌود · 

  الخارجٌة للحفاظ على سٌادتنا الومنٌة.

  * الفساد

لقد اصاب الفساد كل اوج  الحٌاة فً االردن السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

واصب  الفاسدون من  وبالتالً تحول من حال  مرضٌة الى آفة اجتماعٌة مستحكمة

القوة بحٌث لم ٌعد ٌقدر احد على انتقادهم بل صار من ٌنتقدهم ٌتهم بانة ضد الدولة 

او احد اركانها او ٌتهم بموجب قانون مكافحة الفساد باؼتٌال الشخصٌة وٌصب  هو 

المتَهم بدل ان ٌكون متِهماً وبالتالً الذ الصادقون المشفقون على الومن بالصمت 

ٌعتقد ان مكافحة الفساد ال ٌمكن ان تتم اال من حزب الحٌاة األردنٌان ومن هنا ف

خالل حكومات تخلو تشكٌلتها من رموز الفساد او المفسدٌن واعادة النظر بقانون 

ٌَُحل بموجبة أي من الكبار باستثناء قضاٌا شبهات او نواٌا  الفساد الحالً الذي لم 

إصدار قانون جدٌد  ٌ  فنحن نصر على دون التركٌز على قضاٌا الفساد الكبرى وعل

تحت عنوان اإلثراء بال سبب " من اٌن لك هذا" الذي سٌعتمد على معرفة االردنٌٌن 

  باوضاع االردنٌٌن.

 : * الالمركزية

ٌكثر الحدٌث حول الالمركزٌة ونحن نقدر هذا التوج  ونحترم  ونعتقد ان  من 

روجا من دابرة األنا و الشخصنة االسس الربٌسة لتعزٌز الدٌمقرامٌة باعتباره خ

وخروجا على مبدأ التسلم فً صناعة القرار وتهمٌش االؼلبٌة, ومع ذلك فنحن 
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نقترح ان ٌبدا العمل بالتؤسٌس لها ، وهذا ٌترتب علٌ  ان نبدبها بتؽٌٌر ذهنٌة وتفكٌر 

 الموامن فال ٌعقل ان ننتقل فجؤة الى مرحلة متقدمة دون ان نهًء األجواء المالبمة

لهذا التوج  وهذا ٌعنً بالدرجة االولى اعادة النظر بمفاهٌم التربٌة والتعلٌم والتركٌز 

على دور اإلعالم والعمل على تثقٌؾ االردنً ثقافة دٌمقرامٌة ٌشعر فٌها الموامن 

 بؤهمٌة الرأي والرأي اآلخر وباهمٌة المشاركة بصناعة القرار.

ات مادٌة كبٌرة بحٌث ترصد موازنة كما ٌحتاج هذا المشروع الكبٌر الى امكانٌ

خاصة لكل محافظة حتى تمكنها من القٌام بتنفٌذ المشارٌع دون العودة الى المركز 

 وبدون ذلك ٌبقى هذا المرح شعارا ؼٌر قابل للتمبٌق.

  * االمن الوطني الشامل

بؤن األمن الومنً االردنً جزء من األمن القومً  حزب الحٌاة األردنًٌإمن  -1

 ً ٌإثر فٌ  وٌتؤثر ب  سلباً واٌجاباً.العرب

ٌإمن حزبنا بؤن السٌاسات االردنٌة من مفهومها لألمن الومنً االردنً تنملق  -2

من متملبات حماٌة الومن من االخمار الخارجٌة وتعزٌز الوحدة الومنٌة وتمتٌن 

  النسٌج االجتماعً وتحصٌن الجبهة الداخلٌة.

( من الدستور وهً: 6ا تنص علٌ  المادة )ٌإمن حزبنا اٌماناً مملقاً بم -3

)االردنٌون أمام القانون سواء، ال تمٌٌز بٌنهم فً الحقوق والواجبات وان اختلفوا فً 

  العرق أو اللؽة أو الدٌن(.
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 أهمٌة حقوق اإلنسان –ب 

ٌاة االردنً بؤهمٌة الحاجة لتبنً أجندة ومنٌة شاملة تشارك فٌها ٌإمن حزب الح

نٌة مع مإسسات المجتمع االردنً المدنٌة لتعزٌز و نشر و حماٌة و الحكومة االرد

ترسٌخ حقوق اإلنسان داخل المجتمع االردنً كفكر و كمنهج و كقانون و كدستور 

نظرا للعالقة السببٌة بٌن التقدم و النمو االقتصادي و االجتماعً و بٌن تعزٌز حقوق 

 االنسان و ترسٌخها .

و الخاصة كلما ازداد إنتماء و نشام و عمل االفراد  فكلما ترسخت الحقوق العامة

 داخل المجتمع و بالتالً ٌساعد ذلك على :

 انخفاض نسبة الهجرة . -1

 حصول مفرة نوعٌة فً النشام االجتماعً و االقتصادي . -2

 تمبٌق عملً لمفهوم االنتماء و الوالء . -3

 ردن "تمبق عملً و صحٌ  لمفهوم مبادرات " االردن اوال " و" كلنا اال -4

و لنا فً تجربة اإلتحاد السوفٌتً سابقا و نظٌراتها الدول االوروبٌة عبرة حٌث افتقر 

موامنوا االتحاد السوفٌتً لحقوقهم السٌاسٌة و االقتصادٌة فكان ذلك عامل عدم 

انتماء و عامل هدم سرٌع لمنظومة االتحاد و على النقٌض من ذلك رأٌنا كٌؾ 

مانٌا و فرنسا منهكتٌن و مدمرتٌن اقتصادٌا و خرجت الدول األوربٌة خصوصا ال

اجتماعٌا و كٌؾ استماعتا ان تتؽلبا على كل مشاكلهما االقتصادٌة و االجتماعٌة من 

خالل استؽالل قدرات و انتماء موامنٌهما فعمدتا الى ترسٌخ و تنمٌة و حماٌة 

وا بنشام و حقوقهم فكانت النتٌجة ان زاد انتماء و و الء هإالء الموامنون و ساهم

 كفاءه فً اعادة ما خربت  الحرب العالمٌة الثانٌة .
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إن حزب الحٌاة االردنً ٌرى من االخهمٌة ان تإمن الحكومة االردنٌة و تبادر الى 

تعزٌز حقوق االنسان داخل المجتمع االردنً لإلستفادة من قدرات و امكانٌات 

 الموامنٌٌن و عدم تبخرها و هجرتها للخارج .

المنملق فان االجندة الومنٌة الشاملة التً ٌتبناها الحزب و ٌدعو الى و من هذا 

 لٌة :اتمبٌقها تعتمد على المحاور الت

ضرورة انشاء وزارة متخصصة لحقوق االنسان تفًعل و تمبق رإٌة جاللة  -1

 الملك فً التحول الدٌمقرامً لألردن و فً انشاء مإسسات  الدٌمقرامٌة .

االنسان فً المدارس الحكومٌة من خالل تبنً تعزٌز ثقافة و منهج حقوق  -2

سٌاسة اكادٌمٌة خاصة و متخصصة تعتمد على تدرٌس هذه الثقافة لتٌنع 

 نتابجها و تقمؾ بعد جٌل .

ضرورة التبام مإسسات المجتمع المدنٌة لوضع استراتٌجٌة و اجندة ومنٌة  -3

شاملة لنشر و تعزٌز حقوق االنسان بحٌث تراعً خصوصٌة و عادات و 

ٌكون المجتمع بحاجة الٌها و قالٌد و دٌانة المجتمع المحلً و تتبنى برامج ت

لٌس باضافة حقوق ثانوٌة و كمالٌة اثبت بعضها ضررا بالؽا فً النسٌج 

 االجتماعً االردنً .

انشاء االندٌة الجامعٌة المتخصصة بحقوق االنسان كافضل وسٌلة حضارٌة و  -4

 عملٌة لمكافحة ظاهرة العنؾ الجامعً .
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 االعالم - ج

ٌعانً اإلعالم الرسمً األردنً من عجز مزمن فً األداء أوصل كل مإسسات  

وأدوات  الى حالة من العجز التام على المنافسة والنفاذ ، وبما أن اإلعالم هو واحد 

من الركابز األساسٌة للدولة وهو النافذة التً ٌمل من خاللها المجتمع العربً 

قد بنٌنا برنامجنا اإلعالمً على  حزب الحٌاة األردنًننا فً والدولً على األردن فإ

 ماٌلً:

تحدٌث التشرٌعات والقوانٌن التً تتعلق باإلعالم مما ٌفت  المجال أمام حرٌة  . 1

الصحافة واإلعالم وتشرٌع األبواب لحٌاة اعالمٌة صحٌة ٌكون فٌها الجمٌع احرار 

اء كانوا احزابا او تجمعات او افرادا فً التعبٌر عن ارابهم وأفكارهم وتوجهاتهم سو

. 

إعادة تؤهٌل وتحدٌث مإسسة اإلذاعة والتلفزٌون وهٌكلة الكادر الوظٌفً  . 2

، وتحدٌث األجهزة واعادة هٌكلة البرامج اإلذاعٌة  واإلهتمام بالكفاءات الومنٌة 

عن  والتلفزٌونٌة لتتمكن من القٌام بالمهام الموكلة الٌها فً تقدٌم صورة حضارٌة

والبرامجٌة و بناء  واقع الومن والموامنٌن ولتقدٌم الخدمات اإلخبارٌة والتحلٌلٌة 

  مصداقٌة لدى الموامنٌن والمستمعٌن والمشاهدٌن فً العالم كل  .

النؤي بالمإسسات الصحافٌة واإلعالمٌة عن مبدأ التعٌٌنات الوظٌفٌة ؼٌر  . 3

ة للتعٌٌن الوظٌفً ، واجراء اعادة المإهلة او بالواسمة ووضع معاٌٌر مهنٌة دقٌق

  هٌكلة لموظفً التلفزٌون تحدٌدا .
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فت  المجال أمام السوق اإلعالمٌة العربٌة فً مٌادٌن الصحافة الورقٌة واإلذاعة  . 4

  والتلفزٌون ، وتقدٌم التسهٌالت للمنامق اإلعالمٌة الحرة .

الموامنٌن والوافدٌن  فت  مراكز للتدرٌب المهنً اإلعالمً أمام المهتمٌن من . 5

  وحسب اعلى األسس والمعاٌٌر المهنٌة .

على الشبكة العنكبوتٌة ، او المواقع اإللكترونٌة  اإلهتمام باإلعالم الرقمً  . 6

ناشرٌها و كوادرها والعاملٌن فٌها وفت  السبل أمامهم  ودعمها والمساعدة فً تؤهٌل 

عدم التضٌٌق علٌهم او التعرض لتلك لٌشكلوا جزءا من العملٌة اإلعالمٌة الومنٌة و

 المواقع بالحجب او القرصنة ,

اتاحة المعلومات أمام الصحافٌٌن وتٌسٌر الحصول علٌها بدون تعقٌدات او    . 7

 اجراءات بٌروقرامٌة معقدة وموٌلة .

الكؾ عن مهاجمة القنوات العربٌة أو األجنبٌة التً تتعرض لألوضاع السٌاسٌة  . 8

مهاجمة المراسلٌن الصحافٌٌن لوكاالت األنباء العالمٌة ووضع حد فً األردن او 

ألسالٌب العنؾ التً تدعً دعم الدولة بتعرضها للصحافٌٌن األجانب واألردنٌٌن 

ومكاتبهم لما ٌلحق  ذلك بسمعة األردن الدولٌة من أذى كبٌرا ال ٌمكن اصالح  

  بسهولة .

اذ من خالل  للتروٌج للرإى األردنٌة اإلهتمام باإلعالم العالمً ومحاولة النف . 9

 السٌاسٌة و اٌصال صوت األردن لدول وشعوب العالم .
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 القضاٌا اإلقلٌمٌة والدولٌة - د

  * قضايا االمة

ان ؼٌاب النظام الرسمً العربً عن الساحة السٌاسٌة فً المنمقة احدث فراؼا 

لى اضعاؾ الدول العربٌة سٌاسٌا وامنٌا شجع قوى دولٌة واقلٌمٌة لتؽمٌتها والعمل ع

بآلٌات مختلفة منها االحتالل كما حدث فً العراق او من خالل المشارٌع الدولٌة او 

من خالل التهدٌد والتلوٌ  باستخدام القوه مع بعض الدول كما هو الحال مع لبنان 

احٌت االحالم االمبرامورٌة لدى دول محورٌة فً المنمقة ومن هنا  وسورٌا كما 

شد قادة االمة ان ٌعوا وٌدركوا مخامر استمرار التمزق فً الجسم العربً فاننا ننا

والعمل الحثٌث على اعادة اللحمة العربٌة واحٌاء النظام الرسمً العربً وتفعٌل 

  مإسساتة.

ومن هنا فان الضرورة تستوجب التركٌز على المباديء واالهداؾ القومٌة 

قضاٌاها وااللتزام بها وخاصة القضٌة واالستمرار فً حمل رسال  االمة واالٌمان ب

الفلسمٌنٌة باالضافة الى دعم الجهود الرامٌة الى تحرٌر االرض وتعزٌز السٌادة 

الومنٌة فً وقت تعانً فٌ  دول عربٌة كثٌرة مثل العراق والسودان والصومال 

وفلسمٌن اوضاعا سٌبة كل ذلك ٌعتبر اولوٌات ومباديء ٌجب على قادة االمة 

 ا واعتبارها ثوابت ومنٌة و قومٌة.التمسك به
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  *القضية الفلسطينية

ان حزبنا ٌرى فً الممارسات االسرابٌلٌة االستفزازٌة على االرض الفلسمٌنٌة 

المحتل  والمتمثلة بحصار المدن وبٌناء جدار الحقد العنصري ومصادرة االراضً 

ى واصرارها على وبناء المستومنات وتهوٌد مدٌنة القدس والحفرٌات تحت االقص

االعتراؾ بٌهودٌة الدولة االسرابٌلٌة ال تعنً فقم رفض حق العودة ولكنها تعنً 

اٌضا اسقام الجنسٌة عن عرب الثمانٌة واربعون )ٌضاؾ الٌها دعوة اراد مستشار 

ربٌس الوزراء لشإون االمن القومً( الى اقامة دولة فلسمٌنٌة على التراب الومنً 

بما فٌها اقامة اتحاد كونفدرالً بٌن المملكة والفلسمٌنٌٌن االردنً ودعوات اخرى 

للقانون الدولً و  على ان ٌدخل فً المعادلة عرب الثمانٌة واربعون مخالفة بذلك 

تهدٌدا للسالم العالمً ومنعا لالمن  لقرارات الشرعٌة الدولٌة والتً نعتبرها 

من قناعتنا بالسالم  واالستقرار فً المنمقة وخلقا للفوضى والتمرؾ ,وانمالقا

فً حزب الحٌاة االردنً بعدالة و العادل واستقرار وازدهار المنمقة فنحن نرى 

اهمٌة القضٌة الفلسمٌنٌة و و جوب اإلهتمام المستمر بها لما لها من خصوصٌة و 

اهمٌة تكمن فً الحفاظ على منع إقامة الومن البدٌل و الحفاظ على حقوق الشعب 

 فً الداخل ام فً الخارج .الفلسمٌنً سواء كان 

و تقوم رإٌة حزب الحٌاة األردنً على حق الشعب الفلسمٌنً فً إقامة دولت  

المستقلة و عاصمتها القدس الشرٌؾ على كامل أراضً فلسمٌن التارٌخٌة من البحر 

 إلى النهر و ال ٌمكن التنازل عن حق الشعب الفلسمٌنً ابدا فً العودة الى ارض  .

لحق إرثاً ؼٌر موًرث للؽٌر و جزءاً ال ٌتجزأ و ال ٌقبل التقسٌم او و ٌعتبر هذا ا

التنازل بؤي شكل من األشكال او من خالل االتفاقٌات او المعاهدات بٌن اي مرؾ 

ال ٌعتبر ممثال حقٌقٌا عن الشعب الفلسمٌنً و ال ٌمكن لحزب الحٌاة االردنً ان 
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ً سواء من خالل قبول  للمبادرة ٌرتضً إال ما ٌوافق و ٌجمع علٌ  الشعب الفلسمٌن

 العربٌة او التفاقٌة السالم . 

و من هذا المنملق فإن حزب الحٌاة االردنً ٌإمن بان القدس الشرٌؾ إنما هً 

عاصمة ابدٌة و موحدة لدولة فلسمٌن و ٌإمن بعدالة قضٌة أسرى سجون اإلحتالل 

ان داخل فلسمٌن و عدم قانونٌة اإلعتقال و بحرمة بناء المستومنات فً اي مك

 المحتلة كما ٌإمن بالحق المقدس لعودة الالجبٌن  .

  و نشدد اٌضا فً حزب الحٌاة االردنً على ضرورة تنفٌذ التالً :

) فلسمٌن التارٌخٌة و  االراضً العربٌة المحتلة كامل انسحاب اسرابٌل من   . 1

 الجوالن السوري المحتل و جنوب لبنان (.

فلسمٌنٌة المستقلة وعاصمتها القدس على كافة االراضً اقامة الدولة ال   . 2

 .المحتلة التارٌخٌة ) من البحر الى النهر ( الفلسمٌنٌة 

  إزالة المستومنات واسقام الجدار العازل.   . 3

  االصرار على حق الالجبٌن اٌنما كانوا بالعودة والتعوٌض.   . 4

 .رفض االعتراؾ بٌهودٌة الدولة االسرابٌلٌة   . 5

  

كما اننا نعتبر بان الحفرٌات تحت االقصى والمبادرات التً تملقها اسرابٌل ازاء 

االردن مخالفة لمعاهدة السالم االردنٌة االسرابٌلٌة ومسا بها والمس بالجزء هو مس 

بالكل ومن هنا فإن المملوب من الحكومة االردنٌة ان تربم عالقاتها صعودا 

رارات الشرعٌة الدولٌة والتزامها بالمعاهدات وان وهبوما بمدى استجابة اسرابٌل لق
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تفهم اسرابٌل باننا سنعٌد النظر بمعاهدة وادي عربة اذا ما استمرت فً مخالفاتها 

 لهذه المعاهدة. وانتهاكاتها 

  

  *العالقات االردنية الخارجية

ا اقامة عالقات متوازنة بٌن االردن وكل القوى التً تمثل الشعب الفلسمٌنً بم . 1

بؽرض المحافظة على الدور االردنً وحماٌة القضٌة الفلسمٌنٌة  فٌها حركة حماس 

  من التشتٌت .

بناء عالقات متوازنة مع كافة الدول العربٌة وتمتٌن تلك العالقات والسعً  . 2

للوصول بها الى مراحل متقدمة من التكامل لخدمة المشروع العربً النهضوي 

 ٌن للوصول الٌ  .القومً الذي ٌسعى كل المخلص

اقامة عالقات مبنٌة على االحترام المتبادل وعدم التدخل بالشإون الداخلٌة للؽٌر  . 3

 حتى النعمً الذرابع للؽٌر للتدخل فً شإوننا .
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 األمن االقتصادي واالجتماعً  - هـ 

ٌإمن حزب الحٌاة االردنً باهمٌة االستفادة الحقٌقٌة من مقدرات و ثروات االردن 

ٌها بحٌث نستمٌع من خالل استؽاللها ان نؽٌر االستراتٌجٌة اإلقتصادٌة المتعارؾ عل

الؽٌر مستقرة و المشرومة على الدوام عانات و المن  بكون االردن دولة مستقبلة لإل

دولة منتجة و معتمدة على مقدراتها و الى و التً ال تكفً بالتمام لسد احتٌاجات  

 مفعلة بالشكل الصحٌ  .امكاٌناتها الؽٌر مستؽلة و 

و هذه االمكانٌات التً حظً و ٌحظى بها االردن و التً من شانها ان تقفز باالردن 

 الى مصاؾ الدول المتقدمة هً :

الماقات البشرٌة التً ٌزخر بها االردن حٌث تتوفر لدى االردن مإهالت و  -1

فاءات و كفاءات مشهود لها على الصعٌد االقلٌمً و العالمً و تعتبر هذه الك

المإهالت العلمٌة و العملٌة كنز ال ٌنضب لألردن و ذلك نظرا الرتفاع 

مستوى التعلٌم بشكل عام حٌث ٌعتبر االردن فً المركز السابع عالمٌا بنسبة 

 حملة الشهادات العلٌا لكل الؾ نسمة حسب اخر الؽحصاءات الرسمٌة .

-ن و إستقرار جٌوالموقع االستراتٌجً لالردن و ما ٌحظى ب  من أمن و آما -2

سٌاسً و نظراً لعدم وجود امراؾ خارجٌة لها مصال  فً زعزعة امن و 

 إستقرار هذا البلد مما ٌوفر بٌبة استثمارٌة و اقتصادٌة مناسبة .

 البعد السٌاحً بكافة انواع  :  -3

 كالسٌاحة الدٌنٌة بشقٌها المسٌحً و االسالمً الشٌعً .  -أ 

ق بها و المشهود لها عالمٌاً حٌث بامكان و السٌاحة العالجٌة الموثو -ب 

االردن االستفادة من هذه الثقة و الشهادة بانشاء مدن مبٌة عالمٌة متخصصة 
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تؽمً احتٌاجات المنمقة كانشاء مدٌنة متخصصة بامراض السرمان و 

االورام و انشاء مدٌنة متخصصة باالمراض النفسٌة و عالج االدمان و 

 ة العامة .انشاء مدٌنة متخصصة الجراح

و من السٌاحة المهمة فً االردن ٌوجد السٌاحة التارٌخٌة و سٌاحة  -ج 

االثار حٌث ٌعتبر االردن متحفا مبٌعا مفتوحا تعاقبت علٌ  حضارات متعددة 

 و ما زالت شواهدها و اثارها ظاهرة للعٌان كالبتراء و جرش .

ٌز لالردن و الممو هنالك اٌضا السٌاحة البٌبٌة نظرا للموقع الجؽرافً  -د 

لوجود البحر المٌت و التً بحاجة الى اعادة تاهٌل للبنى التحتٌة لتكون عامل 

 إؼراء و جذب للسٌاح خصوصا من دول الخلٌج العربً .

السٌاحة التعلٌمة : حٌث ٌشهد لألردن و لمإسسات  التعلٌمٌة بالكفاءة و  -هـ 

 لً.المهنٌة و المواكبة المستمرة للتمور العلمً و العم

الثروات القومٌة الهابلة : التً ٌزخر بها االردن من كالنحاس و الٌورانٌوم و  -4

الفوسفات و البوتاس و امالح البحر المٌت و الصخر الزٌتً حٌث ٌمتلك 

 36االردن حسب احدث االحصابٌات مخزونا نفمٌا هابال قدر باكثر من 

 عام . 900ملٌار برمٌل تكفً لسد حاجة االردن لـ 

الزراعٌة الممثلة بوجود منمقة االؼوار التً لم تستؽل بالشكل المناسب الثروة  -5

و الصحٌ  مقارنة بما هو مستؽل فً الضفة األخرى من نهر االردن عند 

 العدو الصهٌونً .
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الجٌش االردنً و امكانٌات  الحرفٌة و المشهود لها عالمٌا حٌث ٌمكن استؽالل  -6

لمحلٌة و العالمٌة كما هو الحال حرفٌت  فً االشراؾ على تنفٌذ المشارٌع ا

 فً ادارة الخدمات المبٌة الملكٌة و ؼٌرها .

موقع االردن االستراتٌجً كدولة مركز و ربم بٌن الدول المستوردة و الدول  -7

 المصدرة و ذلك نظرا لوقوع  بٌن اكبر قمبً استٌراد و تصدٌر فً العالم . 

% من 20لون ةما نسبت  تفعٌل و تؤكٌد دور المؽتربٌن االردنٌٌن حٌث ٌمث -8

سكان االردن و اهمٌة التواصل المستمر و متابعة شبونهم و تقدٌم المساعدة 

لهم تقدٌرا للدور الكبٌر الذي ٌساهمون ب  من خالل رفد االردن بملٌارات 

الدوالرات سنوٌا جراء الحواالت الخارجٌة و ٌرى حزب الحٌاة االردنً ان 

نشٌم  هو بانشاء وزارة متخصصة افضل وسٌلة لتفعٌل ذلك الدور و ت

 لشبون المؽتربٌن و متابعة اوضاعهم نظرا لنسبتهم المرتفعة .

و بذلك نستمٌع ) كما ٌرى و ٌؤمل و ٌإمن حزب الحٌاة االردنً من خالل 

االستراتٌجٌة االقتصادٌة التً ٌتبناها ( ان نساعد على اٌجاد حلول عملٌة و جذرٌة 

ٌعاب الكم الهابل من اعداد الخرٌجٌن الجامعٌٌن الذٌن لمشاكل الفقر و البمالة و است

ٌزدادون عاما بعد عام و ان نمد دول الجوار و الدول المستوردة للكفاءات بالماقات 

 البشرٌة المإهلة و المدربة على الدوام .

 

 

 

 



 

 برنامج حزب الحياة االردني

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.alhayahparty.com/ الموقع اإللكترونً للحزب : 2008بٌبً ،  تاسس عام  –إجتماعً  –حزب الحٌاة األردنً ، حزب أردنً سٌاسً     
Page 32 of 98 

 

و فً سبٌل تفعٌل االستراتٌجٌة االقتصادٌة التً ٌتبناها الحزب فاننا نرى باهمٌة و و 

 ألخذ بما ٌلً :جوب ا

  * السياسة االقتصادية والمالية

تجمٌد اإلنفاق الحكومً اإلجمالً خالل السنوات الثالث المقبلة بحٌث ٌتم تموٌل  . 1

الزٌادات المبٌعٌة فً رواتب الجهازٌن المدنً والعسكري ومخصصات التقاعد 

  والتعٌٌنات الجدٌدة من خالل الوفر فً بنود اإلنفاق األخرى.

فٌذ برنامج جاد وفاعل لدمج الهٌبات والمإسسات المستقلة قبل نهاٌة عام تن . 2

% على أن 20بالتوازي مع تخفٌض إنفاقها اإلجمالً بنسبة ال تقل عن  2011

 ٌشمل ذلك دمج جمٌع هٌبات التنظٌم القماعٌة فً هٌبة واحدة للمنافسة.

ة الدٌن العام بحٌث إصدار قانون إلدارة المالٌة العامة على ؼرار قانون إدار . 3

تحدد بموجب  سقوؾ للمإشرات المالٌة خصوصاً ما ٌتعلق باإلنفاق العام وعجز 

  الموازنة.

إتخاذ الخموات التالٌة فً مجال إدارة الدٌن العام بهدؾ ترشٌد كلؾ    . 4

  اإلقتراض الحكومً:

ارجً إٌقاؾ اإلقتراض من الجهاز المصرفً المحلً والتوج  إلى اإلقتراض الخ  · 

عند اللزوم لتعزٌز السٌولة المحلٌة وإحتٌامٌات المملكة من العمالت األجنبٌة 

 وتخفٌض كلفة خدمة الدٌن العام.

مرح السندات والصكوك اإلسالمٌة الحكومٌة لإلستثمار من قبل الجمهور وعدم   · 

إقتصارها على البنوك بحٌث توفر الحكومة مجال إستثمار آمن وثابت الدخل 

  من الموامنٌن وتحد من سحب السٌولة من الجهاز المصرفً. للمدخرٌن
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 إدخال التعدٌالت التالٌة على نسب الضرٌبة العامة على المبٌعات:   . 5

 إعفاء األدوٌة والمواد الؽذابٌة األساسٌة بالكامل من ضرٌبة المبٌعات.  · 

وٌاً لمدة تخفٌض نسبة الضرٌبة العامة على المبٌعات بمعدل نقمتٌن مبوٌتٌن سن· 

لتعود بذلك إلى المستوى  2013% مع نهاٌة عام 10ثالث سنوات بحٌث تصل إلى 

 .2000التً كانت علٌ  فً عام 

% 20زٌادة الضرٌبة على مجموعة من السلع والخدمات ؼٌر األساسٌة إلى · 

 كاألجهزة الكهربابٌة الكبٌرة والعمور والساعات ووسابل الترفٌ .

على بعض السلع مثل السجابر والمشروبات الكحولٌة  زٌادة الضرٌبة الخاصة· 

 ( آالؾ دٌنار.10والسٌارات التً تزٌد قٌمتها قبل الضرٌبة عن )

إلؽاء الضرٌبة الخاصة على المشتقات النفمٌة وإخضاع البنزٌن للضرٌبة العامة   · 

 على المبٌعات فقم.

 111ع نص المادة إعادة النظر فً قانون ضرٌبة الدخل وتعدٌل  بما ٌنسجم م . 6

من الدستور وخصوصاً ما ٌتعلق بتمبٌق مبدأ التكلٌؾ التصاعدي فً فرض 

الضرٌبة على الشركات واألفراد وبحٌث ٌتم إخضاع الدخل لنسب تصاعدٌة 

دٌنار  24000للضرٌبة على النحو التالً مع بقاء اإلعفاءات الشخصٌة لألفراد )

 سنوٌاً( كما هً:

  %7( ألؾ دٌنار للضرٌبة بنسبة 501لذي ٌقل عن )إخضاع الدخل السنوي ا  · 

( ملٌون دٌنار للضرٌبة 2( ألؾ دٌنار إلى )501إخضاع الدخل السنوي من )  · 

 %14بنسبة 
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( ملٌون دٌنار للضرٌبة 4( ملٌون دٌنار إلى )2إخضاع الدخل السنوي من )  · 

 %25بنسبة 

لٌون دٌنار للضرٌبة ( م6( ملٌون دٌنار إلى )4إخضاع الدخل السنوي من )  · 

 %35بنسبة 

 %45( ملٌون دٌنار للضرٌبة بنسبة 6إخضاع الدخل السنوي الذي ٌزٌد عن )  · 

إنشاء دابرة مستقلة تابعة لوزٌر المالٌة للرقابة على التهرب الضرٌبً )دابرة  . 7

الرقابة على التهرب الضرٌبً( ورفدها بؤفضل الكفاءات المدربة على كشؾ قضاٌا 

ن ضرٌبتً الدخل والمبٌعات بحٌث ٌقتصر عمل دابرة ضرٌبة الدخل التهرب م

والمبٌعات الحالٌة على متابعة النواحً اإلجرابٌة المتعلقة بتحصٌل الضرابب وتترك 

 عملٌة الرقابة للدابرة الجدٌدة.

تضمٌن قانون ضرٌبة الدخل مادة تتٌ  لدابرة الرقابة على التهرب الضرٌبً  . 8

( 5ثروة للمكلفٌن الذٌن ٌثبت إمتالكهم لثروات تزٌد عن )ملب إثبات مصادر ال

ملٌون دٌنار فً حال كون الدخول المصرح بها فً كشوفاتهم الضرٌبٌة للسنوات 

 السابقة ال تتالبم مع حجم ثرواتهم.

إعفاء جمٌع اآللٌات والمعدات الصناعٌة وقمع الؽٌار المتعلقة بها بالكامل من  . 9

 بة العامة على المبٌعات.الجمارك والرسوم والضرٌ

إقتصار اإلعفاءات من ضرٌبة الدخل الممنوحة لؽاٌات تشجٌع االستثمار    . 10

( سنوات 5على قماعً الصناعة والفنادق السٌاحٌة وتحدٌدها بمدة تتراوح بٌن )

( سنة حسب المحافظة التً ٌقام بها المشروع على أن ٌتم ربم هذه االعفاءات 20و)

  اتب التً ٌدفعها المشروع للموظفٌن والعمال األردنٌٌن.بشكل مباشر بالرو
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اإللتزام بعدم بٌع أي جزء من األسهم التً تمتلكها الخزٌنة فً الشركات    . 11

 األردنٌة الكبرى كالبوتاس والفوسفات واالتصاالت والملكٌة األردنٌة.

  السياسة النقدية

ن ٌتم البدء بترخٌص ثالث فت  باب ترخٌص البنوك لإلستثمار المحلً على أ . 1

( ملٌون دٌنار لكل منها على أن تكون 100بنوك إسالمٌة برأسمال ال ٌقل عن )

 هٌكلة ملكٌة هذه البنوك على النحو التالً:

تمن  األولوٌة للمإسسة العامة للضمان اإلجتماعً وصنادٌق إدخار النقابات · 

 البنوك. %( من رإوس أموال هذه25المهنٌة للمساهمة بما نسبت  )

ٌفت  المجال لرجال األعمال األردنٌٌن ومإسسات القماع الخاص األردنٌة · 

%( من رإوس أموال هذه البنوك على أن ال تتجاوز حصة 25للمساهمة بما نسبت  )

 % منها.1أي مإسسة خاصة أو عابلة عن 

%( من رإوس أموال هذه البنوك لإلكتتاب العام من قبل 50أن ٌمرح ما نسبت  )· 

لموامنٌن األردنٌٌن بحٌث تعمى األولوٌة لصؽار المساهمٌن الذٌن ٌكتتبون بؤقل ا

 ( ألؾ دٌنار.100( آالؾ دٌنار وعلى أن ال تزٌد حصة أي مكتتب عن )10من )

إصدار التشرٌعات الناظمة للصكوك اإلسالمٌة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة    . 2

  أشهر.

على ؼرار القوانٌن المعمول بها فً  إصدار قانون لمكافحة الربا الفاحش . 3

( بحٌث ٌتم وضع حدود وضوابم Usury Lawsالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة )

لمعدالت الفوابد التً تتقاضاها البنوك خصوصاً فٌما ٌتعلق بالقروض الشخصٌة 
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واإلسكانٌة وبماقات اإلبتمان والقروض التجارٌة التً تمن  للمإسسات الصؽٌرة 

 ومتوسمة الحجم.

 *المنافسة وحماية المستهلك

تعدٌل قانون المنافسة بحٌث ٌتم توسٌع صالحٌات وزارة الصناعة والتجارة فً  . 1

قضاٌا اإلحتكار والهٌمنة وتسهٌل إجراءات مالحقة المحتكرٌن وإتخاذ اإلجراءات 

 الرادعة بحقهم.

الخاص فت  الباب إلستٌراد وتخزٌن المشتقات النفمٌة لجمٌع مإسسات القماع  . 2

ضمن المواصفات وشروم التخزٌن والسالمة العامة التً تضعها الحكومة وذلك 

لتفعٌل المنافسة فً سوق المشتقات النفمٌة مع من  مصفاة البترول حصة توازي 

ماقتها اإلنتاجٌة الحالٌة بشكل ٌضمن استمرارٌتها وضمن معادلة ال تحمل الموامن 

 مصفاة.أي كلفة إضافٌة الزمة للمحافظة على ال

فت  باب الترخٌص للمستشفٌات والمدارس والجامعات الخاصة لتفعٌل المنافسة  . 3

فً هذه المجاالت مع إعماء األولوٌة للمإسسة العامة للضمان اإلجتماعً وصنادٌق 

 إدخار النقابات المهنٌة للمساهمة فٌها.

السلع ( من قانون الصناعة والتجارة والعمل على تسعٌر 7تفعٌل المادة ) . 4

والخدمات التً ٌسٌمر علٌها قلة من التجار وموردي الخدمات المحتكرٌن 

وخصوصاً المواد الؽذابٌة األساسٌة لمدة ال تقل عن سنة مع تشجٌع دخول تجار جدد 

فً مجال إستٌراد هذه السلع، على أن ٌعاد النظر فً التسعٌر بعد تحقق منافسة 

  خدمة على حدة. فاعلة بٌن التجار والموردٌن لكل سلعة أو
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إصدار قانون حماٌة المستهلك خالل شهرٌن على أن ٌتم بموجب  تؤسٌس  . 5

جمعٌات لحماٌة المستهلكٌن فً جمٌع المحافظات ومنحها دوراً أساسٌاً فً كشؾ 

قضاٌا الؽش والتالعب فً األسعار واحتكار المواد األساسٌة بالتنسٌق مع وزارة 

 الصناعة والتجارة.

رقابة على موردي الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة الخاصة ووضع تشدٌد ال . 6

ضوابم ومحددات لزٌادة أجور الخدمات الصحٌة وأقسام المدارس والجامعات 

 الخاصة.

دعم الشراكة بٌن الحكومة ومإسسات القماع الخاص الرسمٌة المتمثلة بؽرؾ . 7

ت العمالٌة وجمعٌات الصناعة والتجارة والنقابات المهنٌة بالتوازي مع دعم النقابا

حماٌة المستهلك وتفعٌل دورها فً الدفاع عن حقوق العمال والمستهلكٌن ضمن 

االمر القانونٌة وتؤمٌن مشاركتها الفاعلة الى جانب ممثلً القماع الخاص وذلك 

 لخلق التوازن المملوب بٌن مصال  جمٌع االمراؾ فً صٌاؼة القرار االقتصادي .

ماٌة االنتاج الومنً بحٌث ٌتم تبسٌم اجراءات واسالٌب تعدٌل وتفعٌل قانون ح. 8

حماٌة الصناعة الومنٌة المسموح بها فً امار االتفاقٌات الدولٌة وعدم التهاون فً 

 حماٌة الصناعة المحلٌة السباب سٌاسٌة .
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 مرتكزات الحزب فً مجاالت الماقة والبنٌة التحتٌة  -ـ و

المستمر للماقة والبنٌة التحتٌة، و ذلك  ٌرى الحزب أهمٌة التمور و التحدٌث

لتتماشى مع النمو المحلً و التؽٌرات العالمٌة ، وتوفٌر كل ما ٌلزم لشحن البضابع 

وإٌصال الخدمات لألسواق المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة من ؼٌر عقبات أو تعقٌدات. 

انا البحرٌة ان خمم تموٌرالبنى التحتٌة تشمل تحسٌن قماعً الماقة والمٌاه والمو

والجوٌة وشبكة المرق البرٌة وقماع المعلومات والتكنولوجٌا الى جانب مشارٌع 

وتوفٌر الموارد المالٌة المتاحة لتنفٌذها إعتمادا على الكفاءات  سكة الحدٌد الداخلٌة ، 

الومنٌة وإدامة البنى التحتٌة من خالل ادارة حكٌمة للموارد وتوزٌع الخدمات بشكل 

بٌن المحافظات المختلفة من خالل بنى تحتٌة مناسبة لممارسة  عادل وتنموي

االنشمة التجارٌة والزراعٌة والصناعٌة وفق المٌزة النسبٌة إلقتصاد المحافظات 

وعدم بعثرة المشارٌع بشكل ٌصعب مع  إدارتها وٌزٌد من كلؾ انشاءها وتشؽٌلها 

، وتوسٌع  ة وانارتها وضرورة تحسٌن الخدمات البلدٌة وزٌادة شبكة المرق النافذ

وتوسٌع نماق نظام توزٌع مٌاه الصرؾ  شبكة مٌاه الشرب والتؤكد من سالمتها ، 

الصحً لتشمل اراضً سكنٌة وتجارٌة وصناعٌة وزراعٌة جدٌدة ، وانشاء مرافق 

لمعالجة مٌاه النفاٌات الصناعٌة واصالح وتحسٌن شبكة توزٌع المٌاه ورفع قدرات 

نفاٌات من اجل انتاج قٌمة مضافة عالٌة لتدفق مٌاه الصرؾ محمات معالجة مٌاه ال

الصحً المعالجة ، وتحدٌث بعض مشارٌع تولٌد الماقة باالعتماد على الماقة 

 النظٌفة والرخٌصة.
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 *الطاقة

ٌنظر الحزب بإٌجابٌة الى ضرورة االهتمام بقماع الماقة من أجل إنجاح عملٌة 

هو من أهم التحدٌات لألردن . وٌإكد   متسارع التمور االقتصادي إال أن النمو ال

االعتمادٌة على مصادر الماقة المستوردة و ذلك من  الحزب على ضرورة بتقلٌل 

خالل االستؽالل األفضل للمصادر المحلٌة و تموٌر مصادر الماقة البدٌلة، إلى حد 

رة ٌسم  بإزالة التباٌن فً الملب على الماقة. ومن هنا ٌإكد الحزب على ضرو

تموٌر مصادر الماقة المحلٌة كمخزون األردن االستراتٌجً من الصخر الزٌتً و 

كذلك مصادر الماقة البدٌلة كالماقة الشمسٌة و ماقة الرٌاح وضرورة إجراء مس  

جٌولوجً لبٌان مخزون الٌورانٌوم و النفم والؽاز فً االردن. وفً هذا السٌاق 

لنووٌة المنوي انشاإها بسبب كلفها العالٌة ٌنبؽً العمل على اٌقاؾ مشارٌع الماقة ا

وخمورتها البٌبٌة والصحٌة وقٌام الدول المستخدم  والمصنع  والمصدره لها على 

اٌقاؾ استخدامها لمثل هذه المحمات النووٌ  و االستعاضة عنها بالماق  البدٌل  

 وعدم توفر الكفاءات الومنٌة حالٌا. 
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 ت البنٌة التحتٌة:أولوٌات الحزب فً مجاال -و 

* ضرورة زٌادة الخموم الجوٌة العاملة من والى األردن من خالل التحالفات مع 

سٌاحٌا وزراعٌا وتجارٌا وزٌادة  شركات المٌران العالمٌة وتروٌج االردن 

 الصادرات الصناعٌة .

* متابعة وتقٌٌم عملٌة توسعة ممار الملكة علٌاء الدولً فً عمان والهادفة لزٌادة 

مالٌٌن زابر سنوٌا من خالل االمالع على خمة التوسعة  9لماقة التشؽٌلٌة لتصب  ا

  ودراستها وتقدٌم بدابل ومنٌة متاحة لتقلٌل كلفتها.

* متابعة تحدٌث مبنى الشحن الجوي فً ممار الملكة علٌاء الدولً وتوفٌر 

لمحلٌة لٌكون بوابة عبور للبضابع ا االستثمارات المحلٌة والعربٌة والدولٌة 

 والعالمٌة ورفده بالكفاءات الومنٌة واالدارة الحكٌمة لترشٌد االنفاق وتعظٌم الفوابد.

* االهتمام والعناٌة بمٌناء العقبة الدولً الذي ٌوفر خدمات التفرٌػ و التحمٌل 

فٌ   األداء العالمٌة  مستوٌات  و للحاوٌات وتحسٌن  للبضابع العادٌة و المتخصصة 

الجة الحاوٌات و ذلك عبر إدارة ومنٌة متخصصة وتقلٌل ومع من حٌث شحن 

 االعتماد على الشركات االجنبٌة فً ادارت .

* ضرورة إعادة مراجعة خمم تموٌر شبكة السكك الحدٌدٌة وتقٌٌمها ودراسة 

 جوانب القوة والضعؾ فٌها وتوفٌر االمكانات البشرٌة المإهلة الدارتها وتنفٌذها.

  

تحرٌر قماع االتصاالت وزٌادة نسبة انتشار الهاتؾ النقال  * إعادة النظر بسٌاسة

للمشارٌع االنتاجٌة والخدمٌة ومراجعة الضرابب المفروضة على الشركات العاملة 
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وتقٌٌم ادابها ومسإوولٌاتها االجتماعٌة بحٌث ٌتم تخصٌص جزء من اٌراداتها الدامة 

 البنٌة التحتٌة وتحسٌن نسبة انتشارها..

فادة من انتشار اإلنترنت فً األردن و اقامة صناعة برمجٌات * تعظٌم االست

 فً المحافظات . وتكنولوجٌا المعلومات المتقدمة 
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 الشباب - ح

وفٌما ٌرتبم بالشباب فإننا حرٌصون على رعاٌ  الشباب والعمل قدماً على خلق 

ٌنٌة والحضارٌة، شباب ٌإمن باهلل وٌعتز بومن  وعروبت  من خالل دعم هوٌت  الد

وٌحرص الحزب على وضع البرامج التً تإهل الشباب )تقنٌاً، مهارٌاً، رٌاضٌاً ... 

 الخ ( لتحقٌق ذلك .

كما ٌإكد الحزب على ضرورة توفٌر كل ما من شؤن  اعداد الشخصٌة المإمنة 

بالعمل واالنتاج من خالل تثقٌف  وتؤهٌل  ببرامج تربوٌة وعلمٌة ، وسٌعمل الحزب 

ا على تدرٌب الشباب للمشاركة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة بما تتملب  جاهد

اإلحتٌاجات الومنٌة والحرص على احترام الرأي وبناء الحجة والحث على التفكٌر 

 الناقد المنمقً.

وٌإمن الحزب بضرورة االهتمام بتؤهٌل الكوادر الشبابٌة والرٌاضٌة واعدادها 

ن خالل توفٌر الدورات والتجمعات وتبادل الخبرات على للمستقبل بجمٌع ابعادها م

  الصعٌد الداخلً والخارجً والتً من شؤنها توفٌر قٌادات شبابٌة واعدة.

كما ٌحرص الحزب على ضرورة توفٌر المبانً والمنشؤت والمنتدٌات التً تساهم 

ٌة والعمل بشكل كبٌر فً توفٌر بٌبة آمنة لتجمٌع المواهب الفكرٌة والشبابٌة والرٌاض

على صقلها ورعاٌتها، لٌكون التمثٌل تمثٌالً نموذجاً فً جمٌع المحافل والمناسبات 

 والمستوٌات الشبابٌة سواءاً على الصعٌد المحلً واالقلٌمً والدولً .
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كذلك ٌعمل الحزب على التعاون مع وسابل االعالم )المكتوب والمربً والمسموع( 

ى رعاٌة الشباب ومقاومة االفكار المستورده لوضع البرامج والخمم التً تهدؾ ال

  التً ال تتناسب مع قٌمنا وافكارنا وعاداتنا وتقالٌدنا.

وٌمم  الحزب على العمل البداء الرأي والمشاركة فً التشرٌعات الناظم  للحٌاه 

 الشبابٌة فً االردن .

  

  -ومن خالل ما تقدم ٌإكد الحزب على :

  عزز تحمل الشباب لمسإولٌاتهم تجاه مجتمعهم .العمل التموعً كمنهج ٌ      · 

تفعٌل المإسسات الشبابٌة وتوفٌر الفرص للقاده الشباب اصحاب االختصاص   · 

 والخبره والمعرف  لتمكٌنهم من قٌادة مإسسات العمل الشبابً.

  

تعزٌز ثقافة الموامنة االٌجابٌة من خالل تشجٌع الشباب على ابداء الرأي       · 

  ً .االٌجاب

  العمل قدماً على تعزٌز تمثٌل الشباب فً مجالس المحافظات والبلدٌات.      · 

 تشجٌع الشباب على محاربة مفهوم التقلٌد االعمى وتبنً مفهوم القدوة .      · 

  مؤسس  العمل االبداعً الشبابً ودعم  وتموٌل  وادامت  .      · 

ب والمخترعٌن وتوفٌر الدعم المادي مؤسس  رعاٌة الفنانٌن والمبدعٌن والكتا  · 

 والمعنوي لهم واجراء التعدٌالت التشرٌعٌة الالزمة لذلك.
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وتربٌة النشء منذ  تشجٌع المعلمٌن على استخدام اسالٌب التفكٌر االبداعً      · 

  الصفوؾ االولى

 محاربة الواسمة والمحسوبٌة ووضع اجراءات مبنٌة على العدل والمساواة.      · 

 تشجٌع الشباب على االنخرام فً العمل الحزبً .      · 

الؽاء وازالة جمٌع التشرٌعات والتعلٌمات والممارسات التً تحول دون       · 

 انخرام الشباب فً الحٌاة الحزبٌة .

  

ومن أجل ذلك كل ، ٌتملب منا سرعة التدخل بما ٌتناسب ومبٌعة المرحلة القادمة 

منٌة والعربٌة فً الوقت الحالً ، وفً توحٌد الجهد وما هو موجود على الساحة الو

الومنً من خالل تنظٌم العمل الشبابً ومؤسست  دون ترك  فرٌسة سهلة لتٌارات 

ومنظمات ؼٌر منضبمة وذلك تجنباً الثاره الفتنة والمحافظة على امن الومن 

 والموامن .
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 التربٌة والتعلٌم - م

س المتٌن لتمور المجتمعات وتقدمها , ولهذا أدركت تعتبر التربٌة والتعلٌم األسا

الدولة األهمٌة القصوى لهذا الموضوع وأولت  جلَّ إهتمامها حٌث كانت فً مرحلة 

  مثاالً ٌحتذى فً المنمقة. ما 

لقد اعمى الجهد التكاملً التراكمً المتمٌز فً مجال التربٌة والتعلٌم أكل  محلٌاً 

كل األمكنة التً ٌتواجد بها األردنٌون وكانوا  وعلى ساحات الومن العربً وفً

  مثاال فً اإلخالص والعماء.

إن حزبنا وهو ٌدرك تماماً مختلؾ المراحل التً مرت بها العملٌة التربوٌة فً 

تؤثرها  األردن وفً كافة أرجاء الومن العربً وخاصة فً العقود األخٌرة ومدى 

ادٌة والعولمة والؽزو الثقافً الؽربً واإلجتماعٌة واإلقتص بالمتؽٌرات السٌاسٌة 

  والتً انعكست على مكونها األساسً االنسان منهم ٌرى ما ٌلً:

كل الرعاٌة  لقد اهتم األردنٌون شعباً وقٌادة بهذه القضٌة األساسٌة واولوها  . 1

 والعناٌة والتموٌر على مرالعقود الماضٌة .

ات السابقة والتفاعل معها لقد أثبت العرب قدرتهم على استٌعاب الحضار . 2

باٌجابٌة . ولدٌنا الثقة المملقة بقدرة العقل العربً على اللحاق بالثورة المعلوماتٌة 

فً مختلؾ المجاالت العلمٌة والتقنٌة واالنسانٌة والتفاعل معها لتعود بكل ما هو 

 اٌجابً على الومن والموامنٌن.
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ة المعلوماتٌة , وخاصة فً العقدٌن من المالحظ أن المتؽٌرات السرٌع  والثور . 3

االخٌرٌن , ومحاولة اللحاق بها قد أثرت سلبٌاً على العملٌة التربوٌة بسبب الفجوه 

  الواسع  بٌننا وبٌن العالم فً مجال المعرفة والتكونولوجٌا.

لقد تبنى المعلمون والمالب فً الخمسٌنات والستٌنات من القرن الماضً  . 4

اربة , مما أدى الى مواجهات اثرت على العملٌة التربوٌة . تنظٌمات خارجٌة متض

وتدخلت الجهات المختصة بمرق ؼٌر مناسبة انعكست بشكل سلبً على هٌبة 

المعلمٌن وأمنهم الذاتً, فتدهورت أوضاعهم األقتصادٌة وتراجعت مكانتهم 

الذي ال مهنة ل  , وكان من نتابج هذه السلبٌات تدنً  واصبحت مهنة المعلم مهنة

 النوع وتزاٌد الكم على الرؼم من التوسع فً أعداد المدارس والكلٌات والجامعات.

ان عدم وجود رسالة تربوٌة محددة وهادفة ولدت افكاراً نمت فً مراحل التعلٌم  . 5

ء للدولة وظهرت األنا االساسً والثانوي والجامعً أثرت على القٌم الومنٌة والوال

والعشابرٌة والجهوٌة وقضاٌا اخرى ال تعود بالنفع على المجتمع وانتقل تخلؾ  

وافكار الشارع الى المإسسات التربوٌة , فزاد التخلؾ والفقر والبمالة بدال من التقدم 

والنهوض وتقبل الحداثة ومواكبة العلم والتكنولوجٌا والتً هً من اساسٌات العملٌة 

 بوٌة.التر

لقد اتبعت مإسسات التربٌة والتعلٌم منذ بداٌات السبعٌنات من القرن الماضً  . 6

كمٌاً وضعفاً فً االبداع  اٌدولوجٌة جدٌدة أصب  التدرٌس فٌها تلقٌناً وحفظاً وتراكماً 

والمبدعٌن. حٌث اتسمت هذه الفترة بضحالة الفكر والثقافة وسادت السمحٌة 

لسٌاسٌة واالقتصادٌة والتربوٌة واالجتماعٌة . وانسحبت واالرتجال فً المعالجات ا

المإسسات التعلٌمٌة والتربوٌة من مسإولٌاتها األولى وهً تكوٌن الهوٌة الموحدة 
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والوالء والمنهجً للومن , فنشؤت هوٌات متعددة األشكال واأللوان واإلتجاهات 

  للهوٌة العربٌة.والدالالت وتراجع دور اللؽة العربٌة التً هً العمود الفقري 

  من خالل ما تقدم من مشكالت ٌرى الحزب ما ٌلً:

وضع استراتٌجٌة تعلٌمٌة تتبنى بناء أجٌال قادرة ومسإولة عن قضٌة الومن    -أ 

والوالء واالنتماء وثقافة الدولة , والؽاء ثقافة الدولة الشركة وسٌمرة رأس  والهوٌة 

 المال على المقدرات التربوٌة.

رسالة للتربٌة والتعلٌم تهتم بالسلوكٌات والممارسات والتركٌز على  و ضع   -ب 

 تحصٌن الهوٌة العربٌة فً مجاالت اللؽة والفكر والثقافة وصوالً الى مستقبل افضل.

التؤكٌد على اإلخالق العربٌة واالسالمٌة التً تشكل العمود الفقري        -ج 

 للحضارة والحٌاة.

لتعلٌم النوعً وفت  المجال أمام االبداع فً بٌبة تعلٌمٌة التركٌز على ا         -د 

  سلٌمة.

أن ٌمارس الفكر التعددي من خالل دٌمقرامٌة اجتماعٌة وتربوٌة فً          -ه 

  جمٌع مراحل التعلٌم.

 زٌارة عدد مدارس المبدعٌن والمتفوقٌن لتشمل كافة محافظات المملكة,        -و 

اجتماعٌاً واقتصادٌاً وسٌاسٌا  لى المعلمٌن ومتابعة رعاٌتهم اعادة الثقة ا        -ز 

  وتنمٌتهم مهنٌاً.

تكوٌن فرق لإلجتهاد والتفكٌر مركزٌة وفرعٌة , بدءاً من المدرسة ووصوالً    -ح 

  الى الجامعة, ومتابعة وتقوٌم فرق االجتهاد والتفكٌر دورٌاً.
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 انٌة الدولة.زٌادة مخصصات التربٌة والتعلٌم من مٌز       -م 

تشكٌل مإسسات لتموٌر البحث العلمً مع التركٌز على تموٌر التربٌة        -ي 

 والتعلٌم.

تشكٌل وفود من المعلمٌن تزور العالم العربً وبعض دول العالم األول بهدؾ    -ك 

  تبادل الخبرات واكتساب األفكار واألسالٌب الهادفة والبناءه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 برنامج حزب الحياة االردني

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.alhayahparty.com/ الموقع اإللكترونً للحزب : 2008بٌبً ،  تاسس عام  –إجتماعً  –حزب الحٌاة األردنً ، حزب أردنً سٌاسً     
Page 49 of 98 

 

 الًالتعلٌم الع -ي 

  

  الرؤيا:      · 

بناء مجتمع المعرفة األردنً على أساس تعزٌز المنظومة القٌمٌة العربٌة االسالمٌة 

لدى الملبة وبناء مهارات اإلتصال المجتمعٌة لدٌهم وتعزٌز الثقافة اإلنتاجٌة للعلم 

 والمعرفة فً إمار بناء الشخصٌة الومنٌة للخّرٌج.

 الرسالة:      · 

سٌاسات التعلٌم العالً من حٌث إعادة النظر فً أسس القبول  مراجعة وتموٌر

للوصول إلى مرحلة تحرٌر التعلٌم على أساس التنافسٌة بما فً ذلك تموٌر العملٌة 

التعلٌمٌة بجمٌع مكوناتها االستاذ والمنهاج والمالب ودور الجامعة فً خدمة 

 المجتمع المحلً.

  الرسمٌة رفض مبدأ خصخصة الجامعات المحور األول: 

رفض مبدأ خصخصة الجامعات الحكومٌة واالبقاء علٌها كصمام أمان للحفاظ  -1

على المشروع الومنً التعلٌمً االردنً مع النظر الى الجامعات الخاصة كجزء من 

 منظومة التعلٌم الومنً.

 القبول المحور الثانً: 

ورة ٌرى الحزب ضرورة اعادة النظر فً سٌاسات القبول وخصوصا ضر . 1

تحرٌر التعلـٌم فــً االردن وتوفـٌر مقعدا لكل مالب ٌجتاز امتحان القبول الجامعً 
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وحسب قدراتة المعرفٌة وعلى اساس التنافسٌة، وذلك لالسباب االجتماعٌة 

 واالقتصادٌة والومنٌة المتعلقة بالتكوٌن المجتمعً االردنً.

وضع معاٌٌر لضـمان هناك ضرورة ملحة العادة النظر فً االستثناءات و   . 2

 وصولها لمستحقٌها.

  أعضاء هـٌبة التدرٌـس المحور الثالث: 

هناك حاجة ماسة جدا لتوفٌر األعداد الكافٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس وذلك من  . 1

 خالل استبنافات برامج البعثات وتموٌر برامج الدراسات العلٌا المعمول بها حالٌاً.

تدرٌس من خالل استبناؾ برامج تبادل اعضاء هٌبة تموٌر اداء اعضاء هٌبة ال . 2

ومعالجة تسرب اساتذة  التدرٌس من خالل االتفاقٌات الدولٌة للتعاون االكادٌمً 

الجامعات من خالل تعدٌل رواتبهم بما ٌتناسب مع العروض االقلٌمٌة والدولٌة 

  المتاحة.

توافق مع النسبة المعتمدة اعتمادعدد هٌبة التدرٌس بالنسبة ألعداد الملبة بما ٌ   . 3

  . دولٌا 

  البحث العلمً المحور الرابع: 

تبادلٌة  تموٌر مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس البحثٌة من خالل برامــج بحثٌة  . 1

 والتنافسٌة على المستوى الدولً. وتموٌر مهارات النشر لدٌهم 

الخاص الجامعات  تشجٌع المشارٌع البحثٌة و التمبٌقٌة التعاقدٌة مع القماع . 2

  لربم البحث العلمً فً المتملبات التربوٌة الومنٌة .

 المحور الخامس: زٌادة تنافسٌة الجامعات محلٌا واقلٌمٌا ودولٌا
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بناء مقٌاس ومنً لقٌاس التنافسٌة بٌن الجامعات وحسب التخصص من خالل    . 1

 . معاٌٌر الجوده والتموٌر 

زٌادة تنافسٌة  لمستوى الدولً ومحاولة الملبة على ا السعً الستقماب  . 2

 المستوى البحثً والتعلٌمً . الجامعات على 

 المحور السادس: نحو تموٌر سلوك وشخصٌة الملبة.

تعزٌز بناء المنظومة القٌمٌة فً الحٌاة الجامعٌة بحٌث ٌتم التركٌز على قٌم  . 1

الحجة بالحوار الحٌاة من تعاون ومحبة ومشاركة وقبول اآلخر وإقامة الدلٌل و

والمجادلة والتخلق باألخالق اإلسالمٌة العربٌة التً حافظت على تمٌزها على مدى 

 التارٌخ.

بناء منظومة مهارات االتصال لدى المالب بحٌث ٌتم إكساب المالب المهارات  . 2

الشخصٌة المتعلقة بإعمال العقل والمنمق ومرق التؤتً للمسابل الحٌاتٌة الخاصة 

ق التواصل مع اآلخرٌن فً الحٌاة الخاصة والعامة وأسالٌب حل والعامة ومر

 المشكلة وعرض الموضوع.

بناء مفهوم الثقافة اإلنتاجٌة للعلم والمعرفة لدى الملبة وذلك لتحصٌنهم أمام  . 3

 التدفق اإلعالمً والؽزو الثقافً الخارجً..

ة بفرعٌها، ذاكرة بناء مفهوم الشخصٌة الومنٌة من خالل بناء الذاكرة الومنٌ . 4

المكان و الزمان وذاكرة األعالم واألسماء، بما ٌترجم معانً العالقة التارٌخٌة 

 المتالزمة المتزامنة الممتدة بٌن األرض واإلنسان االردنً.
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 الثقافة والهوٌة العربٌة -ك 

ان اللؽة هً وعاء ثقافة األمة وهً مخازن فكرها وحضارتها ومصدر تقدمها 

الثقافات األخرى ومن المسلم ب  أن الثقافة العربٌة قد سادت وازدهرت  وتفاعلها مع

واصبحت مرجعاً للمعارؾ والنبوغ وذلك خالل القرون الوسمى التً كانت مظلمة 

بالنسبة ألوروبا ومشرقة للومن العربً واألمم األخرى التً كانت تحت مظلة 

تفاعلٌة فابقة استوعبت علوم الدولة االسالمٌة فاثبتت األمة العربٌة ولؽتها قدرات 

العصر وبرعت فٌها، وضربت المثل البٌن على التوثٌق واإلبداع والترجمة 

 والتؤلٌؾ.

أما فً القرون المتؤخرة وبعد تراجع النفوذ العربً وسٌمرة األمم األخرى فقد 

تراجعت االسهامات العربٌة فً الحضارات المستجدة بسبب التخلؾ المعرفً 

ى التؤلٌؾ االبتكار واالبداع، وممارسات الدول المهٌمنة أو وؼٌاب القدرة عل

المستعمرة فً تكرٌس األمٌة واللهجات المحلٌة ومحاولة ممس اللؽة العربٌة 

واستبدال حروفها بحروؾ التٌنٌة للكتابة وكما هو معروؾ عند بعض الجنسٌات 

  التً كانت تكتب باالحرؾ العربٌة.

ة هذا القرن وبعد سٌمرة القمب األوحد اصب  هناك وفً نهاٌة القرن العشرٌن وبداٌ

صراع جدٌد سمً بصراع الحضارات هدف  أن تسود حضارة بعٌنها أو ثقافة على 

على بقٌة الثقافات فً بٌبة العولمة الحدٌثة والقرٌة العالمٌة، ووضعت لذلك 

مصملحات جدٌدة كالشرق األوسم بدالً من الومن العربً واسرابٌل بدالً من 

مٌن وساهمت وسابل االعالم ؼٌر المحدودة بنشر هذه الثقافات واللؽات فلس

والتروٌج لها للداللة على الحداثة والتمور خاصة فً مجال الفنون والموسٌقى 
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والؽناء حتى فً تسمٌة المحالت التجارٌة والمماعم والمقاهً ولم ٌعد هناك مجال 

  لما ٌسمى بحوار الثقافات.

التحدٌات فإن لدٌنا الثقة الكاملة بؤن أمتنا ستتجاوز هذه وعلى الرؼم من كل هذه 

المرحلة بكل نجاعة واقتدار كما هً عادتها ألن لدٌها الركابز األساسٌة والباقٌة 

للحفاظ على لؽتها وعقٌدتها وتارٌخها المتجذر فٌها رؼم شراسة الهجمة وتعدد 

  رسابلها.

النؽماس األعمى فً الحداثة فإن حزبنا وتالفٌاً لحالة فقدان االتجاه وضٌاع الهوٌة وا

  ٌرى:

ان أمتنا باقٌة، وثقافتها محفوظة بصدر التارٌخ ولؽتها راسخة رسوخ الجبال ،  . 1

وال بد من وضع كافة األسس والوسابل التً تحافظ على بقاء هذه الثقافة فً موقع 

  الصدارة .

ة واللؽة العربٌة هً ان المحاوالت المؽرضة التً توج  إلى الهوٌة الثقافٌ . 2

تحدٌات حقٌقٌة سواء بإحالل لؽات أخرى أو لهجات محلٌة أو أحرؾ أو أرقام ؼٌر 

عربٌة ٌستدعً منا مواجهتها بكافة المرق المتاحة للتقلٌل من آثارها وافشال 

 مخمماتها السوداوٌة.

ان تعلم اللؽات األخرى واتقانها هً أمر ضروري لالفراد والمجتمع وسٌعود  . 3

النفع على على الفرد والمجتمع والدولة ، كما ٌساعد على نقل الحضارة العربٌة ب

من األخرٌن مما سٌحسن لؽة االتصال والتواصل بٌننا  وباسلوب حضاري مقبول 

 وبٌن العالم.
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من المسلم ب  أن هذا الكون االنسانً الكبٌر قابم على تعدد االجناس واالعٌان  . 4

لثقافات حتى داخل المجتمع الواحد وهذا ٌثري التجربة واللؽات وتنوع الفكر وا

االنسانٌة وٌشحذ الهمم للتنافس فً المجال المعرفً فً بٌبة من الحرٌة والتعددٌة ، 

وان محاولة اقتصار الثقافات على واحدة منها فقم هو عمل ٌجانب الحكمة  

  حواربٌنها وتفاعل. والتنوع، فال صراع للثقافات وانما 

لثقافة العربٌة ولؽتها مإهلة لفهم الثقافات االخرى والتفاعل معها بإٌجابٌة ، ان ا . 5

  لذا نرى ضرورة التركٌز على استخدام ونشر اللؽة العربٌة على أوسع نماق .

ان اإلدعاء بهرم الحضارة العربٌة ولؽتها ادعاءات ٌنقصها الدلٌل وٌنسفها  . 6

واألخذ بقشور العولمة من حٌث المظهر التارٌخ والواقع، كما ان التقلٌد األعمى 

والسلوك والكلمات االعجمٌة واالنحالل االجتماعً ما هو اال دلٌل على القصور فً 

  االستراتٌجٌات الثقافٌة عموماً ولٌس قصوراً فً ادواتها.

ان اللؽة العربٌة هً وعاء حضارتنا وحاملة رسالتنا العالمٌة، فال بد من    . 7

 خالل:الحفاظ علٌها ومن 

وضع استراتٌجٌات محلٌة وعربٌة وتبنٌها من قبل الحكومات المتعاقبة بقصد    -أ 

  الحفاظ على اللؽة ومواجهة التحدي الثقافً.

حض المإسسات العربٌة والدولٌة على تثبٌت الخصوصٌات الثقافٌة        -ب 

 للمجتمعات المتعددة.

للؽة العربٌة وابراز تشجٌع مإسسات المجتمع المدنً للحفاظ على ا   -ج 

 خصوصٌاتها الثقافٌة واٌجاد مإسسات تتولى هذه المهمة.
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تشجٌع اصحاب المماعم والفنادق والمحالت التجارٌة ووكاالت الدعاٌة    -د 

واالعالن الستخدام اللؽة العربٌة كؤساس فً مشارٌعهم، وال بؤس من استخدام لؽات 

 أخرى للتوضٌ  كلؽة ثانٌة الى جانب العربٌة.

 إظهار الدور المهم لإلسرة فً العناٌة بالثقافة العربٌة وصٌانتها.         -ه 

تشجٌع المإسسات االعالمٌة المكتوبة والمسموعة والمربٌة على اعماء اللؽة    -و 

 العربٌة الدور األول والممٌز فً كافة انشمتها االعالمٌة والدعابٌة والثقافٌة.

لٌمٌة بمختلؾ مستوٌاتها على اعتماد اللؽة العربٌة تشجٌع جمٌع المإسسات التع   -ز 

  كؤساس للتعلٌم ولشتى العلوم والمعارؾ.

وأن اللؽة العربٌة لؽة مقدسة تشرفت بالقرآن الكرٌم وسنة هللا ورسول  )صلى    -ح 

  هللا علٌ  وسلم( وبالعبادات الربانٌة، وهً باقٌة وخالدة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 برنامج حزب الحياة االردني

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.alhayahparty.com/ الموقع اإللكترونً للحزب : 2008بٌبً ،  تاسس عام  –إجتماعً  –حزب الحٌاة األردنً ، حزب أردنً سٌاسً     
Page 56 of 98 

 

 

 البلدٌات -ل

ة التنموٌة األساسٌة األولى وهً نواة التنمٌة وركٌزتها وهً تقدم البلدٌة هً الوحد

الخدمات االساسٌة الهادفة لتحسٌن نوعٌة الحٌاة للموامنٌن من خالل كوادرها 

وأجهزتها وأموالها، لذلك ٌجب إتخاذ كافة اإلجراءات لتعزٌز مقدرتها للقٌام ٌالمهام 

لتكون البلدٌة اللبنة األساسٌة الحقٌقٌة  الملقاة على عاتقها وواجباتها تجاه الموامنٌن،

  والفعالة للتنمٌة الومنٌة الشاملة.

ونإكد على إستمرار تفعٌل استراتٌجٌة إصالح وتموٌر البلدٌات والتً نقلت البلدٌات 

 إلى وضع مستقر بعد حالة الضٌاع واإلهمال التً عاشتها سابقاً.

  -ونإكد على األمور التالٌة:

الالمركزٌة فً البلدٌة الواحدة عن مرٌق تقدٌم الخدمات  إعتماد مبدأ   . 1

  للموامنٌن كٌل فً منمقت .

  إعماء صالحٌات واسعة للمجلس البلدي.   . 2

إٌجاد أجهزة إدارٌة ومالٌة وفنٌة مإهلة ومدربة وقادرة على تقدٌم الخدمة فً    . 3

  كافة البلدٌات.

فبات البلدٌات تمتاز بالمرونة الكافٌة إعتماد هٌاكل تنظٌمٌة خاصة لكل فبة من  . 4

لتمكٌن كافة البلدٌات كٌل حسب فبتها من تحدٌد الوظابؾ التً تتناسب مع واقعها 

اإلداري واإلقتصادي وتمتاز بالنظرة الشمولٌة لكافة الوظابؾ الضرورٌة التً ٌجب 

  عشوابٌة.توفرها فً كل فبة لتمكٌن البلدٌات من القٌام بواجباتها ووقؾ التعٌٌنات ال
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تحدٌث أسالٌب العمل وتموٌرها باستخدام التقنٌات الحدٌثة وتكنولوجٌا    . 5

 المعلومات.

ٌجب أن ال ٌقل مإهل ربٌس البلدٌة عن البكالورٌوس بالنسبة للفبتٌن األولى  . 6

  والثانٌة، والتوجٌهً للفبتٌن الثالثة والرابعة.

ماً مع ربٌس البلدٌة وٌعٌن من قبل تعٌٌن مدٌر تنفٌذي لكل بلدٌة ٌكون مرتب   . 7

  المجلس البلدي وموافقة الوزٌر.

 وضع قواعد واضحة وشفافة لتبسٌم اإلجراءات وتفوٌض الصالحٌات.   . 8

متابعة وتموٌر أسالٌب العمل فً البلدٌات بهدؾ تسهٌل معامالت الموامنٌن  . 9

  وتموٌر أسالٌب ووسابل تقدٌم الخدمات لهم.

هتمام بموضوع الحفاظ على البٌبة بشكل عام والتركٌز على النظافة اإل         . 10

  باعتبارها أولوٌة مهمة.

  إستكمال فت  وتعبٌد الشوارع وعمل األرصفة واألمارٌؾ.         . 11

  االهتمام بزراعة األشجار بالحدابق واألرصفة والساحات.         . 12

  كتبة أمفال فً كل منمقة أو حً.التركٌز على إنشاء حدٌقة وم         . 13

 اإلهتمام بؤمور الثقافة والترفٌ  ومالعب األمفال.         . 14

وضع برامج دابمة لتدرٌب الموظفٌن ورفع كفاءتهم العلمٌة واإلدارٌة          . 15

 والمٌدانٌة.
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حوسبة كافة أعمال الوزارة والمإسسات والدوابر التابعة وربم ذلك مع    . 16

  .تكنولوجٌا المعلومات فً كل بلدٌةالبلدٌات وانشاء مركز جمٌع 

تشجٌع اإلستثمار فً البلدٌات عن مرٌق توفٌر خدمات البنٌة التحتٌة فً    . 17

وتوفٌر المناخ المالبم إلقامة المشارٌع اإلستثمارٌة وتحفٌز القماع  كافة المنامق 

 الخاص للقٌام باالستثمار.

إلعداد الخرابم والمخممات  GISمات الجؽرافٌة إعتماد نظام المعلو   . 18

 التنظٌمٌة واستخراجها وإنشاء قاعدة معلومات شاملة.

ضرورة إعداد مخممات تنظٌم اقلٌمٌة لكافة أقالٌم المملكة ٌنبثق عنها    . 19

مخممات تنظٌم هٌكلة لكافة البلدٌات ٌكون من أهدافها اإلستفادة المثلى من 

الت وتحدٌد منامق التوسع العمرانً ومنع التوسع األراضً لكافة اإلستعما

العشوابً، وكذلك الحفاظ على األراضً الزراعٌة وتوفٌر األراضً للخدمات العامة 

.  
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 البرنامج الصحً -م 

ان حزبنا ٌؤخذ باالعتبار خصابص واوضاع المجتمع االردنً بكل ابعادها بما فٌها 

من مسإولٌة وزارة الصحة وحدها بل هً  الصحٌة. كما ان  ٌؤكد بؤن الصحة لٌست

  مسإولٌة مجتمعٌة تضم كل الوزارات والمإسسات والقماعات العامة والخاصة .

وكما ان الصحة ؼاٌة فإنها اٌضا وسٌلة فالصحة محور الحٌاه، وال حٌاة وال انتاج 

  وال تمور بدون صحة .

عاٌة خاصة ووضع لها وانمالقاً من هذه القناعات، فقد اولى حزبنا هذا القماع ر

محاور محددة متداخلة ومترابمة كتصور أولً لبرنامج الحزب الصحً. وفٌما ٌلً 

 المحاور الربٌسٌة لهذا البرنامج :

  خمة إستراتٌجٌة ومنٌة صحٌة :   . 1

اعتماد خمة إستراتٌجٌة ومنٌة صحٌة تعكس احتٌاجات وممالب المجتمع األردنً 

وبمشاركة علمٌة موضوعٌة  دة األدوار مجتمعٌا ، ضمن اإلمكانات المتوفرة و محد

، وكذلك اعادة تقٌٌم ما هو  فاعلة من الجسم المبً ، ال تتؽٌر باي تؽٌر وزاري  

 موجود من خمة إستراتٌجٌة

 قابمة األولوٌات :   . 2

الصحٌة على مستوى الومن ،النها هً  للقضاٌا  اعتماد قابمة أولوٌات شاملة كاملة 

قرار سٌاسً أعلى  مجتمعً مبنً على  ً واالهم لوجود حالة التزام المإشر العمل

.  

  التؤمٌن الصحً :   . 3
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ضرورة توفٌر التامٌن الصحً الشامل لكل موامن ولكل مقٌم على ارض الومن مع 

التؤكٌد على توفٌر كامل الخدمات الصحٌة للفبات المحرومة والفقٌرة ، وان ال تكون 

  فً حرمان  من الرعاٌة الصحٌة الالزمة.. حالة العجز المادي سببا

  مشاركة المجتمع   . 4

ٌتمسك الحزب بمبدأ مشاركة المجتمع فً تصمٌم اإلستراتٌجٌة الصحٌة وهذا المبدأ 

  ٌتباه الحزب فً كل المجاالت األخرى السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.

  حقوق الموامن الصحٌة:   . 5

جمٌع ابناء الومن فً مجال الخدمات الصحٌة المقدمة  ضرورة تحقٌق العدالة بٌن

فً كافة محافظات المملكة و مراعاة المساواة فً بناء وتوزٌع  للموامنٌن 

 المستشفٌات والمرافق المبٌة والكفاءات .

فلكل مرٌض الحق فً تلقً أعلى مستوى ممكن من العناٌة الصحٌة الالزمة مع 

نٌت  ودون تمٌٌز مع احترام اإلعتبارات المبٌة التمسك بمبدأ احترام كرامت  وإنسا

 التً تنص علٌها المواثٌق العالمٌة فٌما ٌتعلق باحترام خٌارات المرٌض وحقوق  .

  : األخماء والمساءلة المبٌة    . 6

ٌرى الحزب ضرورة وضع تشرٌع ٌعالج قضاٌا األخماء المبٌة و ٌحدد نوعٌة 

المبً فً حالة تعرض الموامن ألخماء  المساءلة التً ٌجب ان ٌخضع لها القماع

نتٌجة لتلك األخماء ، كما أننا نإكد على ضرورة اقصاء التضارب  تلحق ب  ضررا 

 فً المصال  بٌن شركات التؤمٌن والمستشفٌات الخاصة واألمباء فً هذا المجال .
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و ٌجب أن ٌشمل التشرٌع المملوب حماٌة مصال  الموامنٌن ومصال  كافة امراؾ 

  ٌة المبٌة على السواء .العمل

بما ٌتالءم مع الثورة  كما ٌرى الحزب ضرورة التؤكٌد على حقوق اإلنسان الصحٌة 

العلمٌة والتمورات الصحٌة التً وصلت الى مرحلة ما ٌسمى " تحسٌن الصحة 

 واالرتقاء بنوعٌة الحٌاة "

  * الموارئ واإلسعاؾ

رعاٌة صحٌة فورٌة ، بدون فً الحاالت الماربة لكل مرٌض الحق بالحصول على 

قٌد او شرم وضرورة معاقبة من ٌقصر فً القٌام بهذا الواجب وٌعرض حٌاة 

أن  من الضروري توفٌر خدمات اإلسعاؾ  كما  أوصحة المرٌض للخمر ، 

بما فٌها الكوادر المإهلة واألجهزة والمعدات  والموارئ المتمورة بشكل شامل 

 فً المدروس والجاهزٌة الٌقظة .الحدٌثة المتمورة والتوزٌع الجؽرا

 السٌاحة العالجٌة :   . 7

ٌإكد الحزب على ضرورة اإلهتمام والعناٌة الكبٌرة فً مجال السٌاحة العالجٌة 

رافدا اقتصادٌا مهما للدخل الومنً ووضع التشرٌعات الضرورٌة لحماٌة  باعتبارها 

  سمعة األردن المبٌة فً هذا المجال .

  بٌة :الصحة اإلنجا   . 8

ٌدعو الحزب لتبنً خمة تنفٌذٌة شاملة لمفاهٌم الصحة اإلنجابٌة على كل المستوٌات 

  بما فٌها حقوق الجنٌن الصحٌة .

 صحة المرأة:   . 9
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أوال:التركٌز على االرتقاء بمستوى صحة المرأة والذي سٌإدي قمعا الى االرتقاء 

الجة مع التركٌز على مبدأ للمجتمع فً مجال الوقاٌة ومن ثم المع بنوعٌة الحٌاة 

األولوٌات مثل األمومة الموعٌة ، الصحة اإلنجابٌة ،تنظٌم األسرة ، التثقٌؾ 

 الصحً ..

الذي تستحق  من حٌث المشاركة فً اتخاذ  ثانٌا : تمكٌن المرأة لتؤخذ دورها القٌادي 

 المراكز القرار وتولً المسإولٌة على كل المستوٌات مثل الوزارات والنقابات 

فهً تشكل  الصحٌة والمستشفٌات والمدٌرٌات ، والدورات والبعثات والمإتمرات 

 %( من الكوادر الصحٌة .54) أكثر من 

 : النقابات المهنٌة الصحٌة       . 10

بما ٌساعد على االرتقاء فً تموٌر  التنسٌق والتعاون مع النقابات المهنٌة الصحٌة 

مباء وبما ٌخدم المرٌض ،و ٌعزز التقدم والمشاركة فً تحسٌن أوضاع األ المهنة 

 المهنً .

 المساواة بٌن كل الكوادر الصحٌة :      . 11

األجور  لكل الكوادر الصحٌة بما فً ذلك  تبنً مبدأ العدالة وتكافإ الفرص 

 الحقوق والواجبات واالمتٌازات، والتقاعد .. والمكافبات ، والدورات والبعثات 

  تقاعدون :التقاعد والم      . 12

ضرورة اعتماد خمة حضارٌة للتعامل مع هذه الفبة المعماء بما ٌخدم الومن 

والموامنٌن وٌحفظ لهم كرامتهم ومنزلتهم ، مع ضرورة االستفادة من قدراتهم 

 المهنٌة ومخزونهم المعرفً واإلهتمام المستمر بهم .
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 التشرٌعات الصحٌة :      . 13

المستوٌات والقماعات وبما ٌلبً حاجة الموامن  تموٌر وتعدٌل التشرٌعات على كل

وٌتالءم مع المستجدات كتعدٌل شروم إقامة مستشفٌات من حٌث الحجم والمساحة 

وكذلك إقامة مستوصفات ،وحل مشكلة الشعوذة وتموٌر تشرٌعات  ،  والنوع 

 التبرع باألعضاء

  األبحاث العلمٌة:      . 14

بحاث العلمٌة على الموامنٌن مع التركٌز تموٌر وضبم شروم وقواعد إجراء األ

 على ضمان توفر اإلرادة الحرة الواعٌة وتشجٌع اإلستثمار فً البحث العلمً .

  .الؽذاء والهواء والماء والدواء      . 15

ضمان الجودة وتشدٌد المراقبة والمتابعة فً كل ما ٌتعلق بالؽذاء والهواء والماء 

 والدواء .

  اللؽة العربٌة :

، فً  تماد اللؽة العربٌة كلؽة علم فً كل المجاالت وفً كل المستوٌات الصحٌة اع

  كلٌات ومعاهد ومإتمرات وندوات الصحٌة ..

  المواثٌق الصحٌة :      . 16

األخذ بما جاء فً المواثٌق واالتفاقات الصحٌة العالمٌة بما ٌتالءم مع عاداتنا 

المعنٌة بالصحة كمنظمة الصحة العالمٌة وتقالٌدنا مع توثٌق التعاون مع المإسسات 

  والٌونسؾ ...
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  الدواء      . 17

اعتماد سٌاسة دوابٌة دقٌقة وشاملة تضمن توفرالدواء باستمرار، واالستعمال الرشٌد 

وضبم عملٌات الهدر والضٌاع وبما ٌتمابق مع مواصفات ومعاٌٌر منظمة الصحة 

ٌة ،والضبم الدقٌق ألسعار األدوٌة مع العالمٌة ، ومنع عملٌات تزوٌر وتهرٌب األدو

  األخذ بعٌن االعتبار الفوارق المذهلة بٌن األردن وجٌرانها .

 المجلس الصحً العالً :      . 18

تفعٌل هذا المجلس بقرار سٌاسً الن نظام  الداخلً والمهام المنامة ب  حالٌا تلبً 

لصحة هو ربٌس المملوب وقد ٌتملب ضمان التنفٌذ العملً ان ٌصب  وزٌر ا

 المجلس بدال من ربٌس الوزراء ،كما هو قابم حالٌا .

  التثقٌؾ واإلعالم الصحً      . 19

اعتماد خمة متخصصة شاملة مبرمجة،تعكس احتٌاجات وأولوٌات وتملعات 

وخاصة  الرعاٌة الصحٌة االولٌة الصحة على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع 

 فً مكونات الرعاٌة الصحٌة األولٌة التثقٌؾ الصحً فهو البند األول

 تدوٌر المسإولٌة ومنع احتكار السلمة      . 20

تدوٌر المسإولٌة ومنع احتكار السلمة فً كل دوابر وزارة الصحة المراكز الصحٌة 

/المستشفٌات /المدٌرٌات /األقسام.... وذلك من خالل معاٌر عادلة ومنصفة للجمٌع 

  سات والهٌبات الصحٌة ..وهذا ٌنمبق اٌضا على كل المإس
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 العمل و العمال -ن 

تعتبر الحركة العمالٌة األردنٌة المبقة األكبر المنتشرة فً الومن و على اكتافهم 

ٌزدهر اإلقتصاد و ٌعلو البنٌان و استقرارهم ٌشكل ركناً اساسٌاً فً استقرار الومن 

هم األقل حظاً و  و لكن معاناتهم فً هذه األٌام من عمر الدولة اصب  شدٌداً و

ٌعانون من تردي أوضاعهم اإلقتصادٌة و المعٌشٌة , و ٌرى حزبنا ضرورة 

اإلسراع فً اتخاذ اإلجراءات الالزمة و السرٌعة للحفاظ على هذه المبقة الواسع  و 

تجنب الومن مخامر ال ٌحمد عقباها إذا لم ٌتم انصاؾ هذه المبقة و من أجل ذلك 

  االجراءات الفورٌة و السرٌعة التالٌة:ال بد من اإلسراع باتخاذ 

العمل على رفع الحد األدنى لألجور بما ٌتالبم مع الوضع االقتصادي المتردي  . 1

والتضخم الال محدود فً الدولة االردنٌة كمبادرة حسن نٌة من القماع العام و 

  القماع الخاص لهذه الفبة الواسعة.

  الضمان اإلجتماعً و العمل األردنً. العمل على إعادة النظر فً قانونً   . 2

إعادة النظر فً شروم استقدام العمالة العربٌة و األجنبٌة و شروم استخدامهم  . 3

و العمل الفوري على اٌجاد اآللٌات السرٌعة إلحالل العمالة الومنٌة مكان العمالة 

  الوافدة.

فً الشركات  العمل على تمبٌق قوانٌن و أنظمة الصحة والسالمة المهنٌة . 4

والمإسسات الومنٌة و إلزام الشركات والمإسسات التً ٌزٌد عدد عاملٌها عن 

  عشرة عمال شمولهم بالتؤمٌن الصحً.

 إعادة النظر فً التشرٌعات الناظمة لعمل المدن الصناعٌة المإهلة.   . 5

  اإلتحاد العام لعمال األردن   . 6
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مالٌة األردنٌة وتعزٌزاً للدٌمقرامٌة فإن حفاظاً على الومن األؼلى وعلى الحركة الع

 لجنة العمل والعمال تمالب باتخاذ االجراءات التالٌة:

العمل على إصدار قانون من مجلس األمة ٌنظم عمل اتحاد عمال االردن       .  أ

  اسوة بالنقابات المهنٌة ونقابة المعلمٌن.

حالٌة ومنها العمل على . العمل الفوري بإجراء اصالحات فً انظمة االتحاد ال ب

فت  نقابات عمالٌة جدٌدة كنقابة عمال الزراعة ونقابة امالح البحر المٌت وؼٌرها 

  من النقابات األخرى.

. العمل على دمج بعض النقابات أو تصفٌتها والتً ال ٌشكل منتسبٌها الحقٌقٌٌن  ت

اد العمال إلكثر أكثر من مبة شخص وتشكل قٌادة هذه النقابات مركزاً أساسٌاً فً اتح

 من ثالثٌن عاماً.

. العمل على فت  فروع نقابٌة فً كافة محافظات المملكة وتشكٌل مجلس النقابة  ث

  من هذه الفروع وبالتالً تشكٌل قٌادة االتحاد العام.

عدم السماح لربٌس االتحاد العام أو رإوساء النقابات العمالٌة ممارسة دورهم   .  ج

  ٌتٌن.إلكثر من دورتٌن نقاب

. اٌجاد الشروم الالزمة لتمثٌل ممثلً الحركة العمالٌة فً مجالس االدارات  ح

 المختلفة كالضمان ومصفاة البترول وؼٌرها.

. ترفض لجنة العمل والعمال انشاء اتحاد بدٌل إلن ذلك من شؤن  أن ٌضعؾ وحدة  خ

ضعاؾ الحركة العمالٌة وتضارب المصال  وخلق بٌبة ؼٌر آمن  داخل الومن وا

الحركة العمالٌة على المستوٌٌن الداخلً والخارجً، وبالتالً ضٌاع الحركة العمالٌة 

  وحقوقها.
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 العمل والتنمٌة اإلجتماعٌة -س 

دمج الصنادٌق والمإسسات والبرامج المعنٌة بمكافحة الفقر والبمالة والتدرٌب  . 1

كافحة الفقر والبمالة( على المهنً والتنمٌة التشؽٌل فً هٌبة واحدة )الهٌبة الومنٌة لم

 أن ٌتم تنظٌم المعونات الحكومٌة فً هذا المجال على النحو التالً:

 معونة العجز والشٌخوخة وتمن  للعاجزٌن وكبار السن واألٌتام.      · 

معونة البمالة وتمن  للعاملٌن عن العمل شرٌمة التزامهم بااللتحاق ببرامج   · 

ت سوق العمل وبموجب برنامج ومنً متكامل تدرٌبٌة معدة فً ضوء احتٌاجا

للتشؽٌل وإحالل العمالة المحلٌة محل الوافدة على أن ٌرافق ذلك إؼالق تدرٌجً 

  للمهن المفتوحة أمام العمالة الوافدة فً ضوء مخرجات برامج التدرٌب المهنً.

زٌادة مخصصات المعونة الومنٌة سنوٌاً بنسبة الزٌادة فً مإشر أسعار    . 2

  مستهلك.ال

وزٌادت   زٌادة الحد األدنى لألجور تدرٌجٌاً لٌصل لٌتناسب مع مستوى التضخم  . 3

  سنوٌاً بعد ذلك بنسبة الزٌادة فً مإشر أسعار المستهلك.

تقدٌم الدعم المالً والفنً للمشارٌع الصؽٌرة ومتناهٌة الصؽر بما فٌها المشارٌع  . 4

 ر والجمعٌات فً مختلؾ المحافظات سالزراعٌة خصوصاً على مستوى األفراد واأل

عدم خصخصة أي من الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة العامة بشكل مباشر أوؼٌر  . 5

  مباشر وإستمرار العمل على تموٌرها وتحسٌن الخدمات التً تقدمها.
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إجراء دراسة إلحتٌاجات سوق العمل وإعادة تنظٌم التخصصات التعلٌمٌة  . 6

  لرسمٌة والخاصة بما ٌتوابم مع تلك اإلحتٌاجات.المسموح بها للجامعات ا
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 الشراكة بٌن القماعٌن العام والخاص -ع 

دعم الشراكة بٌن الحكومة ومإسسات القماع الخاص الرسمٌة المتمثلة بؽرؾ  . 1

الصناعة والتجارة والنقابات المهنٌة بالتوازي مع دعم النقابات العمالٌة وجمعٌات 

ستهلك وتفعٌل دورها فً الدفاع عن حقوق العمال والمستهلكٌن ضمن حماٌة الم

األمر القانونٌة وتؤمٌن مشاركتها الفاعلة إلى جانب ممثلً القماع الخاص وذلك 

 لخلق التوازن المملوب بٌن مصال  جمٌع األمراؾ فً صٌاؼة القرار االقتصادي.

تبسٌم إجراءات وأسالٌب  تعدٌل وتفعٌل قانون حماٌة اإلنتاج الومنً بحٌث ٌتم . 2

حماٌة الصناعة الومنٌة المسموح بها فً إمار االتفاقٌات الدولٌة وعدم التهاون فً 

  حماٌة الصناعة المحلٌة ألسباب سٌاسٌة.
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 الفقر والبمالة -ؾ 

ٌواج  العالم كل  مشكلة كبرى تتمثل فً الفقر والبمالة , وكان األردن احد دول 

هذه المشكلة والتً شكلت ل  تحدٌاَ واضحاً فً مجاالت التنمٌة  العالم التً واجهت

فً وج  التنمٌة الشاملة ونظراَ  اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة, ال زالت تشكل عابقاَ 

لذلك كل  ٌرى حزبنا فً هذا  %  25لمعدل البمالة التً تشكل نسبت  الحقٌقٌة ال 

 المجال ما ٌلً:

من فً تبنٌها السلمات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة بذل جهود ومنٌة متكاملة تتضا   . 1

 ومإسسات المجتمع المدنً.

تحقٌق االلتزام الرسمً العام بحق الموامن فً العمل وضمن خمة متكاملة  . 2

تستهدؾ خلق الفرص اإلستثمارٌة المالبمة بشكل مستمر , وربم االجور بنسبة 

  التضخم لتوفٌر عٌش كرٌم للموظؾ والعامل.

إسسات القماع الخاص للقٌام بجهود افضل الستٌعاب القوى العاملة تشجٌع م . 3

 65000عن العمل , كذلك التً تضاؾ الى سوق العمل سنوٌاَ والتً تزٌد عن 

 عامل سنوٌا.

تقٌٌم مدى االنجاز الذي تم تحقٌق  فً االستراتٌجٌة الومنٌة لمكافحة الفقر  . 4

ج المركز الومنً للتشؽٌل الى حٌز والمبادرة التً املقتها وزارة العمل فً اخرا

الوجود , وااللتزام بالتمبٌق الفعلً لمفهوم المشارٌع الصؽٌرة و ضمن اولوٌات 

  تتواءم مع احتٌاجات السوق المحلً.
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تعتبر توصٌات المإتمر الومنً للحد من الفقر والبمالة الذي عقد فً الفترة من  . 5

من الخمة الومنٌة منسجمة مع  فً مدٌنة عمان باعتبارها جزءاَ  6-7/9/2004

 .ٌة الحزب للحد من الفقر والبمالةرإ
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 ملحق خاص
 توصيات الحزب 

و فٌما ٌلً أهم التوصٌات التً نؤمل ان تكون جزءاَ من الخمة الومنٌة للحد من 

 الفقر والبمالة..

 

 أوال: محور واقع الفقر والبمالة:

ٌة موحدة ألسباب الفقر الممكنة وتتبع ضرورة العمل على تبنً منهجٌة ومرجع

واهم مالمح  ومواقع تركزه فً المحافظات,  خصابص  االقتصادٌة واالجتماعٌة 

  وكذلك الحال بالنسبة للبمالة.

 ثانٌا : محور الموارد البشرٌة

التاكٌد على ان المردود البشري هو السمة الممٌزة للمملكة , وضرورة البناء على ما 

هذا المجال , والعمل على توفٌر التعلٌم المستمر، واعادة ههٌكلة تم انجازه فً 

أنظمة التعلٌم والتدرٌب المهنً لتصب  قادرة على اٌالء التعلٌم التقنً والمهنً 

االكادٌمً والتقنً  األولوٌة التً ٌستحقها . ولتحقٌق المواءمة بٌن مخرجات التعلٌم 

كامل , والتجاوب مع المستجدات فً مجال واحتٌاجات التنمٌة األنسانٌة بمفهومها المت

بنٌة اساسٌة ومنٌة شاملة ومتكاملة فً مجال  من خالل  المعلوماتٌة و المعرفة 

تكنولوجٌا المعلومات, وتكثٌؾ الجهود المبذولة فً اتاحة االسواق العربٌة امام 

  الكفاءات األردنٌة المإهلة.
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 ثالثا: محور الواقع االقتصادي و االجتماعً

ء التنمٌة المحلٌة األهمٌة الكبرى وتفعٌل دور المجالس التنموٌة فً خلق المزٌد إٌال

من المشارٌع والبناء على المٌزة التنافسٌة لكل محافظة, وتحفٌز الشركات الكبرى 

 نحو تبنً دور تنموي اكثر فاعلٌة..

 رابعاَ : محور المشارٌع والبرامج القابمة

بمة واتاحة الفرصة والول مرة لتقٌٌم مدى االنجاز االهتمام بالمشارٌع والبرامج القا

الذي تم تحقٌق  فً االستراتٌجٌة الومنٌة لمكافحة الفقر والبمالة, والمبادرة التً 

المركز الومنً للتشؽٌل الى حٌز الوجود, وااللتزام  تبنتها وزارة العمل فً اخراج 

شكلتً الفقر والبمالة و بالتمبٌق الفعلً لمفهوم المشارٌع الصؽٌرة بهدؾ الحد من م

 ضمن اولوٌات تحاكً المتملبات األساسٌة للسوق المحلً.

  خامساَ : محور التشرٌعات

ادامة الخموات التً اتخذت على صعٌد تحدٌث التشرٌعات , وضرورة السٌر على 

فً َسن قوانٌن تتواءم والمتملبات الحالٌة و المستقبلٌة للحد من مشكلتً  نفس النهج 

بمالة وتوفٌر بنٌة منافسة تحفز العامل األردنً وتفس  المجال أمام  الفقر وال

الستؽالل فرص العمل المتاحة فً السوق المحلً والعربً, وتحسٌن المناخ 

اإلستثماري فً األردن بما ٌحقق المزٌد من فرص العمل ومن خالل تقدٌم حزمة 

  ٌة.من الحوافز االستثمارٌة تؤخذ بالحسبان اإلعتبارات اإلجتماع
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 القطاع الزراعي

فً بداٌات الدولة األردنٌة كان القماع الزراعً أهم القماعات اإلنتاجٌة وكانت 

% وكان ٌصنؾ األردن 65تشكل مساهمت  فً الناتج المحلً اإلجمالً ما ٌقارب 

كبلد زراعً واستمر هذا الواقع حتى الخمسٌنات والستٌنات من القرن الماضً 

% إال أن تنامً القماعات 35ن بقٌة األعلى وبحدود فتراجعت هذه النسبة ولك

اإلنتاجٌة األخرى بنسب عالٌة تفوق نسب نمو القماع الزراعً أدى إلى تراجع هذا 

% وهناك من ٌعتبر  4-3القماع بحٌث تشٌر األرقام إلى أن نسبت  حالٌا ال تتجاوز 

ة من تداخالت مع هذا الرقم ظالما ٌقصد من  تهمٌش القماع وتقلٌل دوره لما للزراع

قماعات أخرى كالنقل والصناعة والتجارة وؼٌرها بحٌث ترتفع نسبة مساهمت  فً 

% ولٌبقى ضمن أهم القماعات اإلنتاجٌة فً 10الناتج المحلً اإلجمالً ال تجاوز 

 الومن .

وبالرؼم من وجود بعض المزاٌا النسبٌة فً األردن حٌث تنوع المناخ فً الفصل 

ق الؽورٌة والجبلٌة والبادٌة الشرقٌة مما ٌساعد على توفٌر الواحد بٌن المنام

المنتجات الزراعٌة على مدار العام  باإلضافة لقرب األردن من األسواق 

فً  ةاالستهالكٌة سواء فً دول الخلٌج أو الدول االروبٌة وما ٌتمٌز ب  من بنٌة تحٌ

وبؤقل التكالٌؾ . إال  المرق تمكن  من إٌصال منتجات  إلى هذه األسواق الكبٌرة برا

دون تحقٌق االنجاز المملوب وفً مقدمتها  لان هناك العدٌد من التحدٌات التً تحو
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دول مابٌا فً العالم عدا  10ش  الموارد المابٌة اذ ٌصنؾ األردنٌٌن ضمن أفقر 

التنافس على هذه الموارد المابٌة المحدودة بٌن القماعات االقتصادٌة المختلفة وعلى 

وفٌر مٌاه الشرب للموامنٌن باإلضافة إلى ش  الموارد المالٌة األزمة للتنمٌة رأسها ت

الزراعٌة وخصوصا فً إدخال التقنٌات الحدٌثة التً تساعد على زٌادة اإلنتاج 

فً المصادر المابٌة كما إن ضعؾ  ةاإلمكانٌات المحدودة المتاح نوجودت  ضم

م التحدٌات لهذا القماع . ولألسؾ فان العملٌة التسوٌقٌة محلٌا وخارجٌا ٌعتبر من أه

وعلى مدى العقود  الثالثة الماضٌة همشت هذا القماع ولم  ةالحكومات المتعاقب

دوره ومردوده علما بان  عٌحظى باالهتمام الذي ٌستحق مما انعكس سلبا على تراج

قماع الزراعة هو من أكثر القماعات المحدثة لفرص العمل والمساهمة فً الحد من 

تً الفقر والبمالة علما ان الزراعة  مهنة اآلباء واألجداد والتً ال تنضوي تحت آف

ثقافة العٌب وان إحجام األردنٌٌن عن العمل فً الزراعة لٌس ترفعا عنها وإنما 

لتدنً  مردودها وعدم دٌمومة العمل بها وحرمان العاملٌن فٌها من التؤمٌنات 

اع ماردا للعمل وٌعتمد اعتمادا ربٌسٌا االجتماعٌة والصحٌة لذلك اصب  هذا القم

 على العمالة الوافدة .

لذا ولمعالجة هذه االختالالت فإننا سنعمل على االهتمام بهذا القماع لٌبقى القماع 

األول فً االقتصاد الومنً ولٌساهم فً بناء قماعات أخرى متعددة كالنقل 

 والصناعة بشكل عام والؽذابٌة منها على وج  الخصوص :
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عمل الحثٌث والجاد على توفٌر المصادر المابٌة  سواء كان ذلك ببناء ال 

السدود او الحصاد المابً بكافة أشكال  فً منامق الزراعة المروٌة 

والبعلٌة والمنامق الشرقٌة لتوفٌر المراعً و األعالؾ للثروة الحٌوانٌة 

وإدخال التقنٌات الحدٌثة الهادفة لتوفٌر االستعمال األمثل  لهذه 

 المصادر المابٌة المتاحة .

دعم العمل التعاونً فً المجال الزراعً بعد تفتت الحٌازات الزراعٌة  

لٌصب  القماع أكثر مردودا وذلك فً جمٌع المجاالت سواء فً توفٌر 

 مستلزمات اإلنتاج أو التصنع  أوالتسوٌق ) كمنتجات ا األلبان مثال( .

ت المٌزة النسبٌة والمعمرة تنوٌع الزراعة مع االهتمام  بالزراعات ذا 

 التسوٌقة كالزٌتون وزٌت  والنخٌل . توالتً ال تتؤثر كثٌرا باالختناقا

توفٌر مصادر التموٌل الالزمة للمشارٌع الزراعٌة وبؤقل كلفة ممكنة  

سواء من خالل زٌادة إمكانٌات مإسسة اإلقراض الزراعً أوتوفٌر 

خالل صندوقً مصادر تموٌل أخرى ومعالجة حاالت الموارئ من 

 المخامر الزراعٌة ودعم الثروة الحٌوانٌة .

العمل على إنشاء شركات تسوٌق المنتجات الزراعٌة محلٌا وخارجٌا  

سواء كان ذلك بجهود وأموال القماع الخاص او بالمشاركة ما بٌن 

القماعٌن العام والخاص وحتى لو لزم األمر أن ٌقوم القماع العام بهذا 

 تحقٌق هذا الهدؾ . الدور بنفس  من اجل
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االستفادة من المٌزة النسبٌة لمنمقة األؼوار من خالل إٌجاد مصادر  

دخل متعددة للمزارع باعتماد  زراعة المحاصٌل المتنوعة كالجمع بٌن 

زراعة الحمضٌات وتربٌة النحل وتكثٌؾ تربٌة الثروة الحٌوانٌة فً 

ع باستخدام  الوحدات الزراعٌة وخصوصا األبقار بحٌث ٌستفٌد المزار

للمخلفات الزراعٌة من إعشاب وؼٌرها واستخدامها فً تؽذٌة 

الحٌوانات فً نفس الوقت الذي ٌستخدم مخلفات الحٌوانات فً زٌادة 

إنتاجٌة األرض كسماد عضوي وتنظٌم العملٌة بشكل متكامل بدأ 

المنتج النهابً إلى  لبتزوٌد المزارع بمدخالت اإلنتاج وانتهاء بإٌصا

من خالل شركات او جمعٌات تعاونٌة ٌكون المزارع مشاركا  المستهلك

 فٌها .

الثروة الحجرٌة ثروة ومنٌة ٌجب الحفاظ علٌها والتوسع بها والعودة  

للشعار القدٌم لتحقٌق حلم أردن اخضر والتً كان لمعسكرات الحسٌن 

للبناء وعلى مدى عامٌن فقم األثر الكبٌر فً تحرٌج عشرات أالؾ 

بالنا ولو استمرت هذه المعسكرات حتى ٌومنا هذا الدونمات من ج

ألصبحت البادٌة خضراء , ولما لهذا من انعكاس على البٌبة والمناخ 

وارتفاع معدل األممار التً نحن بؤمس الحاجة إلٌها كما ٌجب التشدد 

ومن خالل التشرٌعات فً الحفاظ على الرقعة الحرجٌة القابمة والتً ال 
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ن دونم بعد تزاٌد أمماع أصحاب المصال  تتجاوز مساحتها الملٌو

 باالستٌالء علٌها .

البادٌة الشرقٌة لٌست صحراء وٌجب انن تعامل معها كؤحد المصادر  

الربٌسٌة للزراعة تعوٌضا عما ما فقدناه من راضً زراعٌة اعتدت 

علٌها الؽابات األسمنتٌة خصوصا فً مجال الثروة الحٌوانٌة التً 

% 02إذا ال ٌؽمً إنتاجنا المحلً أكثر من  نعانً من نقص حاد فٌها

من حجم استهالكنا من اللحوم الحمراء وان التعوٌضات التً دفعتها 

ملٌون دوالر للتعوٌض عما  062األمم المتحدة لألردن والبالؽة قٌمتها 

لحق بالمنامق لرعوٌة فً هذه البادٌة من إضرار اثناء الؽزو على 

وبشكل امثل إلعادة القماع العراق اذ ٌجب ان ٌوظؾ التعوٌض 

الرعوي لهذه للمنامق كما كان علٌ  وبما ٌكفل نمو الثروة الحٌوانٌة 

وزٌادة إعدادها وإنتاجٌتها وما ٌتملب  ذلك من خدمات لوجستٌة أخرى 

 سواء فً مجاال الرعاٌة الصحٌة الوقابٌة منها والعالجٌة  او اإلرشاد .

  من مصادر مابٌة كان من ان منمقة الدٌسً فً الجنوب وما تتمٌز ب 

الواجب استخدماها لسد العجز الكبٌرفً إعداد الثروة الحٌوانٌة من 

خالل زراعة المحاصٌل االعلفٌة والرعوٌة وبما ٌتناسب ومبٌعة عمل 

ومهارات سكان المنمقة وما ٌنعكس إٌجابا على أوضاعهم االقتصادٌة 
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ٌن أعمٌت ولٌس فقم ان ٌنعكس ذلك على أصحاب رإوس األموال الذ

 لهم هذه األراضً على حساب السكان المحلٌٌن .

ان التخمٌم الجٌد ٌعتمد على المعلومة الصحٌحة ولذلك فان توفٌر  

بٌانات إحصابٌة دقٌقة عن الواقع الزراعً فً األردن سٌساهم على 

وضع الخمم الحقٌقٌة والعملٌة والتً تسترشد وتعتمد على البحث 

ى معالجة المشاكل التً تواج  الزراعة العلمً الذي ٌجب ان ٌركز عل

محلٌا وإٌجاد الحلول لها وما ٌتبع ذلك من دور لالرشاد الزراعً فً 

إٌصال ما تتوصل ل  مراكز األبحاث من نتابج ومعلومات لتعمٌم الفابدة 

 على كل المزارعٌن.

إن القماع الزراعً من أهم القماعات الذي ٌجب ان تعمى ل  األولوٌة واالهتمام 

نها األساس فً األمن الؽذابً الومنً وهو المعبر الحقٌقً عن االنتماء لألرض أل

والومن والموفر للعدٌد من فرص العمل والنعكاسات  االٌجابٌة على المجاالت 

األخرى وفً مقدمتها المناخٌة والبٌبٌة وتداخل  مع العدٌد من القماعات اإلنتاجٌة 

 واالقتصادٌة التً اشرنا إلٌها سابقا .
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 حقوق المعوقين

سٌعمل التجمع ومن خالل الجهات ذات العالقة  على وضع السٌاسات والخمم 

وبناء قواعد البٌانات من اجل التخمٌم السلٌم  ودعم األنشمة و وتقدٌم خدمات 

متمٌزة   لالشخاص ذوي االعاقة وسٌركز التجمع على مساندة االشخاص المعوقٌن 

 من حٌث : 2007سنة  31ا القانون رقم فً الحصولعلى حقوقهم التً كفله

 

 اوال :الصحة :

تفعٌل دور الوقاٌة من االعاقة وسنحرص على توفٌر الرعاٌة الصحٌة  -
 والتهؤهٌل المبً والنفسً وخاصة فً المنامق النابٌة .

 الحث على متابعة التقدم العلمً فً المجال الصحً والذي ٌخدم هذه الفبة . -
اسرة المعوق دون النظر الى الوضع المادي شمول بماقة التامٌن الصحً  -

 لذوي االعاقة .
 زٌادة عدد مراكز التشخٌص والكشؾ المبكر لالعاقات . -
 توفٌر مراكزالرعاٌة والٌواء لالشخاص ذوي االعاقة والمسنتٌن  -
 

 ثانيا: التعليم العام والتعليم العالي :

معوقٌن وخاصة توفٌر فرص التعلٌم العام والعالً لالشخاص ال المساهمة في  -
 فً المنامق النابٌة .

توفٌر البٌبات المدرسٌة المهٌبة ) المعدلة( لكافة االعاقات ولمختلؾ المراحل  -
 التعلٌمٌة .

 استخدام المقاٌٌس التربوٌة االزمة فً العملٌة التربوٌة لالشخاص المعوقٌن . -
 توفٌرالتجهٌزات الخاصة للعملٌة التربوٌة الالزمة للمعوقٌٌن . -
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 الدعم المقدم للمإسسات التعلٌمٌة وتفٌر وسابم النقل الالزمة .زٌادة  -
 تحسٌن االوضاع المادٌة للعاملٌن فً مإسسات المعوقٌن  -

 ثالثا :العمل :

كفل الدستورالحق فً العمل لكل موامن دون تمٌٌز كما كفل قانون  حقوق  -
فقرة ج العمل بما ٌتناسب  4المادة  2007سنة 31االشخاص المعوقٌن رقم 
 مع مإهالتهم وقدراتهم .

تفعٌل المادة المذكورة وتوفٌر فرص العمل المناسبلة والوصول بالشخص ذو   -
 االعاقة باالستقاللٌة المالٌة واالعتماد على الذات .

زٌادة عدد مراكز التدرٌب المهنً والتدرٌب على المهن الخاصة بالمعوقٌن  -
 والتً ٌحتاجها سوق العمل .

االستثمارٌة الصؽٌرة لالشخاص المعوقٌن وتسهٌل تشجٌع اقامة المشارٌع  -
 عملٌة الحصول على القروض المٌسرة .

تشجٌع تؤسٌس الجمعٌات التعاونٌة لالشخاص المعوقٌن وتقدٌم الدعم المادي  -
 لها .
 رابعا:

زٌادة التواصل وتقدٌم التسهٌالت البٌبٌة والمادٌة واالجتماعٌة وتفعٌل تمبٌق  

اص بالمعوقٌن وازالة جمٌع العوابق المعمارٌة وتوفٌر كودات البناء الومنً الخ

وسابم النقل الخاصة ووسابل التواصل مع شراب  المجتمع للمعوقٌن لضمان 

تحقٌق المشاركة الفاعلة لالشخاص ذوي االعاقة فً مختلؾ الجوانب 

 االجتاماعٌة .
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 خامسا:

ع قاعدة المساهمة فً زٌادة الدعم المادي لالشخاص ذوي االعاقة وتوسٌ 

االعفاءات الجمركٌة لمختلؾ فبات االعاقة وخاصة اعفاء السٌارات والتجهٌزات 

 الالزمة لموابمة الظروؾ 

 سادسا :

الحق فً الحٌاة العامة والسٌاسٌة وتفعٌل دور التوعٌة السٌاسٌة بٌن مختلؾ 

صنوؾ فبات االشخاص المعوقٌٌن وحثهم على المشاركة بالحٌاة السٌاسٌة 

 النٌابٌة والبلدٌة والمشاركة فً أي منتدٌات ثقافٌة او سٌاسٌة . واالنتخابات

 

 سابعا: الرياضة والثقافة والترويح  

سنعمل على دعم المسٌرة الرٌاضٌة للمعوقٌن وتوفٌرالمنشآت الرٌاضٌة والبرامج 

 الثقافٌة والمكتبات المناسبة واستخدامها من قبل مختلؾ ذوي االعاقات .

 ثامنا :

تنمٌة المجتمع المحلً والتركٌز على التؤهٌل المجتمعً وتحسٌن  المشاركة فً

 مستوى المعٌشة وتحقٌق فرص العمل واالندماج فً المجتمع .
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 تاسعا:

العمل على تعدٌل االتجاهات السلبٌة نحو االشخاص المعوقٌن وخاصة الفتاة  

 المعاقة وتوفٌر فرص العمل لها وانخرامها فً مإسسات المجتمع المحلً

كااالندٌة والجمعٌات واالتحادات النسابٌة وبما ٌحقق لالردن ان ٌكون دابما فً 

ملٌعة الدول العربٌة والعالمٌة فً تحقٌق انشمت  وخدمات  بشكل عام والمعوقٌن 

 على وج  الخصوص .

 اٌج١ئخ 

ِٚؼبٌغخ اٌمؼب٠ب اٌج١ئ١خ ١ٌسذ رشفبً ثً ؽبعخ ِبسخ ٚرؾزبط إٌٝ  ثبٌج١ئخ  اال٘زّبَاْ 

 خ إرخبر  لشاس ٌّؼبٌغزٙب ثؤسشع ٚلذ ِّىٓسشػ

إْ ِغزّؼٕب اٌّؾٍٟ ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ رمجً أسب١ٌت عذ٠ذح فٟ اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ 

ٚاسزجذاي ثؼغ اٌسٍٛو١بد اٌّؼشح ثبٌج١ئخ ثسٍٛو١بد عذ٠ذح فٟ ؽبي رُ رمذ٠ُ اٌذػُ 

 ٚاٌّسبٔذح اٌّمشٚٔخ ثبٌزٛػ١خ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ.

١خ ٚؽذ٘ب، ثذْٚ أدٚاد الزظبد٠خ ٚرٕظ١ّخ ال ٠ّىٓ أْ رٕغؼ فٟ رغ١١ش اٌزٛػ غ١ش أْ

جبٌشغُ ِٓ خٍٛ اٌذسزٛس األسدٟٔ ِٓ إٌض ػٍٝ اٌؾك فٟ ث١ئخ سٍٛن اٌّٛاؽٓ، ف

س١ٍّخ ٌىٓ ٠ٛعذ رٛعٙبد إٌٝ رطج١ك اٌزشش٠ؼبد اٌج١ئ١خ ٚرفؼ١ٍٙب ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبٌفبد 

 اٌج١ئ١خ ثّخزٍف أٔٛاػٙب.
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 في األردن:أهم المشبكل البيئية 

اٌزٟ رٙذد رضا٠ذ أػذاد اٌسىبْ اٌطج١ؼٟ ٚرغ١ش ّٔؾ ؽ١برُٙ رزفبلُ اٌّشبوً اٌج١ئ١خ ِغ 

اٌفٛائذ اٌج١ئ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌشٚؽ١خ ٚاٌغّب١ٌخ ٚاٌضمبف١خ اٌزٟ ٠زُ إسزٕجبؽٙب ؽب١ٌبً ِٓ 

رؤصش اٌٍّّىخ ثبٌٛػغ اٌس١بسٟ فٟ اٌّٛاسد األسػ١خ اٌؾ١خ.ِّٚب صاد اٌّشىٍخ سٛءاً ٘ٛ 

إٌّطمخ ٚأػذاد إٌبصؽ١ٓ اٌزٟ أدد إٌٝ ص٠بدح ػذد اٌسىبْ ثشىً غ١ش ِخطؾ ِٚفبعئ 

ٚثبٌزبٌٟ فئْ اٌؼغؾ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ وبسزؼّبالد ا١ٌّبٖ ٚاٌطبلخ شٙذد رضا٠ذاً 

 ٍِؾٛظبً خالي اٌؼمٛد اٌّبػ١خ.

 

 ثشىً ػبَ، ٠ّىٓ رمس١ُ اٌّشبوً اٌج١ئ١خ فٟ األسدْ إٌٝ:

 ٚ : ِشبوً ث١ئ١خ رؼبٟٔ ِٕٙب اٌٍّّىخ ػٍٝ ٚعٗ اٌؼَّٛ. ِشبوً ث١ئ١خ ػبِخ ٟ٘ 

  ِشبوً ث١ئ١خ خبطخ: ٟٚ٘ ِشبوً ث١ئ١خ رؼبٟٔ ِٕٙب ِٕطمخ أٚ ِؾبفظخ ِؼ١ٕخ

 ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص ٔز١غخ ٌطج١ؼخ إٌشبؽبد اٌجشش٠خ اٌمبئّخ ف١ٙب. 

 

 أٚالً : اٌّشبوً اٌج١ئ١خ اٌؼبِخ فٟ اٌٍّّىخ

 إٌفب٠بد اٌظٍجخ اٌؼبِخ: .1

 ِٓ أوجش اٌّشبوً اٌج١ئ١خ فٟ األسدْ ؽ١ش رظً ٔسجخ إٔزبط حً ٠بد ٚاؽذرؼزجش إٌفب

( ؽٓ ١ِٛ٠بً، ِب  0581) ثّؼذيؽٓ س٠ٕٛبً   170,17111إٌفب٠بد اٌظٍجخ ؽب١ٌبً إٌٝ 
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% ِٕٙب ػجبسح ػٓ ِٛاد ػؼ٠ٛخ ٚ٘زٖ إٌسجخ رض٠ذ فٟ إٌّبؽك خبسط ٠01مبسة 

فٟ  ِىتِٛلغ  11ٛعذ ؽب١ٌّبً ؽ١ش ٠اٌّىجبد اٌؼبطّخ، ٠ٚزُ ٔمً ٘زٖ إٌفب٠بد إٌٝ 

إْ األسدْ ال رٍجٟ االؽز١بعبد اٌظؾ١خ ٌطّش إٌفب٠بد ثئسزضٕبء ِىت ٔفب٠بد اٌغجبٚٞ. 

اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رشىً ص٠بدح إٌشبؽ االلزظبدٞ ٠ؼٕٟ ص٠بدح إٔزبط إٌفب٠بد اٌظٍجخ ٚ

ضً. خطشاً وج١شاً ػٍٝ إٌظبَ اٌج١ئٟ ٚطؾخ اإلٔسبْ فٟ ؽبي ػذَ إداسارٙب ثبٌشىً األِ

اٌخطشح أطجؾذ ِشىٍخ رٍٛس ؽم١م١خ فؾزٝ ا٢ْ ال ٠ٛعذ رم١ٕبد إْ إٌفب٠بد اٌظٍجخ ٚ

ؽذ٠ضخ ٌٍزخٍض ِٓ ٘زٖ إٌفب٠بد. ِٚٓ أُ٘ ِظبدس إٌفب٠بد اٌظٍجخ اٌظٕبػ١خ 

طٕبػبد اٌزؼذ٠ٓ ٚاٌظٕبػبد اٌى١ّب٠ٚخ ٚاٌظٕبػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛسطخ. أِب 

ٌزا فّٓ اٌؼشٚسٞ رؾس١ٓ ٚسبئً إػبدح  إٌفب٠بد اٌخطشح فٟٙ أوضش إصبسحً ٌٍزخٛف،

٠ٚغذس اإلشبسح فٟ ٘زا اٌس١بق إٌٝ إٌفب٠بد اٌطج١خ اٌزذ٠ٚش داخً إٌّشآد اٌظٕبػ١خ. 

خطشاً ث١ئ١بً ٚطؾ١بً ػٍٝ اٌسىبْ، ؽ١ش أٔٗ ثبإلػبفخ إٌٝ ػؼف اٌشلبثخ رشىً اٌزٟ 

ٗ صّخ ِشىٍخً ٚاٌزم١ٕبد اٌّسزخذِخ ٌٍزخٍض ِٓ ٘زا إٌٛع ِٓ إٌفب٠بد اٌخط١شح، إال أٔ

أخشٜ رّذ ِالؽظزٙب فٟ ثؼغ اٌّذْ األسد١ٔخ ٟٚ٘ اٌزخٍض ِٓ إٌفب٠بد اٌطج١خ 

ثئٌمبئٙب فٟ اٌؾب٠ٚبد إٌّزششح فٟ اٌشٛاسع اٌؼبِخ ٚاٌزٟ رشىً خطشاً وج١شاً ػٍٝ ؽ١بح 

 .اٌّٛاؽٓ ثبػزجبس٘ب سِّٛبً خط١شح ٚرؾزٛٞ ػٍٝ لٕبثً عشص١ِٛخ

 

 اٌظٍجخ فٟ األسدْ: اٌزٛعٗ اإلطالؽٟ ٌٍزخٍض ِٓ إٌفب٠بد
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ِمبسٔخ ثبٌجٍذاْ األوضش فٟ األسدْ ٠ؼزجش اٌطّش اٌطش٠مخ اٌّفّؼٍخ ٌٍزخٍّض ِٓ إٌفب٠بد 

 رمّذِبً،

إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ِٓ إٌفب٠بد اٌظٍجخ اٌزٟ ٠ؼبد ِؼبٌغزٙب ٚاسزخذاِٙب ؽب١ٌبً ؽ١ش أْ 

وبٔذ ِٓ ؤُ٘ ٚأٚي اٌّجبدساد اٌزٟ ؽذصذ ( أِب ػٓ إػبدح اٌزذ٠ٚش ف% 8 - 1رزشاٚػ )

)اٌغّؼ١بد غ١ش اٌؾى١ِٛخ(. ٌزا وبْ ٌضاِبً ػ١ٍٕب اٌزٛعٗ آ١ٌبد  لجً اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

فشص اإلػبدح اسزخذاَ إٌفب٠بد اٌظٍجخ ٚاسزغالٌٙب فٟ رؾش٠ه ػغٍخ االلزظبد ٚرشغ١ً 

 األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ.

 

 ِشىٍخ ا١ٌّبٖ: .1

١بٖ فٟ اٌؼبٌُ، وّب أوذد األفمش ثّظبدس اٌّ سثغ٠ؼزجش األسدْ إؽذٜ اٌذٚي األ

ِزشاً ِىؼجبً  101إؽظبئ١بد ٚصاسح ا١ٌّبٖ أْ ؽظخ اٌّٛاؽٓ ِٓ ا١ٌّبٖ رمٍظذ إٌٝ 

ْ إِزش ِىؼجبً س٠ٕٛبً،  811س٠ٕٛبً، ف١ّب رش١ش اٌّمب١٠س اٌذ١ٌٚخ إٌٝ أْ خؾ اٌشؼ اٌّبئٟ 

ِسزٕضفخ اسزٕضافبً شذ٠ذاً، ٚثؾست  11ػششح أؽٛاع ِبئ١خ فٟ األسدْ ِٓ أطً 

١ٌّبٖ فٟ اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ فٟ ػّبْ أٔذسٚ ٚاسسبة فئْ إؽز١بؽٟ األسدْ خج١ش ا

 .1118ِٓ ا١ٌّبٖ س١ٕفذ ثؾٍٛي ػبَ 

ال ٠زؼجش ثٍذاً ِسججبً ٌٍزغ١ش إٌّبخٟ، إال أٔٗ س١زؤصش ثٙزا اٌزغ١ش ِٓ ٚثبٌشغُ أْ األسدْ 

% ٚرشاعغ فٟ ٘طٛي 01ؽ١ش ؽذٚس رشاعغ وج١ش فٟ ِظبدس ا١ٌّبٖ اٌسطؾ١خ ثٕسجخ 
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ألِطبس ٚفٟ اإلٔزبع١خ اٌضساػ١خ ٟٚ٘ رّضً ػظت اٌؾ١بح ٚاٌز١ّٕخ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ا

 ٚاألسدْ.

إْ سٍسٍخ ِٓ ؽبالد اٌزٍٛس اٌّبئٟ فٟ اٌّؾبفظبد األسد١ٔخ ثشٕ٘ذ ػٍٝ ِذٜ ػؼف 

اٌظ١بٔخ ٚعٛدح شجىبد ا١ٌّبٖ فؼٍٝ سج١ً اٌّضبي، فٟ ِٕش١خ ثٕٟ ؽسٓ فٟ ِؾبفظخ 

بٌخ رسُّ عّبػٟ غ١ش ِسجٛلخ أطبثذ ؽٛاٌٟ أٌف ؽذصذ ؽ ,111اٌّفشق خالي ػبَ 

شخض ِٓ سىبْ إٌّطمخ ثبإلػبفخ إٌٝ ؽٛادس ِزفشلخ أخشٜ ؽذصذ فٟ اٌؼبطّخ ٚ 

 إسثذ ٚاٌضسلبء.

 اٌزٛعٗ اإلطالؽٟ ٌٍمؼب٠ب ا١ٌّبٖ فٟ األسدْ:

ِٓ اٌٛاعت ػٍٝ ع١ّغ اٌمطبػبد اٌزظبفش إلداسح اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ٚإػطبئٙب اٌؾذ 

ّبَ ٚاٌشػب٠خ، ٚإػبدح رٛص٠غ اٌؾظض اٌّبئ١خ ػٍٝ اٌمطبػبد، ِضً األػٍٝ ِٓ اال٘ز

اسزخذاَ ا١ٌّبٖ اٌؼبدِخ ١ٌس فمؾ فٟ اٌضساػخ ٚإّٔب فٟ فؼغ اٌظٕبػبد اٌزٟ ال 

 رؾزبط إٌٝ ١ِبٖ ٔم١خ ِضً اٌزؼذ٠ٓ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ.

ٚأ٠ؼبُ اخز١بس اٌّؾبط١ً اٌضساػ١خ اٌزٟ رزٕبست ٚاألسػٟ اٌّش٠ٚخ ٚو١ّخ ا١ٌّبٖ 

زٛفشح ٚاالسزٙالن اٌّبئٟ ٌىً ِؾظٛي. ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠غً اٌؼًّ ػ١ٍٙب ثؤسشع اٌّ

 ٚلذ ِّىٓ، ِٓ غ١ش رؤخ١ش ٚال رؼطٟ اإلػزجبساد اٌشخظ١خ ثبالً.
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 اٌزظؾش: .0

رٙذد األساػٟ اٌضساػ١خ  رؼزجش ظب٘شح اٌزظؾش ِٓ أُ٘ ٚأخطش اٌّشبوً اٌج١ئ١خ اٌزٟ

سدْ، فبٌزظؾش ٠ؤصش ػٍٝ اٌزٕٛع ِٚؼظُ إٌّبؽك اٌمبؽٍخ ٚشجٗ اٌمبؽٍخ فٟ األ

اٌج١ٌٛٛعٟ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ اإلخالي ثبٌزٛاصْ اٌج١ئٟ اٌزٞ ثذٚسٖ ٠ؤدٞ إٌٝ ِشبوً ث١ئ١خ 

 أْ ٌٍزظؾش آصبساً أ١ِٕخ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ٚس١بس١خ أ٠ؼبً.وّب ٚطؾ١خ، 

س٠ٕٛبً  ٚفمبً ٌزمذ٠شاد ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح ٌٍج١ئخ فئْ اٌم١ّخ اإلٔزبع١خ اٌّفمٛدحػب١ٌّبً ٚ

أُ٘ األسجبة  ١ٍِبس دٚالس. إْ ِٓ أؽذ 10فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ثسجت اٌزظؾش رمذس ثـ 

ٟٔ اٌّسزّش ػٍٝ ااٌزٟ رؤدٞ إٌٝ رفبلُ ظب٘شح اٌزظؾش فٟ األسدْ ٘ٛ اٌضؽف اٌؼّش

% ِٓ 18األساػٟ اٌضساػ١خ، ؽ١ش خسشٔب فٟ اٌؼمٛد اٌضالصخ اٌّبػ١خ ؽٛاٌٟ 

ِٓ آصبس ِشىٍخ  جٕبء ٚاإلسىبْ، إْ اٌزخف١فاألساػٟ اٌظبٌؾخ ٌٍضساػخ ٌغب٠بد اٌ

ؽٍٙب ٠زّضً ثئداسح اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ إداسح ِسزذاِخ ِّب ٠ٕؼىس إ٠غبثبً ِٚٓ صُ  اٌزظؾش

 اٌغبٔج١ٓ االعزّبػٟ ٚااللزظبدٞ، ٚرٌه ِٓ خالي اسزغالي األساػٟ غ١ش ػٍٝ

ٌألغشاع  اٌّبئٟ اٌمبثٍخ ٌٍضساػخ ٌٍٕشبؽبد االلزظبد٠خ ٚاٌسى١ٕخ ٚاسزخذاَ اٌؾظبد

اٌضساػ١خ فٟ إٌّبؽك شجٗ اٌغبفخ وّب فؼً األعذاد األٔجبؽ، ٚصساػخ إٌّبؽك شجٗ 

ثبألطٕبف اٌزٟ رزٕبست ِغ ث١ئزٙب رغٕجبً ٌضؽف اٌظؾشاء. ٠ٚغذس ثبٌزوش  اٌظؾشا٠ٚخ

 .1990أْ األسدْ ٚلغ فٟ ػٍٝ االرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفؾخ اٌزظؾش ػبَ 

 ٟ األسدْ:اٌزٛعٗ اإلطالؽٟ فٟ لؼب٠ب اٌزظؾش ف
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اسزخذاَ ا١ٌّبٖ اٌؼبدِخ فٟ ص٠بدح اٌشلؼخ اٌخؼشاء فٟ وض١ش ِٓ األِبوٓ اٌمبثٍخ ٌضساػخ 

 األشغبس اٌزٟ رشفغ س٠ٛخ اٌج١ئخ ف١ٙب.

  

 ِشبوً رٍٛس  اٌٙٛاء: .4

إْ اٌظٕبػخ ثشىً ػبَ سبّ٘ذ ثبٌزؤص١ش سٍجبً ػٍٝ اٌج١ئخ األسد١ٔخ ِٓ خالي ر٠ٍٛش 

ٌظٍجخ ١ِٚبٖ اٌظشف اٌظؾٟ ٚاٌشٚائؼ اٌؼبدِخ اٌٙٛاء ٚاٌؼغ١ظ ٚإٔزبط إٌفب٠بد ا

ٚاٌزؤص١شاد اٌسٍج١خ ػٍٝ ؽ١بح اإلٔسبْ. خبطخ اٌظٕبػبد اٌضم١ٍخ ٚاٌّزٛسطخ ِٕٙب، ِضً 

ِظفبح اٌجزشٚي ٚاٌفٛسفبد ٚاإلسّٕذ ٚغ١ش٘ب اٌزٟ رؼزجش اٌّظبدس اٌشئ١س١خ اٌضبثزخ 

اٌٙٛاء رزّضً  اٌّظبدس اٌّزؾشوخ ٌزٍٛسٚأخطشٌزٍٛس اٌٙٛاء فٟ األسدْ. أِب أوجش 

أْ ص٠بدح ػذد اٌس١بساد ٚٚسبئً إٌمً اٌّخزٍفخ أدد إٌٝ ص٠بدح  ثمطبع إٌمً ؽ١ش

ِزٛلؼخ فٟ رٍٛس اٌٙٛاء خظًٛطب فٟ األِبوٓ اٌّضدؽّخ ثبٌؾبفالد ٚاٌّٛالغ 

 اٌظٕبػ١خ اٌّؼغٛؽخ.

 اٌزٛعٗ اإلطالؽٟ فٟ لؼب٠ب رٍٛس اٌٙٛاء فٟ األسدْ:

١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ رم١ًٍ ٔست إٔجؼبصبد اٌزٍٛس ِٓ ٠ٚزطٍت رٌه اسزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌج١ئ

 اٌس١بساد ٚاٌّظبٔغ.
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 اٌطبلخ : .8

% ِٓ اٌطبلخ اٌزٟ  ٠90ٛاعٗ األسدْ رؾذ٠بد ث١ئ١خ وج١شح فٟ اٌطبلخ؛ إر ٠سزٛسد  

٠سزٍٙىٙب. إْ رسبسع إٌّٛ االلزظبدٞ ٚاٌسىبٟٔ أدٜ إٌٝ اصد٠بد ِؼذالد اسزٙالن 

بَ ِٚشزمبرٗ ٚاٌغبص اٌطج١ؼٟ ٚاٌىٙشثبء ٚاٌطبلخ اٌطبلخ ثغ١ّغ أشىبٌٙب ِٓ إٌفؾ اٌخ

 .% 8,41اٌشّس١خ ٚخبطخ ٌألغشاع اٌظٕبػ١خ ٚإٌّض١ٌخ ١ٌشرفغ اسزٙالوٙب ثٕسجخ 

 

 اٌزٛعٗ اإلطالؽٟ فٟ لؼب٠ب اٌطبلخ فٟ األسدْ:

ِظبدس ؽبلخ ثذ٠ٍخ ِٚسزذاِخ ِضً ٕ٘بٌه رٛعٙبد فٟ األسدْ ٔؾٛ إ٠غبد ٚاسزخذاَ 

١ٔخ رط٠ٛش رىٌٕٛٛع١ب السزخالص اٌطبلخ ِٓ اٌظخش اٌض٠زٟ اٌشّس١خ ٚاٌٙٛاء ِغ إِىب

ثطش٠مخ ِغذ٠خ الزظبد٠بً ٚٔظ١فخ ث١ئ١بً رط٠ٛش ٚفزؼ وً ِغبالد اإلثذاع اٌٛؽٕٟ فٟ 

 اٌزؾٛي إٌٝ ؽبلخ ثذ٠ٍخ.

 

 اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ األسدْ:

ا٠ٌٕٚٛخ  ِظبدس ؽبلخ ثذ٠ٍخ ِٓ اٌطبلخٕ٘بٌه رٛعٙبد فٟ األسدْ ٔؾٛ إ٠غبد ٚاسزخذاَ 

٘زا رٛعٗ خبؽئ عذاً ِّىٓ أْ ٠ٛدٞ ثبٌج١ئخ األسد١ٔخ إٌٝ أسٛء األؽٛاي، ٚخظٛطبً ٚ

أْ األسدْ غ١ش ِؤً٘ ف١ٕبً ٌّضً ٘زٖ اٌطبلبد، ١ٌس فمؾ ٚإّٔب ِٓ اٌّّىٓ أْ ٔسزخذَ 
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اٌطبلبد اٌجذ٠ٍخ ثشىً أٚسغ ٚأفؼً ٚؽزٝ أسخض ِٓ اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ. ٟٚ٘ ِزٛفشح 

 ١خٚششٚؽٙب ِٛار١خ فٟ ث١ئبرٕب األسدٔ

 

 ِشىٍخ رؤصش اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ٚ االٔمشاع : .0

٠ٛافك االلزظبد٠ْٛ ٚاٌج١ئ١ْٛ أْ ٌٍزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ل١ّخ ٌإلٔسب١ٔخ فٙٛ ثبخزظبس أداح 

ٌمذ ثبد ٌّؾبسثخ اٌفمش ٚرؾس١ٓ ٔٛػ١خ اٌؾ١بح ِٓ ٔبؽ١خ الزظبد٠خ ٚطؾ١خ ٚث١ئ١خ. 

اٌخط١شح اٌزٟ رٛاعٗ اٌزشاعغ اٌؼبٌّٟ فٟ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ٚاؽذاً ِٓ أُ٘ اٌمؼب٠ب اٌج١ئ١خ 

اإلٔسب١ٔخ، فجبٌشغُ ِٓ اٌذػُ اٌٙبَ اٌزٞ ٠مذِٗ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ٌٍّغزّؼبد اإلٔسب١ٔخ 

ث١ئ١بً ٚالزظبد٠بً ٚطؾ١بً ٚصمبف١بً ٚسٚؽ١بً، إال أْ إٌظُ اٌج١ئ١خ رزؼشع ٌزذ٘ٛس فٟ 

األٔٛاع ٚفٟ اٌزٕٛع اٌغ١ٕٟ ٚاٌزٞ ٠زٕبلض ثّؼذالد خط١شح خبطخ فٟ اٌجٍذاْ 

أدٜ اٌزؤص١ش إٌبعُ ػٓ اٌزشاعغ اٌٍّؾٛظ ػٍٝ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ إٌٝ اٌخشٚط إٌب١ِخ، 

 ثبإلرفبل١خ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزٕٛع اٌؾ١ٛٞ.

خالي اٌّبئخ ٚػشش٠ٓ ػبِبً اٌّبػ١خ فمذ األسدْ اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔٛاع إٌجبر١خ ٚ

ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ اٌّؾ١ٍخ أٚ أطجؾذ ٘زٖ األٔٛاع  رٛاعٗ االٔمشاع، ٚوّب ٚسد ػٓ خجشاء 

 ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٔز١غخ ٌزذ٘ٛس اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ.001األسدْ ٠خسش س٠ٕٛب فئْ اٌج١ئخ 

 اٌزٛعٗ اإلطالؽٟ فٟ لؼب٠ب اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ فٟ األسدْ:
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رؾف١ض اٌجؾش اٌؼٍّٟ إٌّظُ ؽٛي اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ، ٚإ٠غبد أسٍٛة ػٍّٟ ِٛؽذ 

غ١ش ٌٍذساسخ، ٚإ٠غبد دساسخ أسد١ٔخ ؽٛي اسزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾ٠ٛ١خ ثشىً ِجبشش أٚ 

 [ِجبشش ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ

 

 اٌفمش:ِشىٍخ .,

إْ اٌج١ئخ اٌس١ٍّخ رمٛد إٌٝ الزظبد لٛٞ ِٚغزّغ طؾٟ ٌّٛاعٙخ اٌطج١ؼخ اٌٙشخ ٌٍٕظُ 

ٚااللزظبد٠خ ٚاٌغغشاف١خ ٚإٌّبخ١خ ٌٍجالد،  اٌج١ئ١خ ٚاٌزٟ رؾٛٞ اٌظشٚف االعزّبػ١خ

١ئ١خ ٚاٌزٕٛع اٌج١ئٟ  ٠ؼزجش ؽ١ش أْ اٌؾفبظ ػٍٝ  ٚاالسزؼّبي اٌؾى١ُ ٌٍّظبدس اٌج

أسبسبً ٌشفب١٘خ أٞ ِغزّغ ِٚؾبسثخ اٌفمش خبطخ فٟ إٌّبؽك اٌش٠ف١خ، ٠ٚؤدٞ إٌٝ 

 اٌزؾسٓ اٌؼبَ فٟ اٌظشٚف اٌظؾ١خ ٚٔٛػ١خ اٌؾ١بح.

إْ ٌٍفمش ػاللخ ِزجبدٌخ ِغ اٌجؼذ اٌج١ئٟ فٟ اٌز١ّٕخ ؽ١ش ٠ؼزجش اٌفمشاء أوضش فئبد 

ب أْ اٌفمش لذ ٠ىْٛ أؽذ ِسججبد اٌزذ٘ٛس اٌج١ئٟ ؽ١ش وّاٌّغزّغ رؤصشاً ثبٌزٍٛس اٌج١ئٟ، 

أْ اؽز١بعبد اٌفمشاء ٚسجً ِؼ١شزُٙ اٌٍّؾخ رؼٕٟ غبٌجبً اٌم١بَ ثّّبسسبد ِذِشح ٌٍج١ئخ 

 .ِضً اٌشػٟ اٌغبئش ٚلطغ األشغبس

 اٌزٛعٗ اإلطالؽٟ فٟ لؼب٠ب اٌفمش ٚاٌج١ئخ فٟ األسدْ:

١خ االعزّبػ١خ اٌّسزذاِخ ِغ األخز ٠غت ػ١ٍٕب وّغزّغ ٔسؼٝ إٌٝ اٌزمذَ اػزّبد اٌزّٕ

 ثؼ١ٓ االػزجبس إٌشبؽبد اٌج١ئ١خ فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ وٛس١ٍخ ٌّىبفؾخ اٌفمش.
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 نيبً  : المشبكل البيئية الخبصة :بث

 سج١ً اٌّضبي ال اٌؾظش:

 

% ِٓ اٌغبثبد 81رؼبٟٔ إٌّطمخ األوضش خؼشح ٚاٌزٟ رؾزفع ثؾٛاٌٟ   ػغٍْٛ:

االػزذاء ػٍٝ اٌضشٚح اٌؾشع١خ ٔز١غخ ِّبساسبد ِٓ  سدْاٌطج١ؼ١خ اٌجبل١خ فٟ األ

اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌخبؽئخ،  وبسزخذاَ اٌسَّٛ ٌٍزخٍض ِٓ اٌخٕض٠ش اٌجشٞ ٚاٌشػٟ اٌغبئش، 

ثبإلػبفخ إٌٝ رؼشع األشغبس اٌزبس٠خ١خ فٟ ثؼغ إٌّبؽك ِٓ اٌّؾبفظخ إٌٝ رؼذ٠بد 

ٞ طّذد ف١ٗ ٚطٍذ فٟ خطٛسرٙب إٌٝ لٍغ ثؼغ األشغبس ٚٔمٍٙب ِٓ ِىبٔٙب اٌز

 ِئبد اٌس١ٕٓ ٌزجبع وسٍؼخ رغبس٠خ ِمبثً ػششاد اٌذٔب١ٔش.

 اٌزٛعٗ اإلطالؽٟ فٟ لؼ١خ ػغٍْٛ فٟ األسدْ:

ٚػغ آ١ٌبد إؽظبء ث١ئٟ ٌزٍه األِبوٓ ثبٌّسبؽبد ٚاألشغبي األساػً ٌزٍه 

 اٌّسبؽبد، ِٚٓ صٓ ِشالجخ ِٚزبثؼخ األساػٟ اٌخؼشاء اٌزٟ رؼزجش سئخ األسدْ.

  

 خ١ٍظ اٌؼمجخ:

٘ٛ ؽبٌخ فش٠ذح ٌّٕطمخ سبؽ١ٍخ ػ١مخ رٚ أ١ّ٘خ ػب١ٌّخ رٕجغ ِٓ ِٛلؼٗ اٌغغشافٟ فٙٛ 

٠شىً إٌّطمخ اٌجش٠خ اٌٛؽ١ذح اٌزٟ رشثؾ ث١ٓ إفش٠م١ب ٚأٚسٚثب ٚآس١ب7 ٠ّزذ اٌغضء 

و١ٍِٛزشاد ِٓ اٌسبؽً  ,وُ فمؾ ٌُ رجك سٜٛ ,1األسدٟٔ ِٓ خ١ٍظ اٌؼمجخ إٌٝ ِسبفخ 

مجخ إٌّفز اٌجؾشٞ اٌٛؽ١ذ ٌألسدْ ِؼشع ٌٍؼغؾ فٟ ؽبٌخ "ؽج١ؼ١خ" 7 فخ١ٍظ اٌؼ
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اٌضالصٟ ِٓ "ِضٍش اٌزٙذ٠ذاد اٌج١ئ١خ" اٌّزّضً فٟ اٌس١بؽخ ٚاٌظٕبػخ ٚإٌمً. إْ 

اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌؼمجخ رشىً اٌؼّٛد اٌفمشٞ ٌٍغزة اٌس١بؽٟ ٌٚىٓ اٌزؤص١شاد 

ػٍٝ ث١ئخ اٌؼمجخ إٌٝ اٌزشاو١ّخ ٌإلسزضّبساد اٌّزؼذدح ٚإٌّٛ االلزظبدٞ اٌىج١ش لذ رؤصش 

دسعخ رؤدٞ إٌٝ رذ١ِش اٌغٛ٘ش اٌشئ١سٟ ٌٍم١ّخ اٌّؼبفخ ٌٙب. ٌمذ  رُ ث١غ أفؼً 

األساػٟ اٌسبؽ١ٍخ فٟ اٌشبؽئ اٌغٕٛثٟ اٌؼمجخ ٚاٌزٟ رز١ّض ثؤعًّ صشٚح ؽج١ؼ١خ 

ثؤسؼبس ص١٘ذح ٌجٕبء ِٕزغؼبد س١بؽ١خ خبطخ ٚاٌزٟ ٌُ ٠سزفذ ِٕٙب اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ فٟ 

٘زا اٌّششٚع لبَ ثجٕبء "ثؾ١شح اططٕبػ١خ" فٟ اٌسبؽً سززؾٛي لش٠جبً اٌؼمجخ، وّب أْ 

إٌٝ ِىش٘خ طؾ١خ  ٚ٘زا ِب ؽذس فٟ إ٠الد. ؽب١ٌبً ٌُ ٠جمٝ  ٌألسد١ٔٓ إال ِزٕفس ٚؽ١ذ 

 ػٍٝ سبؽً اٌؼمجخ ٚ٘ٛ "اٌّؾ١ّخ اٌجؾش٠خ"  فٟ اٌشبؽئ اٌغٕٛثٟ.

 

فٟ " اٌزٍٛس اٌج١ئٟ اٌضسلبء: سجك ٚأْ ٚطفٙب ٚص٠ش اٌج١ئخ خبٌذ اإل٠شأٟ ثـ"ثؤسح

اٌٛلذ اٌزٞ أوذ ف١ٗ أْ اٌؾىِٛخ ال ٠ٛعذ ث١ذ٘ب ػظب سؾش٠خ إلٔٙبء اٌزٍٛس اٌج١ئٟ 

 اٌزٞ خٍف فٟ ػششاد اٌس١ٕٓ خالي فزشح ٚع١ضح.

اٌمشاساد اٌز٠ّٕٛخ ٚااللزظبد٠خ اٌخبؽئخ فٟ ِذ٠ٕخ اٌضسلبء ٚاٌزٟ عّؼذ أوضش ِٓ 

رفبع ِؼذي اٌزٍٛس اٌج١ئٟ اٌزٞ % ِٓ ِظبٔغ األسدْ فٟ ٘زٖ إٌّطمخ  أدد إٌٝ اس1,

 .ؽٛي اٌضسلبء إٌٝ ِذ٠ٕخ ؽبسدح ٌٍسىبْ
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فس١ً اٌضسلبء ٚاٌزٞ وبْ ٔٙشاً فٟ اٌّبػٟ أطجؼ ٚاؽذاً ِٓ أوجش اٌزؾذ٠بد اٌج١ئ١خ فٟ 

األسدْ، أِب ِٕطمخ اٌٙبش١ّخ فٟٙ رؼزجش ِٕطمخ سبخٕخ ث١ئ١بً ؽ١ش أٔٙب طبؽجخ ِضٍش 

 .ح اٌجزشٚي ِٚؾطخ اٌخشثخ اٌسّشاءاٌزٍٛس اٌش١ٙش: اٌّؾطخ اٌؾشاس٠خ ِٚظفب

أِب اٌشط١فخ ٚاٌزٟ رؼزجش أوجش ٌٛاء أسدٟٔ، ٚأوجش وضبفخ سىب١ٔخ فٟ األسدْ، ثبرذ 

. ؽ١ش 1909أوجش رغّؼبد ر٠ٍٛش ث١ئ١خ فٟ األسدْ ٔز١غخ غضٚ ِٕبعُ اٌفٛسفبد ػبَ 

رؼزجش األسدْ صبٟٔ أوجش ِظذس ٌٍفٛسفبد فٟ اٌؼبٌُ ، أصش ٘زا اٌمطبع ػٍٝ ص٠بدح 

سزٙالن ِٛاسد ا١ٌّبٖ ٚ اٌزؤص١ش ػٍٝ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚ اٌزغ١شاد اٌغ١ِٛٛسفٌٛٛع١خ فٟ إ

 ِٛالغ اٌزؼذ٠ٓ.

 

إْ وً ٘زٖ اٌخسبئش اٌج١ئ١خ ٌٙب أػشاس إعزّبػ١خ ٚإلزظبد٠خ ٚطؾ١خ ٚاػؾخ ٚثبٌزبٌٟ 

رؼزجش ػ١ٍّخ إػبدح رؤ١ً٘ ِٕطمخ اٌضسلبء ِطٍجبً ٚؽ١ٕبً ٍِؾبً ٚ٘زا ٠ؼٕٟ عًٙذا ٚؽ١ٕبً 

، ؽ١ش أْ أٞ عٙذ ا٢ْ س١ىْٛ ألً وٍفخ ِٕٗ فٟ اٌّسزمجً وّب أْ ػ١ٍّخ إػبدح شبِالً 

رؤ١ً٘ اٌّٛالغ اٌج١ئ١خ اٌٍّٛصخ رغبسة ؽذصذ فٟ اٌىض١ش ِٓ دٚي اٌؼبٌُ ٚرزطٍت 

اٌزخط١ؾ اٌس١ٍُ ٚرٛفش اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌجشش٠خ ٚاٌمشاس اٌٍّزضَ إػبفخ إٌٝ ػبًِ 

 اٌٛلذ.

ج ٌعتبر محاولة أولٌة للتجمع الى وضع األسس التً و فً الختام فإن هذا البرنام

ٌعتمد علٌها فً تملعات  وتوجهات  الومنٌة وسٌقوم التجمع باتمام الفكرة عبر اعادة 
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قراءة هذا البرنامج الذي نرحب بؤي مالحظات علٌ  من كل مكونات المجتمع 

 المدنً اشخاصا وتنظٌمات .
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 الفهرس

 الصفحة العنوان

  ا البرنامجهذ

  تمهيد

  االصالح السياسي

  تعزيز و ترسيح حقوق اإلنسان

  االعالم

  القضايا االقليمية و الدولية

  االمن االقتصادي و االجتماعي

  اولويات الطاقة و البنية التحتية

  رعاية الشباب

  التربية و التعليم

  الثقافة و الهوية العربية

  البلديات

  صحيالبرنامج ال

  العمل و العمال

  التنمية االجتماعية

  الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

 الفقر و البطالة

 القطاع الزراعي

 حقوق المعاقيين
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