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مرتكزات الحزب فً مجاالت الطاقة والبنٌة التحتٌة
ٌرى الحزب أهمٌة التطور و التحدٌث المستمر للطاقة والبنٌة التحتٌة ،و ذلك
لتتماشى مع النمو المحلً و التغٌرات العالمٌة  ،وتوفٌر كل ما ٌلزم لشحن
البضابع وإٌصال الخدمات لألسواق المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة من غٌر عقبات
أو تعقٌدات .ان خطط تطوٌرالبنى التحتٌة تشمل تحسٌن قطاعً الطاقة والمٌاه
والموانا البحرٌة والجوٌة وشبكة الطرق البرٌة وقطاع المعلومات والتكنولوجٌا
الى جانب مشارٌع سكة الحدٌد الداخلٌة  ،وتوفٌر الموارد المالٌة المتاحة لتنفٌذها
إعتمادا على الكفاءات الوطنٌة وإدامة البنى التحتٌة من خالل ادارة حكٌمة
للموارد وتوزٌع الخدمات بشكل عادل وتنموي بٌن المحافظات المختلفة من خالل
بنى تحتٌة مناسبة لممارسة االنشطة التجارٌة والزراعٌة والصناعٌة وفق المٌزة
النسبٌة إلقتصاد المحافظات وعدم بعثرة المشارٌع بشكل ٌصعب معه إدارتها
وٌزٌد من كلف انشاءها وتشغٌلها وضرورة تحسٌن الخدمات البلدٌة وزٌادة شبكة
الطرق النافذة وانارتها  ،وتوسٌع شبكة مٌاه الشرب والتؤكد من سالمتها
 ،وتوسٌع نطاق نظام توزٌع مٌاه الصرف الصحً لتشمل اراضً سكنٌة
وتجارٌة وصناعٌة وزراعٌة جدٌدة  ،وانشاء مرافق لمعالجة مٌاه النفاٌات
الصناعٌة واصالح وتحسٌن شبكة توزٌع المٌاه ورفع قدرات محطات معالجة
مٌاه النفاٌات من اجل انتاج قٌمة مضافة عالٌة لتدفق مٌاه الصرف الصحً
المعالجة  ،وتحدٌث بعض مشارٌع تولٌد الطاقة باالعتماد على الطاقة النظٌفة
والرخٌصة.
*الطاقة
ٌنظر الحزب بإٌجابٌة الى ضرورة االهتمام بقطاع الطاقة من أجل إنجاح عملٌة
التطور االقتصادي إال أن النمو المتسارع هو من أهم التحدٌات لألردن  .وٌإكد
الحزب على ضرورة بتقلٌل االعتمادٌة على مصادر الطاقة المستوردة و ذلك
من خالل االستغالل األفضل للمصادر المحلٌة و تطوٌر مصادر الطاقة البدٌلة،
إلى حد ٌسمح بإزالة التباٌن فً الطلب على الطاقة .ومن هنا ٌإكد الحزب على
ضرورة تطوٌر مصادر الطاقة المحلٌة كمخزون األردن االستراتٌجً من
الصخر الزٌتً و كذلك مصادر الطاقة البدٌلة كالطاقة الشمسٌة و طاقة الرٌاح
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وضرورة إجراء مسح جٌولوجً لبٌان مخزون الٌورانٌوم و النفط والغاز فً
االردن .وفً هذا السٌاق ٌنبغً العمل على اٌقاف مشارٌع الطاقة النووٌة المنوي
انشاإها بسبب كلفها العالٌة وخطورتها البٌبٌة والصحٌة وقٌام الدول المستخدمه
والمصنعه والمصدره لها على اٌقاف استخدامها لمثل هذه المحطات النووٌه و
االستعاضة عنها بالطاقه البدٌله وعدم توفر الكفاءات الوطنٌة حالٌا.
أولوٌات الحزب فً مجاالت البنٌة التحتٌة:
* ضرورة زٌادة الخطوط الجوٌة العاملة من والى األردن من خالل التحالفات
مع شركات الطٌران العالمٌة وتروٌج االردن سٌاحٌا وزراعٌا وتجارٌا وزٌادة
الصادرات الصناعٌة .
* متابعة وتقٌٌم عملٌة توسعة مطار الملكة علٌاء الدولً فً عمان والهادفة لزٌادة
الطاقة التشغٌلٌة لتصبح  9مالٌٌن زابر سنوٌا من خالل االطالع على خطة
التوسعة ودراستها وتقدٌم بدابل وطنٌة متاحة لتقلٌل كلفتها.
* متابعة تحدٌث مبنى الشحن الجوي فً مطار الملكة علٌاء الدولً وتوفٌر
االستثمارات المحلٌة والعربٌة والدولٌة لٌكون بوابة عبور للبضابع المحلٌة
والعالمٌة ورفده بالكفاءات الوطنٌة واالدارة الحكٌمة لترشٌد االنفاق وتعظٌم
الفوابد.
* االهتمام والعناٌة بمٌناء العقبة الدولً الذي ٌوفر خدمات التفرٌغ و التحمٌل
للبضابع العادٌة و المتخصصة و للحاوٌات وتحسٌن مستوٌات األداء
العالمٌة فٌه من حٌث شحن ومعالجة الحاوٌات و ذلك عبر إدارة وطنٌة
متخصصة وتقلٌل االعتماد على الشركات االجنبٌة فً ادارته.
* ضرورة إعادة مراجعة خطط تطوٌر شبكة السكك الحدٌدٌة وتقٌٌمها ودراسة
جوانب القوة والضعف فٌها وتوفٌر االمكانات البشرٌة المإهلة الدارتها وتنفٌذها.

* إعادة النظر بسٌاسة تحرٌر قطاع االتصاالت وزٌادة نسبة انتشار الهاتف النقال
للمشارٌع االنتاجٌة والخدمٌة ومراجعة الضرابب المفروضة على الشركات
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العاملة وتقٌٌم ادابها ومسإوولٌاتها االجتماعٌة بحٌث ٌتم تخصٌص جزء من
اٌراداتها الدامة البنٌة التحتٌة وتحسٌن نسبة انتشارها..
* تعظٌم االستفادة من انتشار اإلنترنت فً األردن و اقامة صناعة برمجٌات
وتكنولوجٌا المعلومات المتقدمة فً المحافظات .
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 التربٌة والتعلٌمتعتبر التربٌة والتعلٌم األساس المتٌن لتطور المجتمعات وتقدمها  ,ولهذا أدركت
الدولة األهمٌة القصوى لهذا الموضوع وأولته ج َّل إهتمامها حٌث كانت فً
مرحلة ما مثاالً ٌحتذى فً المنطقة.
لقد اعطى الجهد التكاملً التراكمً المتمٌز فً مجال التربٌة والتعلٌم أكله محلٌا ً
وعلى ساحات الوطن العربً وفً كل األمكنة التً ٌتواجد بها األردنٌون وكانوا
مثاال فً اإلخالص والعطاء.
إن حزبنا وهو ٌدرك تماما ً مختلف المراحل التً مرت بها العملٌة التربوٌة فً
األردن وفً كافة أرجاء الوطن العربً وخاصة فً العقود األخٌرة ومدى تؤثرها
بالمتغٌرات السٌاسٌة واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والعولمة والغزو الثقافً الغربً
والتً انعكست على مكونها األساسً االنسان منهم ٌرى ما ٌلً:
 .1لقد اهتم األردنٌون شعبا ً وقٌادة بهذه القضٌة األساسٌة واولوها كل الرعاٌة
والعناٌة والتطوٌر على مرالعقود الماضٌة .
 .2لقد أثبت العرب قدرتهم على استٌعاب الحضارات السابقة والتفاعل معها
باٌجابٌة  .ولدٌنا الثقة المطلقة بقدرة العقل العربً على اللحاق بالثورة المعلوماتٌة
فً مختلف المجاالت العلمٌة والتقنٌة واالنسانٌة والتفاعل معها لتعود بكل ما هو
اٌجابً على الوطن والمواطنٌن.

 .3من المالحظ أن المتغٌرات السرٌعه والثورة المعلوماتٌة  ,وخاصة فً
العقدٌن االخٌرٌن  ,ومحاولة اللحاق بها قد أثرت سلبٌا ً على العملٌة التربوٌة
بسبب الفجوه الواسعه بٌننا وبٌن العالم فً مجال المعرفة والتكونولوجٌا.
 .4لقد تبنى المعلمون والطالب فً الخمسٌنات والستٌنات من القرن الماضً
تنظٌمات خارجٌة متضاربة  ,مما أدى الى مواجهات اثرت على العملٌة التربوٌة
 .وتدخلت الجهات المختصة بطرق غٌر مناسبة انعكست بشكل سلبً على هٌبة
المعلمٌن وأمنهم الذاتً ,فتدهورت أوضاعهم األقتصادٌة وتراجعت مكانتهم
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واصبحت مهنة المعلم مهنة الذي ال مهنة له  ,وكان من نتابج هذه السلبٌات تدنً
النوع وتزاٌد الكم على الرغم من التوسع فً أعداد المدارس والكلٌات
والجامعات.
 .5ان عدم وجود رسالة تربوٌة محددة وهادفة ولدت افكاراً نمت فً مراحل
التعلٌم االساسً والثانوي والجامعً أثرت على القٌم الوطنٌة والوالء للدولة
وظهرت األنا والعشابرٌة والجهوٌة وقضاٌا اخرى ال تعود بالنفع على المجتمع
وانتقل تخلف وافكار الشارع الى المإسسات التربوٌة  ,فزاد التخلف والفقر
والبطالة بدال من التقدم والنهوض وتقبل الحداثة ومواكبة العلم والتكنولوجٌا والتً
هً من اساسٌات العملٌة التربوٌة.
 .6لقد اتبعت مإسسات التربٌة والتعلٌم منذ بداٌات السبعٌنات من القرن الماضً
اٌدولوجٌة جدٌدة أصبح التدرٌس فٌها تلقٌنا ً وحفظا ً وتراكما ً كمٌا ً وضعفا ً فً
االبداع والمبدعٌن .حٌث اتسمت هذه الفترة بضحالة الفكر والثقافة وسادت
السطحٌة واالرتجال فً المعالجات السٌاسٌة واالقتصادٌة والتربوٌة واالجتماعٌة
 .وانسحبت المإسسات التعلٌمٌة والتربوٌة من مسإولٌاتها األولى وهً تكوٌن
الهوٌة الموحدة والوالء والمنهجً للوطن  ,فنشؤت هوٌات متعددة األشكال
واأللوان واإلتجاهات والدالالت وتراجع دور اللغة العربٌة التً هً العمود
الفقري للهوٌة العربٌة.
من خالل ما تقدم من مشكالت ٌرى الحزب ما ٌلً:
أ -وضع استراتٌجٌة تعلٌمٌة تتبنى بناء أجٌال قادرة ومسإولة عن قضٌة الوطن
والهوٌة والوالء واالنتماء وثقافة الدولة  ,والغاء ثقافة الدولة الشركة وسٌطرة
رأس المال على المقدرات التربوٌة.
ب -و ضع رسالة للتربٌة والتعلٌم تهتم بالسلوكٌات والممارسات والتركٌز على
تحصٌن الهوٌة العربٌة فً مجاالت اللغة والفكر والثقافة وصوالً الى مستقبل
افضل.
التؤكٌد على اإلخالق العربٌة واالسالمٌة التً تشكل العمود الفقري
ج-
للحضارة والحٌاة.
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د-
سلٌمة.

التركٌز على التعلٌم النوعً وفتح المجال أمام االبداع فً بٌبة تعلٌمٌة

أن ٌمارس الفكر التعددي من خالل دٌمقراطٌة اجتماعٌة وتربوٌة فً
ه-
جمٌع مراحل التعلٌم.
و-

زٌارة عدد مدارس المبدعٌن والمتفوقٌن لتشمل كافة محافظات المملكة,

اعادة الثقة الى المعلمٌن ومتابعة رعاٌتهم اجتماعٌا ً واقتصادٌا ً وسٌاسٌا
ز-
وتنمٌتهم مهنٌاً.
ح -تكوٌن فرق لإلجتهاد والتفكٌر مركزٌة وفرعٌة  ,بدءاً من المدرسة ووصوالً
الى الجامعة ,ومتابعة وتقوٌم فرق االجتهاد والتفكٌر دورٌاً.
ط-

زٌادة مخصصات التربٌة والتعلٌم من مٌزانٌة الدولة.

ي-
والتعلٌم.

تشكٌل مإسسات لتطوٌر البحث العلمً مع التركٌز على تطوٌر التربٌة

ك -تشكٌل وفود من المعلمٌن تزور العالم العربً وبعض دول العالم األول
بهدف تبادل الخبرات واكتساب األفكار واألسالٌب الهادفة والبناءه.
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 -التعلٌم العالً

·

الرؤيا:

بناء مجتمع المعرفة األردنً على أساس تعزٌز المنظومة القٌمٌة العربٌة
االسالمٌة لدى الطلبة وبناء مهارات اإلتصال المجتمعٌة لدٌهم وتعزٌز الثقافة
اإلنتاجٌة للعلم والمعرفة فً إطار بناء الشخصٌة الوطنٌة للخرّ ٌج.
·

الرسالة:

مراجعة وتطوٌر سٌاسات التعلٌم العالً من حٌث إعادة النظر فً أسس القبول
للوصول إلى مرحلة تحرٌر التعلٌم على أساس التنافسٌة بما فً ذلك تطوٌر
العملٌة التعلٌمٌة بجمٌع مكوناتها االستاذ والمنهاج والطالب ودور الجامعة فً
خدمة المجتمع المحلً.
المحور األول :رفض مبدأ خصخصة الجامعات الرسمٌة
 -1رفض مبدأ خصخصة الجامعات الحكومٌة واالبقاء علٌها كصمام أمان للحفاظ
على المشروع الوطنً التعلٌمً االردنً مع النظر الى الجامعات الخاصة كجزء
من منظومة التعلٌم الوطنً.
المحور الثانً :القبول
ٌ .1رى الحزب ضرورة اعادة النظر فً سٌاسات القبول وخصوصا ضرورة
تحرٌر التعلـٌم فــً االردن وتوفـٌر مقعدا لكل طالب ٌجتاز امتحان القبول
الجامعً وحسب قدراتة المعرفٌة وعلى اساس التنافسٌة ،وذلك لالسباب
االجتماعٌة واالقتصادٌة والوطنٌة المتعلقة بالتكوٌن المجتمعً االردنً.
 .2هناك ضرورة ملحة العادة النظر فً االستثناءات ووضع معاٌٌر لضـمان
وصولها لمستحقٌها.
المحور الثالث :أعضاء هـٌبة التدرٌـس
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 .1هناك حاجة ماسة جدا لتوفٌر األعداد الكافٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس وذلك
من خالل استبنافات برامج البعثات وتطوٌر برامج الدراسات العلٌا المعمول بها
حالٌاً.
 .2تطوٌر اداء اعضاء هٌبة التدرٌس من خالل استبناف برامج تبادل اعضاء
هٌبة التدرٌس من خالل االتفاقٌات الدولٌة للتعاون االكادٌمً ومعالجة تسرب
اساتذة الجامعات من خالل تعدٌل رواتبهم بما ٌتناسب مع العروض االقلٌمٌة
والدولٌة المتاحة.
اعتمادعدد هٌبة التدرٌس بالنسبة ألعداد الطلبة بما ٌتوافق مع النسبة
.3
المعتمدة دولٌا .
المحور الرابع :البحث العلمً
 .1تطوٌر مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس البحثٌة من خالل برامــج
بحثٌة تبادلٌة وتطوٌر مهارات النشر لدٌهم والتنافسٌة على المستوى الدولً.
 .2تشجٌع المشارٌع البحثٌة و التطبٌقٌة التعاقدٌة مع القطاع الخاص الجامعات
لربط البحث العلمً فً المتطلبات التربوٌة الوطنٌة .
المحور الخامس :زٌادة تنافسٌة الجامعات محلٌا واقلٌمٌا ودولٌا
 .1بناء مقٌاس وطنً لقٌاس التنافسٌة بٌن الجامعات وحسب التخصص من
خالل معاٌٌر الجوده والتطوٌر .
 .2السعً الستقطاب الطلبة على المستوى الدولً ومحاولة زٌادة تنافسٌة
الجامعات على المستوى البحثً والتعلٌمً .
المحور السادس :نحو تطوٌر سلوك وشخصٌة الطلبة.
 .1تعزٌز بناء المنظومة القٌمٌة فً الحٌاة الجامعٌة بحٌث ٌتم التركٌز على قٌم
الحٌاة من تعاون ومحبة ومشاركة وقبول اآلخر وإقامة الدلٌل والحجة بالحوار
والمجادلة والتخلق باألخالق اإلسالمٌة العربٌة التً حافظت على تمٌزها على
مدى التارٌخ.
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 .2بناء منظومة مهارات االتصال لدى الطالب بحٌث ٌتم إكساب الطالب
المهارات الشخصٌة المتعلقة بإعمال العقل والمنطق وطرق التؤتً للمسابل
الحٌاتٌة الخاصة والعامة وطرق التواصل مع اآلخرٌن فً الحٌاة الخاصة والعامة
وأسالٌب حل المشكلة وعرض الموضوع.
 .3بناء مفهوم الثقافة اإلنتاجٌة للعلم والمعرفة لدى الطلبة وذلك لتحصٌنهم أمام
التدفق اإلعالمً والغزو الثقافً الخارجً..
 .4بناء مفهوم الشخصٌة الوطنٌة من خالل بناء الذاكرة الوطنٌة بفرعٌها ،ذاكرة
المكان و الزمان وذاكرة األعالم واألسماء ،بما ٌترجم معانً العالقة التارٌخٌة
المتالزمة المتزامنة الممتدة بٌن األرض واإلنسان االردنً.
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 البلدٌاتالبلدٌة هً الوحدة التنموٌة األساسٌة األولى وهً نواة التنمٌة وركٌزتها وهً تقدم
الخدمات االساسٌة الهادفة لتحسٌن نوعٌة الحٌاة للمواطنٌن من خالل كوادرها
وأجهزتها وأموالها ،لذلك ٌجب إتخاذ كافة اإلجراءات لتعزٌز مقدرتها للقٌام
ٌالمهام الملقاة على عاتقها وواجباتها تجاه المواطنٌن ،لتكون البلدٌة اللبنة
األساسٌة الحقٌقٌة والفعالة للتنمٌة الوطنٌة الشاملة.
ونإكد على إستمرار تفعٌل استراتٌجٌة إصالح وتطوٌر البلدٌات والتً نقلت
البلدٌات إلى وضع مستقر بعد حالة الضٌاع واإلهمال التً عاشتها سابقاً.
ونإكد على األمور التالٌة-:
إعتماد مبدأ الالمركزٌة فً البلدٌة الواحدة عن طرٌق تقدٌم الخدمات
.1
للمواطنٌن ك ٌل فً منطقته.
.2

إعطاء صالحٌات واسعة للمجلس البلدي.

 .3إٌجاد أجهزة إدارٌة ومالٌة وفنٌة مإهلة ومدربة وقادرة على تقدٌم الخدمة
فً كافة البلدٌات.
 .4إعتماد هٌاكل تنظٌمٌة خاصة لكل فبة من فبات البلدٌات تمتاز بالمرونة
الكافٌة لتمكٌن كافة البلدٌات ك ٌل حسب فبتها من تحدٌد الوظابف التً تتناسب مع
واقعها اإلداري واإلقتصادي وتمتاز بالنظرة الشمولٌة لكافة الوظابف الضرورٌة
التً ٌجب توفرها فً كل فبة لتمكٌن البلدٌات من القٌام بواجباتها ووقف التعٌٌنات
العشوابٌة.
 .5تحدٌث أسالٌب العمل وتطوٌرها باستخدام التقنٌات الحدٌثة وتكنولوجٌا
المعلومات.
ٌ .6جب أن ال ٌقل مإهل ربٌس البلدٌة عن البكالورٌوس بالنسبة للفبتٌن األولى
والثانٌة ،والتوجٌهً للفبتٌن الثالثة والرابعة.
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 .7تعٌٌن مدٌر تنفٌذي لكل بلدٌة ٌكون مرتبطا ً مع ربٌس البلدٌة وٌعٌن من قبل
المجلس البلدي وموافقة الوزٌر.
.8

وضع قواعد واضحة وشفافة لتبسٌط اإلجراءات وتفوٌض الصالحٌات.

 .9متابعة وتطوٌر أسالٌب العمل فً البلدٌات بهدف تسهٌل معامالت المواطنٌن
وتطوٌر أسالٌب ووسابل تقدٌم الخدمات لهم.
اإلهتمام بموضوع الحفاظ على البٌبة بشكل عام والتركٌز على
.10
النظافة باعتبارها أولوٌة مهمة.
.11

إستكمال فتح وتعبٌد الشوارع وعمل األرصفة واألطارٌف.

.12

االهتمام بزراعة األشجار بالحدابق واألرصفة والساحات.

.13

التركٌز على إنشاء حدٌقة ومكتبة أطفال فً كل منطقة أو حً.

.14

اإلهتمام بؤمور الثقافة والترفٌه ومالعب األطفال.

وضع برامج دابمة لتدرٌب الموظفٌن ورفع كفاءتهم العلمٌة
.15
واإلدارٌة والمٌدانٌة.
 .16حوسبة كافة أعمال الوزارة والمإسسات والدوابر التابعة وربط ذلك مع
جمٌع البلدٌات وانشاء مركز تكنولوجٌا المعلومات فً كل بلدٌة.
 .17تشجٌع اإلستثمار فً البلدٌات عن طرٌق توفٌر خدمات البنٌة التحتٌة فً
كافة المناطق وتوفٌر المناخ المالبم إلقامة المشارٌع اإلستثمارٌة وتحفٌز القطاع
الخاص للقٌام باالستثمار.
 .18إعتماد نظام المعلومات الجغرافٌة  GISإلعداد الخرابط والمخططات
التنظٌمٌة واستخراجها وإنشاء قاعدة معلومات شاملة.
 .19ضرورة إعداد مخططات تنظٌم اقلٌمٌة لكافة أقالٌم المملكة ٌنبثق عنها
مخططات تنظٌم هٌكلة لكافة البلدٌات ٌكون من أهدافها اإلستفادة المثلى من
األراضً لكافة اإلستعماالت وتحدٌد مناطق التوسع العمرانً ومنع التوسع
13
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العشوابً ،وكذلك الحفاظ على األراضً الزراعٌة وتوفٌر األراضً للخدمات
العامة .
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 البرنامج الصحًفٌما ٌلً المحاور الربٌسٌة لبرنامج حزب الحٌاة االردنً الصحً :
.1

خطة إستراتٌجٌة وطنٌة صحٌة :

اعتماد خطة إستراتٌجٌة وطنٌة صحٌة تعكس احتٌاجات ومطالب المجتمع
األردنً ضمن اإلمكانات المتوفرة و محددة األدوار مجتمعٌا  ،وبمشاركة علمٌة
موضوعٌة فاعلة من الجسم الطبً  ،ال تتغٌر باي تغٌر وزاري  ،وكذلك اعادة
تقٌٌم ما هو موجود من خطة إستراتٌجٌة
.2

قابمة األولوٌات :

اعتماد قابمة أولوٌات شاملة كاملة للقضاٌا الصحٌة على مستوى الوطن ،النها
هً المإشر العملً واالهم لوجود حالة التزام مجتمعً مبنً على قرار سٌاسً
أعلى .
.3

التؤمٌن الصحً :

ضرورة توفٌر التامٌن الصحً الشامل لكل مواطن ولكل مقٌم على ارض الوطن
مع التؤكٌد على توفٌر كامل الخدمات الصحٌة للفبات المحرومة والفقٌرة  ،وان ال
تكون حالة العجز المادي سببا فً حرمانه من الرعاٌة الصحٌة الالزمة..
.5

مشاركة المجتمع

ٌتمسك الحزب بمبدأ مشاركة المجتمع فً تصمٌم اإلستراتٌجٌة الصحٌة وهذا
المبدأ ٌتباه الحزب فً كل المجاالت األخرى السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.
.6

األخطاء والمساءلة الطبٌة :

ٌرى الحزب ضرورة وضع تشرٌع ٌعالج قضاٌا األخطاء الطبٌة و ٌحدد نوعٌة
المساءلة التً ٌجب ان ٌخضع لها القطاع الطبً فً حالة تعرض المواطن
ألخطاء تلحق به ضررا نتٌجة لتلك األخطاء  ،كما أننا نإكد على ضرورة
اقصاء التضارب فً المصالح بٌن شركات التؤمٌن والمستشفٌات الخاصة
واألطباء فً هذا المجال .
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و ٌجب أن ٌشمل التشرٌع المطلوب حماٌة مصالح المواطنٌن ومصالح كافة
اطراف العملٌة الطبٌة على السواء .
كما ٌرى الحزب ضرورة التؤكٌد على حقوق اإلنسان الصحٌة بما ٌتالءم مع
الثورة العلمٌة والتطورات الصحٌة التً وصلت الى مرحلة ما ٌسمى " تحسٌن
الصحة واالرتقاء بنوعٌة الحٌاة "
 -7الطوارئ واإلسعاف
فً الحاالت الطاربة لكل مرٌض الحق بالحصول على رعاٌة صحٌة فورٌة ،
بدون قٌد او شرط وضرورة معاقبة من ٌقصر فً القٌام بهذا الواجب وٌعرض
حٌاة أوصحة المرٌض للخطر  ،كما أنه من الضروري توفٌر خدمات اإلسعاف
والطوارئ المتطورة بشكل شامل بما فٌها الكوادر المإهلة واألجهزة والمعدات
الحدٌثة المتطورة والتوزٌع الجغرافً المدروس والجاهزٌة الٌقظة .
.8

السٌاحة العالجٌة :

ٌإكد الحزب على ضرورة اإلهتمام والعناٌة الكبٌرة فً مجال السٌاحة العالجٌة
باعتبارها رافدا اقتصادٌا مهما للدخل الوطنً ووضع التشرٌعات الضرورٌة
لحماٌة سمعة األردن الطبٌة فً هذا المجال .
.9

الصحة اإلنجابٌة :

ٌدعو الحزب لتبنً خطة تنفٌذٌة شاملة لمفاهٌم الصحة اإلنجابٌة على كل
المستوٌات بما فٌها حقوق الجنٌن الصحٌة .
.10

المساواة بٌن كل الكوادر الصحٌة :

تبنً مبدأ العدالة وتكافإ الفرص لكل الكوادر الصحٌة بما فً ذلك األجور
والمكافبات  ،والدورات والبعثات الحقوق والواجبات واالمتٌازات ،والتقاعد ..
.11

التشرٌعات الصحٌة :

تطوٌر وتعدٌل التشرٌعات على كل المستوٌات والقطاعات وبما ٌلبً حاجة
المواطن وٌتالءم مع المستجدات كتعدٌل شروط إقامة مستشفٌات من حٌث الحجم
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والمساحة والنوع  ،وكذلك إقامة مستوصفات ،وحل مشكلة الشعوذة وتطوٌر
تشرٌعات التبرع باألعضاء
.12

األبحاث العلمٌة:

تطوٌر وضبط شروط وقواعد إجراء األبحاث العلمٌة على المواطنٌن مع التركٌز
على ضمان توفر اإلرادة الحرة الواعٌة وتشجٌع اإلستثمار فً البحث العلمً .
.13

الغذاء والهواء والماء والدواء.

ضمان الجودة وتشدٌد المراقبة والمتابعة فً كل ما ٌتعلق بالغذاء والهواء والماء
والدواء .
.14

المواثٌق الصحٌة :

األخذ بما جاء فً المواثٌق واالتفاقات الصحٌة العالمٌة بما ٌتالءم مع عاداتنا
وتقالٌدنا مع توثٌق التعاون مع المإسسات المعنٌة بالصحة كمنظمة الصحة
العالمٌة والٌونسف ...
.15

الدواء

اعتماد سٌاسة دوابٌة دقٌقة وشاملة تضمن توفرالدواء باستمرار ،واالستعمال
الرشٌد وضبط عملٌات الهدر والضٌاع وبما ٌتطابق مع مواصفات ومعاٌٌر
منظمة الصحة العالمٌة  ،ومنع عملٌات تزوٌر وتهرٌب األدوٌة ،والضبط الدقٌق
ألسعار األدوٌة مع األخذ بعٌن االعتبار الفوارق المذهلة بٌن األردن وجٌرانها .
.16

المجلس الصحً العالً :

تفعٌل هذا المجلس بقرار سٌاسً الن نظامه الداخلً والمهام المناطة به حالٌا
تلبً المطلوب وقد ٌتطلب ضمان التنفٌذ العملً ان ٌصبح وزٌر الصحة هو
ربٌس المجلس بدال من ربٌس الوزراء ،كما هو قابم حالٌا .
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.17

التثقٌف واإلعالم الصحً

اعتماد خطة متخصصة شاملة مبرمجة،تعكس احتٌاجات وأولوٌات وتطلعات
الرعاٌة الصحٌة االولٌة الصحة على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع وخاصة
التثقٌف الصحً فهو البند األول فً مكونات الرعاٌة الصحٌة األولٌة
.18

تدوٌر المسإولٌة ومنع احتكار السلطة

تدوٌر المسإولٌة ومنع احتكار السلطة فً كل دوابر وزارة الصحة المراكز
الصحٌة /المستشفٌات /المدٌرٌات /األقسام ....وذلك من خالل معاٌر عادلة
ومنصفة للجمٌع وهذا ٌنطبق اٌضا على كل المإسسات والهٌبات الصحٌة ..
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القطاع الزراعي
فً بداٌات الدولة األردنٌة كان القطاع الزراعً أهم القطاعات اإلنتاجٌة وكانت
تشكل مساهمته فً الناتج المحلً اإلجمالً ما ٌقارب  %65وكان ٌصنف األردن
كبلد زراعً واستمر هذا الواقع حتى الخمسٌنات والستٌنات من القرن الماضً
فتراجعت هذه النسبة ولكن بقٌة األعلى وبحدود  %35إال أن تنامً القطاعات
اإلنتاجٌة األخرى بنسب عالٌة تفوق نسب نمو القطاع الزراعً أدى إلى تراجع
هذا القطاع بحٌث تشٌر األرقام إلى أن نسبته حالٌا ال تتجاوز  % 4-3وهناك من
ٌعتبر هذا الرقم ظالما ٌقصد منه تهمٌش القطاع وتقلٌل دوره لما للزراعة من
تداخالت مع قطاعات أخرى كالنقل والصناعة والتجارة وغٌرها بحٌث ترتفع
نسبة مساهمته فً الناتج المحلً اإلجمالً ال تجاوز  %11ولٌبقى ضمن أهم
القطاعات اإلنتاجٌة فً الوطن .
وبالرغم من وجود بعض المزاٌا النسبٌة فً األردن حٌث تنوع المناخ فً الفصل
الواحد بٌن المناطق الغورٌة والجبلٌة والبادٌة الشرقٌة مما ٌساعد على توفٌر
المنتجات الزراعٌة على مدار العام

باإلضافة لقرب األردن من األسواق

االستهالكٌة سواء فً دول الخلٌج أو الدول االروبٌة وما ٌتمٌز به من بنٌة تحٌة
فً الطرق تمكنه من إٌصال منتجاته إلى هذه األسواق الكبٌرة برا وبؤقل التكالٌف
 .إال ان هناك العدٌد من التحدٌات التً تحول دون تحقٌق االنجاز المطلوب وفً
مقدمتها شح الموارد المابٌة اذ ٌصنف األردنٌٌن ضمن أفقر  11دول مابٌا فً
العالم عدا التنافس على هذه الموارد المابٌة المحدودة بٌن القطاعات االقتصادٌة
المختلفة وعلى رأسها توفٌر مٌاه الشرب للمواطنٌن باإلضافة إلى شح الموارد
المالٌة األزمة للتنمٌة الزراعٌة وخصوصا فً إدخال التقنٌات الحدٌثة التً تساعد
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على زٌادة اإلنتاج وجودته ضمن اإلمكانٌات المحدودة المتاحة فً المصادر
المابٌة كما إن ضعف العملٌة التسوٌقٌة محلٌا وخارجٌا ٌعتبر من أهم التحدٌات
لهذا القطاع  .ولألسف فان الحكومات المتعاقبة وعلى مدى العقود

الثالثة

الماضٌة همشت هذا القطاع ولم ٌحظى باالهتمام الذي ٌستحق مما انعكس سلبا
على تراجع دوره ومردوده علما بان قطاع الزراعة هو من أكثر القطاعات
المحدثة لفرص العمل والمساهمة فً الحد من آفتً الفقر والبطالة علما ان
الزراعة مهنة اآلباء واألجداد والتً ال تنضوي تحت ثقافة العٌب وان إحجام
األردنٌٌن عن العمل فً الزراعة لٌس ترفعا عنها وإنما لتدنً مردودها وعدم
دٌمومة العمل بها وحرمان العاملٌن فٌها من التؤمٌنات االجتماعٌة والصحٌة لذلك
اصبح هذا القطاع طاردا للعمل وٌعتمد اعتمادا ربٌسٌا على العمالة الوافدة .
لذا ولمعالجة هذه االختالالت فإننا سنعمل على االهتمام بهذا القطاع لٌبقى القطاع
األول فً االقتصاد الوطنً ولٌساهم فً بناء قطاعات أخرى متعددة كالنقل
والصناعة بشكل عام والغذابٌة منها على وجه الخصوص :
العمل الحثٌث والجاد على توفٌر المصادر المابٌة سواء كان ذلك
ببناء السدود او الحصاد المابً بكافة أشكاله فً مناطق الزراعة
المروٌة والبعلٌة والمناطق الشرقٌة لتوفٌر المراعً و األعالف
للثروة الحٌوانٌة وإدخال التقنٌات الحدٌثة الهادفة لتوفٌر االستعمال
األمثل لهذه المصادر المابٌة المتاحة .
دعم العمل التعاونً فً المجال الزراعً بعد تفتت الحٌازات
الزراعٌة لٌصبح القطاع أكثر مردودا وذلك فً جمٌع المجاالت
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سواء فً توفٌر مستلزمات اإلنتاج أو التصنع

أوالتسوٌق (

كمنتجات ا األلبان مثال) .
تنوٌع الزراعة مع االهتمام

بالزراعات ذات المٌزة النسبٌة

والمعمرة والتً ال تتؤثر كثٌرا باالختناقات التسوٌقة كالزٌتون وزٌته
والنخٌل .
توفٌر مصادر التموٌل الالزمة للمشارٌع الزراعٌة وبؤقل كلفة ممكنة
سواء من خالل زٌادة إمكانٌات مإسسة اإلقراض الزراعً أوتوفٌر
مصادر تموٌل أخرى ومعالجة حاالت الطوارئ من خالل صندوقً
المخاطر الزراعٌة ودعم الثروة الحٌوانٌة .
العمل على إنشاء شركات تسوٌق المنتجات الزراعٌة محلٌا وخارجٌا
سواء كان ذلك بجهود وأموال القطاع الخاص او بالمشاركة ما بٌن
القطاعٌن العام والخاص وحتى لو لزم األمر أن ٌقوم القطاع العام
بهذا الدور بنفسه من اجل تحقٌق هذا الهدف .
االستفادة من المٌزة النسبٌة لمنطقة األغوار من خالل إٌجاد مصادر
دخل متعددة للمزارع باعتماد زراعة المحاصٌل المتنوعة كالجمع
بٌن زراعة الحمضٌات وتربٌة النحل وتكثٌف تربٌة الثروة الحٌوانٌة
فً الوحدات الزراعٌة وخصوصا األبقار بحٌث ٌستفٌد المزارع
باستخدامه للمخلفات الزراعٌة من إعشاب وغٌرها واستخدامها فً
تغذٌة الحٌوانات فً نفس الوقت الذي ٌستخدم مخلفات الحٌوانات فً
زٌادة إنتاجٌة األرض كسماد عضوي وتنظٌم العملٌة بشكل متكامل
بدأ بتزوٌد المزارع بمدخالت اإلنتاج وانتهاء بإٌصال المنتج النهابً
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إلى المستهلك من خالل شركات او جمعٌات تعاونٌة ٌكون المزارع
مشاركا فٌها .
الثروة الحجرٌة ثروة وطنٌة ٌجب الحفاظ علٌها والتوسع بها والعودة
للشعار القدٌم لتحقٌق حلم أردن اخضر والتً كان لمعسكرات
الحسٌن للبناء وعلى مدى عامٌن فقط األثر الكبٌر فً تحرٌج
عشرات أالف الدونمات من جبالنا ولو استمرت هذه المعسكرات
حتى ٌومنا هذا ألصبحت البادٌة خضراء  ,ولما لهذا من انعكاس
على البٌبة والمناخ وارتفاع معدل األمطار التً نحن بؤمس الحاجة
إلٌها كما ٌجب التشدد ومن خالل التشرٌعات فً الحفاظ على الرقعة
الحرجٌة القابمة والتً ال تتجاوز مساحتها الملٌون دونم بعد تزاٌد
أطماع أصحاب المصالح باالستٌالء علٌها .
البادٌة الشرقٌة لٌست صحراء وٌجب انن تعامل معها كؤحد
المصادر الربٌسٌة للزراعة تعوٌضا عما ما فقدناه من راضً
زراعٌة اعتدت علٌها الغابات األسمنتٌة خصوصا فً مجال الثروة
الحٌوانٌة التً نعانً من نقص حاد فٌها إذا ال ٌغطً إنتاجنا المحلً
أكثر من  %21من حجم استهالكنا من اللحوم الحمراء وان
التعوٌضات التً دفعتها األمم المتحدة لألردن والبالغة قٌمتها 161
ملٌون دوالر للتعوٌض عما لحق بالمناطق لرعوٌة فً هذه البادٌة
من إضرار اثناء الغزو على العراق اذ ٌجب ان ٌوظف التعوٌض
وبشكل امثل إلعادة القطاع الرعوي لهذه للمناطق كما كان علٌه
وبما ٌكفل نمو الثروة الحٌوانٌة وزٌادة إعدادها وإنتاجٌتها وما
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ٌتطلبه ذلك من خدمات لوجستٌة أخرى سواء فً مجاال الرعاٌة
الصحٌة الوقابٌة منها والعالجٌة او اإلرشاد .
ان منطقة الدٌسً فً الجنوب وما تتمٌز به من مصادر مابٌة كان
من الواجب استخدماها لسد العجز الكبٌرفً إعداد الثروة الحٌوانٌة
من خالل زراعة المحاصٌل االعلفٌة والرعوٌة وبما ٌتناسب وطبٌعة
عمل ومهارات سكان المنطقة وما ٌنعكس إٌجابا على أوضاعهم
االقتصادٌة ولٌس فقط ان ٌنعكس ذلك على أصحاب رإوس األموال
الذٌن أعطٌت لهم هذه األراضً على حساب السكان المحلٌٌن .
ان التخطٌط الجٌد ٌعتمد على المعلومة الصحٌحة ولذلك فان توفٌر
بٌانات إحصابٌة دقٌقة عن الواقع الزراعً فً األردن سٌساهم على
وضع الخطط الحقٌقٌة والعملٌة والتً تسترشد وتعتمد على البحث
العلمً الذي ٌجب ان ٌركز على معالجة المشاكل التً تواجه
الزراعة محلٌا وإٌجاد الحلول لها وما ٌتبع ذلك من دور لالرشاد
الزراعً فً إٌصال ما تتوصل له مراكز األبحاث من نتابج
ومعلومات لتعمٌم الفابدة على كل المزارعٌن.
إن القطاع الزراعً من أهم القطاعات الذي ٌجب ان تعطى له األولوٌة واالهتمام
ألنها األساس فً األمن الغذابً الوطنً وهو المعبر الحقٌقً عن االنتماء لألرض
والوطن والموفر للعدٌد من فرص العمل والنعكاساته االٌجابٌة على المجاالت
األخرى وفً مقدمتها المناخٌة والبٌبٌة وتداخله مع العدٌد من القطاعات اإلنتاجٌة
واالقتصادٌة التً اشرنا إلٌها سابقا .
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حقوق المعوقين
سٌعمل الحزب ومن خالل الجهات ذات العالقة على وضع السٌاسات والخطط
وبناء قواعد البٌانات من اجل التخطٌط السلٌم ودعم األنشطة و وتقدٌم خدمات
لالشخاص ذوي االعاقة وسٌركز الحزب على مساندة االشخاص
متمٌزة
المعوقٌن فً الحصولعلى حقوقهم التً كفلها القانون رقم  31سنة  2117من
حٌث :
اوال :الصحة :
-

تفعٌل دور الوقاٌة من االعاقة وسنحرص على توفٌر الرعاٌة الصحٌة
والتهؤهٌل الطبً والنفسً وخاصة فً المناطق النابٌة .
الحث على متابعة التقدم العلمً فً المجال الصحً والذي ٌخدم هذه الفبة .
شمول بطاقة التامٌن الصحً اسرة المعوق دون النظر الى الوضع المادي
لذوي االعاقة .
زٌادة عدد مراكز التشخٌص والكشف المبكر لالعاقات .
توفٌر مراكزالرعاٌة والٌواء لالشخاص ذوي االعاقة والمسنتٌن

ثانيا :التعليم العام والتعليم العالي :
-

المساهمة في توفٌر فرص التعلٌم العام والعالً لالشخاص المعوقٌن
وخاصة فً المناطق النابٌة .
توفٌر البٌبات المدرسٌة المهٌبة ( المعدلة) لكافة االعاقات ولمختلف
المراحل التعلٌمٌة .
استخدام المقاٌٌس التربوٌة االزمة فً العملٌة التربوٌة لالشخاص المعوقٌن
.
توفٌرالتجهٌزات الخاصة للعملٌة التربوٌة الالزمة للمعوقٌٌن .
زٌادة الدعم المقدم للمإسسات التعلٌمٌة وتفٌر وسابط النقل الالزمة .
تحسٌن االوضاع المادٌة للعاملٌن فً مإسسات المعوقٌن
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ثالثا :العمل :
 كفل الدستورالحق فً العمل لكل مواطن دون تمٌٌز كما كفل قانون حقوقاالشخاص المعوقٌن رقم 31سنة  2117المادة  4فقرة ج العمل بما ٌتناسب
مع مإهالتهم وقدراتهم .
 تفعٌل المادة المذكورة وتوفٌر فرص العمل المناسبلة والوصول بالشخصذو االعاقة باالستقاللٌة المالٌة واالعتماد على الذات .
 زٌادة عدد مراكز التدرٌب المهنً والتدرٌب على المهن الخاصة بالمعوقٌنوالتً ٌحتاجها سوق العمل .
 تشجٌع اقامة المشارٌع االستثمارٌة الصغٌرة لالشخاص المعوقٌن وتسهٌلعملٌة الحصول على القروض المٌسرة .
 تشجٌع تؤسٌس الجمعٌات التعاونٌة لالشخاص المعوقٌن وتقدٌم الدعمالمادي لها .
رابعا:
زٌادة التواصل وتقدٌم التسهٌالت البٌبٌة والمادٌة واالجتماعٌة وتفعٌل تطبٌق
كودات البناء الوطنً الخاص بالمعوقٌن وازالة جمٌع العوابق المعمارٌة
وتوفٌر وسابط النقل الخاصة ووسابل التواصل مع شرابح المجتمع للمعوقٌن
لضمان تحقٌق المشاركة الفاعلة لالشخاص ذوي االعاقة فً مختلف الجوانب
االجتاماعٌة .
خامسا:
المساهمة فً زٌادة الدعم المادي لالشخاص ذوي االعاقة وتوسٌع قاعدة
االعفاءات الجمركٌة لمختلف فبات االعاقة وخاصة اعفاء السٌارات
والتجهٌزات الالزمة لموابمة الظروف
سادسا :
الحق فً الحٌاة العامة والسٌاسٌة وتفعٌل دور التوعٌة السٌاسٌة بٌن مختلف
صنوف فبات االشخاص المعوقٌٌن وحثهم على المشاركة بالحٌاة السٌاسٌة
واالنتخابات النٌابٌة والبلدٌة والمشاركة فً أي منتدٌات ثقافٌة او سٌاسٌة .
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سابعا :الرياضة والثقافة والترويح
سنعمل على دعم المسٌرة الرٌاضٌة للمعوقٌن وتوفٌرالمنشآت الرٌاضٌة
والبرامج الثقافٌة والمكتبات المناسبة واستخدامها من قبل مختلف ذوي
االعاقات .
ثامنا :
المشاركة فً تنمٌة المجتمع المحلً والتركٌز على التؤهٌل المجتمعً وتحسٌن
مستوى المعٌشة وتحقٌق فرص العمل واالندماج فً المجتمع .
تاسعا:
العمل على تعدٌل االتجاهات السلبٌة نحو االشخاص المعوقٌن وخاصة الفتاة
المعاقة وتوفٌر فرص العمل لها وانخراطها فً مإسسات المجتمع المحلً
كااالندٌة والجمعٌات واالتحادات النسابٌة وبما ٌحقق لالردن ان ٌكون دابما
فً طلٌعة الدول العربٌة والعالمٌة فً تحقٌق انشطته وخدماته بشكل عام
والمعوقٌن على وجه الخصوص .
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اٌج١ئخ
اْ اال٘زّبَ ثبٌج١ئخ ِٚؼبٌغخ اٌمؼب٠ب اٌج١ئ١خ ٌ١سذ رشفب ً ثً ؽبعخ ِبسخ ٚرؾزبط إٌٝ
سشػخ إرخبر لشاس ٌّؼبٌغزٙب ثؤسشع ٚلذ ِّىٓ
إْ ِغزّؼٕب اٌّؾٌٍ ٟذ ٗ٠اٌمذسح ػٍ ٝرمجً أسبٌ١ت عذ٠ذح ف ٟاٌزّٕ١خ اٌّسزذاِخ
ٚاسزجذاي ثؼغ اٌسٍٛو١بد اٌّؼشح ثبٌج١ئخ ثسٍٛو١بد عذ٠ذح ف ٟؽبي رُ رمذ ُ٠اٌذػُ
ٚاٌّسبٔذح اٌّمشٔٚخ ثبٌزٛػ١خ ؽٛي أّ٘١خ اٌزّٕ١خ اٌّسزذاِخ.
غ١ش أْ اٌزٛػ١خ ٚؽذ٘ب ،ثذ ْٚأدٚاد الزظبد٠خ ٚرٕظّ١خ ال ّ٠ىٓ أْ رٕغؼ فٟ
رغ١١ش سٍٛن اٌّٛاؽٓ ،فجبٌشغُ ِٓ خٍ ٛاٌذسزٛس األسدٔ ِٓ ٟإٌض ػٍ ٝاٌؾك فٟ
ث١ئخ سٍّ١خ ٌىٓ ٛ٠عذ رٛعٙبد إٌ ٝرطج١ك اٌزشش٠ؼبد اٌج١ئ١خ ٚرفؼٍٙ١ب ٚاٌؾذ ِٓ
اٌّخبٌفبد اٌج١ئ١خ ثّخزٍف أٔٛاػٙب.
أهم المشبكل البيئية في األردن:
ِغ رضا٠ذ أػذاد اٌسىبْ اٌطج١ؼٚ ٟرغ١ش ّٔؾ ؽ١بر ُٙرزفبلُ اٌّشبوً اٌج١ئ١خ اٌز ٟرٙذد
اٌفٛائذ اٌج١ئ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌشٚؽ١خ ٚاٌغّبٌ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌز٠ ٟزُ إسزٕجبؽٙب ؽبٌ١ب ً
ِٓ اٌّٛاسد األسػ١خ اٌؾ١خِّٚ.ب صاد اٌّشىٍخ سٛءاً ٘ ٛرؤصش اٌٍّّىخ ثبٌٛػغ
اٌس١بس ٟف ٟإٌّطمخ ٚأػذاد إٌبصؽ ٓ١اٌز ٟأدد إٌ ٝص٠بدح ػذد اٌسىبْ ثشىً غ١ش
ِخطؾ ِٚفبعئ ٚثبٌزبٌ ٟفئْ اٌؼغؾ ػٍ ٝاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ وبسزؼّبالد اٌّ١بٖ
ٚاٌطبلخ شٙذد رضا٠ذاً ٍِؾٛظب ً خالي اٌؼمٛد اٌّبػ١خ.
ثشىً ػبَّ٠ ،ىٓ رمس ُ١اٌّشبوً اٌج١ئ١خ ف ٟاألسدْ إٌ:ٝ
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ِ شبوً ث١ئ١خ ػبِخ ِ ٟ٘ٚ :شبوً ث١ئ١خ رؼبِٕٔٙ ٟب اٌٍّّىخ ػٍٚ ٝعٗ
اٌؼّ.َٛ
ِ شبوً ث١ئ١خ خبطخِ ٟ٘ٚ :شبوً ث١ئ١خ رؼبِٕٔٙ ٟب ِٕطمخ أِ ٚؾبفظخ ِؼٕ١خ
ػٍٚ ٝعٗ اٌخظٛص ٔز١غخ ٌطج١ؼخ إٌشبؽبد اٌجشش٠خ اٌمبئّخ فٙ١ب.
أٚالً  :اٌّشبوً اٌج١ئ١خ اٌؼبِخ ف ٟاٌٍّّىخ
 .1إٌفب٠بد اٌظٍجخ اٌؼبِخ:
رؼزجش إٌفب٠بد ٚاؽذحً ِٓ أوجش اٌّشبوً اٌج١ئ١خ ف ٟاألسدْ ؽ١ش رظً ٔسجخ إٔزبط
إٌفب٠بد اٌظٍجخ ؽبٌ١ب ً إٌ 170,17111 ٝؽٓ سٕ٠ٛب ً ثّؼذي ( ) 0581ؽٓ ١ِٛ٠بًِ ،ب
٠مبسة ِٕٙ %01ب ػجبسح ػٓ ِٛاد ػؼ٠ٛخ ٘ٚزٖ إٌسجخ رض٠ذ ف ٟإٌّبؽك خبسط
اٌؼبطّخ٠ٚ ،زُ ٔمً ٘زٖ إٌفب٠بد إٌ ٝاٌّىجبد ؽ١ش ٛ٠عذ ؽبٌّ١ب ً ِٛ 11لغ ِىت فٟ
األسدْ ال رٍج ٟاالؽز١بعبد اٌظؾ١خ ٌطّش إٌفب٠بد ثئسزضٕبء ِىت ٔفب٠بد اٌغجب.ٞٚ
إْ ص٠بدح إٌشبؽ االلزظبد٠ ٞؼٕ ٟص٠بدح إٔزبط إٌفب٠بد اٌظٍجخ ٚاٌزّ٠ ٟىٓ أْ
رشىً خطشاً وج١شاً ػٍ ٝإٌظبَ اٌج١ئٚ ٟطؾخ اإلٔسبْ ف ٟؽبي ػذَ إداسارٙب
ثبٌشىً األِضً .إْ إٌفب٠بد اٌظٍجخ ٚاٌخطشح أطجؾذ ِشىٍخ رٍٛس ؽم١م١خ فؾزٝ
ا ْ٢ال ٛ٠عذ رمٕ١بد ؽذ٠ضخ ٌٍزخٍض ِٓ ٘زٖ إٌفب٠بد ِٓٚ .أُ٘ ِظبدس إٌفب٠بد
اٌظٍجخ اٌظٕبػ١خ طٕبػبد اٌزؼذٚ ٓ٠اٌظٕبػبد اٌىّ١ب٠ٚخ ٚاٌظٕبػبد اٌظغ١شح
ٚاٌّزٛسطخ .أِب إٌفب٠بد اٌخطشح ف ٟٙأوضش إصبسحً ٌٍزخٛفٌ ،زا فّٓ اٌؼشٚسٞ
رؾسٚ ٓ١سبئً إػبدح اٌزذ٠ٚش داخً إٌّشآد اٌظٕبػ١خ٠ٚ .غذس اإلشبسح ف٘ ٟزا
اٌس١بق إٌ ٝإٌفب٠بد اٌطج١خ اٌز ٟرشىً خطشاً ث١ئ١ب ً ٚطؾ١ب ً ػٍ ٝاٌسىبْ ،ؽ١ش أٔٗ
ثبإلػبفخ إٌ ٝػؼف اٌشلبثخ ٚاٌزمٕ١بد اٌّسزخذِخ ٌٍزخٍض ِٓ ٘زا إٌٛع ِٓ
إٌفب٠بد اٌخط١شح ،إال أٔٗ صّخ ِشىٍخً أخش ٜرّذ ِالؽظزٙب ف ٟثؼغ اٌّذْ
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األسدٔ١خ  ٟ٘ٚاٌزخٍض ِٓ إٌفب٠بد اٌطج١خ ثئٌمبئٙب ف ٟاٌؾب٠ٚبد إٌّزششح فٟ
اٌشٛاسع اٌؼبِخ ٚاٌز ٟرشىً خطشاً وج١شاً ػٍ ٝؽ١بح اٌّٛاؽٓ ثبػزجبس٘ب سِّٛب ً
خط١شح ٚرؾز ٞٛػٍ ٝلٕبثً عشص١ِٛخ.
اٌزٛعٗ اإلطالؽٌٍ ٟزخٍض ِٓ إٌفب٠بد اٌظٍجخ ف ٟاألسدْ:
٠ؼزجش اٌطّش اٌطش٠مخ اٌّفؼٍّخ ٌٍزخٍّض ِٓ إٌفب٠بد ف ٟاألسدْ ِمبسٔخ ثبٌجٍذاْ
األوضش رم ّذِبً،
ؽ١ش أْ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ِٓ إٌفب٠بد اٌظٍجخ اٌز٠ ٟؼبد ِؼبٌغزٙب ٚاسزخذاِٙب ؽبٌ١ب ً
رزشاٚػ ( ) %8 - 1أِب ػٓ إػبدح اٌزذ٠ٚش فؤُ٘ ٚأٚي اٌّجبدساد اٌز ٟؽذصذ وبٔذ
ِٓ لجً اٌّغزّغ اٌّذٔ( ٟاٌغّؼ١بد غ١ش اٌؾى١ِٛخ)ٌ .زا وبْ ٌضاِب ً ػٍٕ١ب اٌزٛعٗ
آٌ١بد فشص اإلػبدح اسزخذاَ إٌفب٠بد اٌظٍجخ ٚاسزغالٌٙب ف ٟرؾش٠ه ػغٍخ االلزظبد
ٚرشغ ً١األ٠ذ ٞاٌؼبٍِخ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ.
ِ .1شىٍخ اٌّ١بٖ:
٠ؼزجش األسدْ إؽذ ٜاٌذٚي األسثغ األفمش ثّظبدس اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼبٌُ ،وّب أوذد
إؽظبئ١بد ٚصاسح اٌّ١بٖ أْ ؽظخ اٌّٛاؽٓ ِٓ اٌّ١بٖ رمٍظذ إٌِ 101 ٝزشاً
ِىؼجب ً سٕ٠ٛبً ،فّ١ب رش١ش اٌّمب١٠س اٌذ١ٌٚخ إٌ ٝأْ خؾ اٌشؼ اٌّبئِ 811 ٟزش ِىؼجب ً
سٕ٠ٛبً ،إْ ػششح أؽٛاع ِبئ١خ ف ٟاألسدْ ِٓ أطً ِ 11سزٕضفخ اسزٕضافب ً شذ٠ذاً،
ٚثؾست خج١ش اٌّ١بٖ ف ٟاٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ ف ٟػّبْ أٔذسٚ ٚاسسبة فئْ
إؽز١بؽ ٟاألسدْ ِٓ اٌّ١بٖ سٕ١فذ ثؾٍٛي ػبَ .1118
ٚثبٌشغُ أْ األسدْ ال ٠زؼجش ثٍذاً ِسججب ً ٌٍزغ١ش إٌّبخ ،ٟإال أٔٗ س١زؤصش ثٙزا اٌزغ١ش
ِٓ ؽ١ش ؽذٚس رشاعغ وج١ش فِ ٟظبدس اٌّ١بٖ اٌسطؾ١خ ثٕسجخ ٚ %01رشاعغ فٟ
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٘طٛي األِطبس ٚف ٟاإلٔزبع١خ اٌضساػ١خ  ٟ٘ٚرّضً ػظت اٌؾ١بح ٚاٌزّٕ١خ فٟ
اٌؼبٌُ اٌؼشثٚ ٟاألسدْ.
إْ سٍسٍخ ِٓ ؽبالد اٌزٍٛس اٌّبئ ٟف ٟاٌّؾبفظبد األسدٔ١خ ثشٕ٘ذ ػٍِ ٝذٜ
ػؼف اٌظ١بٔخ ٚعٛدح شجىبد اٌّ١بٖ فؼٍ ٝسج ً١اٌّضبي ،فِٕ ٟش١خ ثٕ ٟؽسٓ فٟ
ِؾبفظخ اٌّفشق خالي ػبَ  111,ؽذصذ ؽبٌخ رسُّ عّبػ ٟغ١ش ِسجٛلخ أطبثذ
ؽٛاٌ ٟأٌف شخض ِٓ سىبْ إٌّطمخ ثبإلػبفخ إٌ ٝؽٛادس ِزفشلخ أخش ٜؽذصذ
ف ٟاٌؼبطّخ  ٚإسثذ ٚاٌضسلبء.
اٌزٛعٗ اإلطالؽٌٍ ٟمؼب٠ب اٌّ١بٖ ف ٟاألسدْ:
ِٓ اٌٛاعت ػٍ ٝعّ١غ اٌمطبػبد اٌزظبفش إلداسح اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ٚإػطبئٙب اٌؾذ
األػٍ ِٓ ٝاال٘زّبَ ٚاٌشػب٠خٚ ،إػبدح رٛص٠غ اٌؾظض اٌّبئ١خ ػٍ ٝاٌمطبػبد،
ِضً اسزخذاَ اٌّ١بٖ اٌؼبدِخ ٌ١س فمؾ ف ٟاٌضساػخ ٚإّٔب ف ٟفؼغ اٌظٕبػبد اٌزٟ
ال رؾزبط إٌ١ِ ٝبٖ ٔم١خ ِضً اٌزؼذٚ ٓ٠اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ.
ٚأ٠ؼب ُ اخز١بس اٌّؾبط ً١اٌضساػ١خ اٌز ٟرزٕبست ٚاألسػ ٟاٌّش٠ٚخ ٚوّ١خ اٌّ١بٖ
اٌّزٛفشح ٚاالسزٙالن اٌّبئٌ ٟىً ِؾظٛي٘ٚ .زٖ اٌطش٠مخ ٠غً اٌؼًّ ػٍٙ١ب ثؤسشع
ٚلذ ِّىٓ ِٓ ،غ١ش رؤخ١ش ٚال رؼط ٟاإلػزجبساد اٌشخظ١خ ثبالً.
 .0اٌزظؾش:
رؼزجش ظب٘شح اٌزظؾش ِٓ أُ٘ ٚأخطش اٌّشبوً اٌج١ئ١خ اٌز ٟرٙذد األساػٟ
اٌضساػ١خ ِٚؼظُ إٌّبؽك اٌمبؽٍخ ٚشجٗ اٌمبؽٍخ ف ٟاألسدْ ،فبٌزظؾش ٠ؤصش ػٍٝ
اٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١عِّ ٟب ٠ؤد ٞإٌ ٝاإلخالي ثبٌزٛاصْ اٌج١ئ ٟاٌز ٞثذٚسٖ ٠ؤد ٞإٌٝ
ِشبوً ث١ئ١خ ٚطؾ١خ ،وّب أْ ٌٍزظؾش آصبساً إِٔ١خ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ٚس١بس١خ
أ٠ؼبً.
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ػبٌّ١ب ً ٚٚفمب ً ٌزمذ٠شاد ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح ٌٍج١ئخ فئْ اٌمّ١خ اإلٔزبع١خ اٌّفمٛدح
سٕ٠ٛب ً ف ٟاٌذٚي إٌبِ١خ ثسجت اٌزظؾش رمذس ثـ ١ٍِ 10بس دٚالس .إْ ِٓ أؽذ أُ٘
األسجبة اٌز ٟرؤد ٞإٌ ٝرفبلُ ظب٘شح اٌزظؾش ف ٟاألسدْ ٘ ٛاٌضؽف اٌؼّشأٟ
اٌّسزّش ػٍ ٝاألساػ ٟاٌضساػ١خ ،ؽ١ش خسشٔب ف ٟاٌؼمٛد اٌضالصخ اٌّبػ١خ ؽٛاٌٟ
 ِٓ %18األساػ ٟاٌظبٌؾخ ٌٍضساػخ ٌغب٠بد اٌجٕبء ٚاإلسىبْ ،إْ اٌزخف١ف ِٓ
آصبس ِشىٍخ اٌزظؾش  ِٓٚصُ ؽٍٙب ٠زّضً ثئداسح اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ إداسح ِسزذاِخ
ِّب ٕ٠ؼىس إ٠غبثب ً ػٍ ٝاٌغبٔج ٓ١االعزّبػٚ ٟااللزظبدٚ ،ٞرٌه ِٓ خالي اسزغالي
األساػ ٟغ١ش اٌمبثٍخ ٌٍضساػخ ٌٍٕشبؽبد االلزظبد٠خ ٚاٌسىٕ١خ ٚاسزخذاَ اٌؾظبد
اٌّبئٌ ٟألغشاع اٌضساػ١خ ف ٟإٌّبؽك شجٗ اٌغبفخ وّب فؼً األعذاد األٔجبؽ،
ٚصساػخ إٌّبؽك شجٗ اٌظؾشا٠ٚخ ثبألطٕبف اٌز ٟرزٕبست ِغ ث١ئزٙب رغٕجب ً ٌضؽف
اٌظؾشاء٠ٚ .غذس ثبٌزوش أْ األسدْ ٚلغ ف ٟػٍ ٝاالرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفؾخ
اٌزظؾش ػبَ .1990
اٌزٛعٗ اإلطالؽ ٟف ٟلؼب٠ب اٌزظؾش ف ٟاألسدْ:
اسزخذاَ اٌّ١بٖ اٌؼبدِخ ف ٟص٠بدح اٌشلؼخ اٌخؼشاء ف ٟوض١ش ِٓ األِبوٓ اٌمبثٍخ
ٌضساػخ األشغبس اٌز ٟرشفغ س٠ٛخ اٌج١ئخ فٙ١ب.
ِ .4شبوً رٍٛس اٌٛٙاء:
إْ اٌظٕبػخ ثشىً ػبَ سبّ٘ذ ثبٌزؤص١ش سٍجب ً ػٍ ٝاٌج١ئخ األسدٔ١خ ِٓ خالي رٍ٠ٛش
اٌٛٙاء ٚاٌؼغ١ظ ٚإٔزبط إٌفب٠بد اٌظٍجخ ١ِٚبٖ اٌظشف اٌظؾٚ ٟاٌشٚائؼ اٌؼبدِخ
ٚاٌزؤص١شاد اٌسٍج١خ ػٍ ٝؽ١بح اإلٔسبْ .خبطخ اٌظٕبػبد اٌضمٍ١خ ٚاٌّزٛسطخ ِٕٙب،
ِضً ِظفبح اٌجزشٚي ٚاٌفٛسفبد ٚاإلسّٕذ ٚغ١ش٘ب اٌز ٟرؼزجش اٌّظبدس اٌشئ١س١خ
اٌضبثزخ ٌزٍٛس اٌٛٙاء ف ٟاألسدْ .أِب أوجش ٚأخطشاٌّظبدس اٌّزؾشوخ ٌزٍٛس اٌٛٙاء
31
 www.alhayahparty.com/حزب الحٌاة األردنً  ،حزب أردنً سٌاسً – إجتماعً – بٌبً  ،تاسس عام  2008الموقع اإللكترونً للحزب :

رزّضً ثمطبع إٌمً ؽ١ش أْ ص٠بدح ػذد اٌس١بساد ٚٚسبئً إٌمً اٌّخزٍفخ أدد إٌٝ
ص٠بدح ِزٛلؼخ ف ٟرٍٛس اٌٛٙاء خظٛطًب ف ٟاألِبوٓ اٌّضدؽّخ ثبٌؾبفالد
ٚاٌّٛالغ اٌظٕبػ١خ اٌّؼغٛؽخ.
اٌزٛعٗ اإلطالؽ ٟف ٟلؼب٠ب رٍٛس اٌٛٙاء ف ٟاألسدْ:
٠ٚزطٍت رٌه اسزخذاَ اٌزمٕ١بد اٌج١ئ١خ اٌؾذ٠ضخ ف ٟرمٍٔ ً١ست إٔجؼبصبد اٌزٍٛس ِٓ
اٌس١بساد ٚاٌّظبٔغ.
 .8اٌطبلخ :
ٛ٠اعٗ األسدْ رؾذ٠بد ث١ئ١خ وج١شح ف ٟاٌطبلخ؛ إر ٠سزٛسد  ِٓ % 90اٌطبلخ اٌزٟ
٠سزٍٙىٙب .إْ رسبسع إٌّ ٛااللزظبدٚ ٞاٌسىبٔ ٟأد ٜإٌ ٝاصد٠بد ِؼذالد اسزٙالن
اٌطبلخ ثغّ١غ أشىبٌٙب ِٓ إٌفؾ اٌخبَ ِٚشزمبرٗ ٚاٌغبص اٌطج١ؼٚ ٟاٌىٙشثبء ٚاٌطبلخ
اٌشّس١خ ٚخبطخ ٌألغشاع اٌظٕبػ١خ ٚإٌّضٌ١خ ٌ١شرفغ اسزٙالوٙب ثٕسجخ 41,8
.%
اٌزٛعٗ اإلطالؽ ٟف ٟلؼب٠ب اٌطبلخ ف ٟاألسدْ:
ٕ٘بٌه رٛعٙبد ف ٟاألسدْ ٔؾ ٛإ٠غبد ٚاسزخذاَ ِظبدس ؽبلخ ثذٍ٠خ ِٚسزذاِخ ِضً
اٌشّس١خ ٚاٌٛٙاء ِغ إِىبٔ١خ رط٠ٛش رىٌٕٛٛع١ب السزخالص اٌطبلخ ِٓ اٌظخش
اٌض٠ز ٟثطش٠مخ ِغذ٠خ الزظبد٠ب ً ٔٚظ١فخ ث١ئ١ب ً رط٠ٛش ٚفزؼ وً ِغبالد اإلثذاع
اٌٛؽٕ ٟف ٟاٌزؾٛي إٌ ٝؽبلخ ثذٍ٠خ.
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اٌطبلخ إٌ٠ٚٛخ ف ٟاألسدْ:
ٕ٘بٌه رٛعٙبد ف ٟاألسدْ ٔؾ ٛإ٠غبد ٚاسزخذاَ ِظبدس ؽبلخ ثذٍ٠خ ِٓ اٌطبلخ
إٌ٠ٚٛخ ٘ٚزا رٛعٗ خبؽئ عذاً ِّىٓ أْ ٛ٠د ٞثبٌج١ئخ األسدٔ١خ إٌ ٝأسٛء األؽٛاي،
ٚخظٛطب ً أْ األسدْ غ١ش ِؤً٘ فٕ١ب ً ٌّضً ٘زٖ اٌطبلبد١ٌ ،س فمؾ ٚإّٔب ِٓ
اٌّّىٓ أْ ٔسزخذَ اٌطبلبد اٌجذٍ٠خ ثشىً أٚسغ ٚأفؼً ٚؽز ٝأسخض ِٓ اٌطبلخ
إٌ٠ٚٛخِ ٟ٘ٚ .زٛفشح ٚششٚؽٙب ِٛار١خ ف ٟث١ئبرٕب األسدٔ١خ
ِ .0شىٍخ رؤصش اٌزٕٛع اٌؾ ٚ ٞٛ١االٔمشاع :
ٛ٠افك االلزظبدٚ ْٛ٠اٌج١ئ ْٛ١أْ ٌٍزٕٛع اٌؾ ٞٛ١لّ١خ ٌإلٔسبٔ١خ ف ٛٙثبخزظبس أداح
ٌّؾبسثخ اٌفمش ٚرؾسٛٔ ٓ١ػ١خ اٌؾ١بح ِٓ ٔبؽ١خ الزظبد٠خ ٚطؾ١خ ٚث١ئ١خٌ .مذ ثبد
اٌزشاعغ اٌؼبٌّ ٟف ٟاٌزٕٛع اٌؾٚ ٞٛ١اؽذاً ِٓ أُ٘ اٌمؼب٠ب اٌج١ئ١خ اٌخط١شح اٌزٟ
رٛاعٗ اإلٔسبٔ١خ ،فجبٌشغُ ِٓ اٌذػُ اٌٙبَ اٌز٠ ٞمذِٗ اٌزٕٛع اٌؾٌٍّ ٞٛ١غزّؼبد
اإلٔسبٔ١خ ث١ئ١ب ً ٚالزظبد٠ب ً ٚطؾ١ب ً ٚصمبف١ب ً ٚسٚؽ١بً ،إال أْ إٌظُ اٌج١ئ١خ رزؼشع
ٌزذ٘ٛس ف ٟاألٔٛاع ٚف ٟاٌزٕٛع اٌغٚ ٟٕ١اٌز٠ ٞزٕبلض ثّؼذالد خط١شح خبطخ فٟ
اٌجٍذاْ إٌبِ١خ ،أد ٜاٌزؤص١ش إٌبعُ ػٓ اٌزشاعغ اٌٍّؾٛظ ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١إٌٝ
اٌخشٚط ثبإلرفبل١خ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزٕٛع اٌؾ.ٞٛ١
ٚخالي اٌّبئخ ٚػشش ٓ٠ػبِب ً اٌّبػ١خ فمذ األسدْ اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔٛاع إٌجبر١خ
ٚاٌؾٛ١أ١خ اٌّؾٍ١خ أ ٚأطجؾذ ٘زٖ األٔٛاع رٛاعٗ االٔمشاعٚ ،وّب ٚسد ػٓ
خجشاء اٌج١ئخ فئْ األسدْ ٠خسش سٕ٠ٛب  ْٛ١ٍِ001دٕ٠بس ٔز١غخ ٌزذ٘ٛس اٌزٕٛع
اٌؾ.ٞٛ١
اٌزٛعٗ اإلطالؽ ٟف ٟلؼب٠ب اٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١ف ٟاألسدْ:
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رؾف١ض اٌجؾش اٌؼٍّ ٟإٌّظُ ؽٛي اٌزٕٛع اٌؾٚ ،ٞٛ١إ٠غبد أسٍٛة ػٍِّٛ ٟؽذ
ٌٍذساسخٚ ،إ٠غبد دساسخ أسدٔ١خ ؽٛي اسزخذاَ اٌزمٕ١بد اٌؾ٠ٛ١خ ثشىً ِجبشش أٚ
غ١ش ِجبشش فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزٕٛع اٌؾ]ٞٛ١
ِ.,شىٍخ اٌفمش:
إْ اٌج١ئخ اٌسٍّ١خ رمٛد إٌ ٝالزظبد لِٚ ٞٛغزّغ طؾٌّٛ ٟاعٙخ اٌطج١ؼخ اٌٙشخ
ٌٍٕظُ اٌج١ئ١خ ٚاٌز ٟرؾ ٞٛاٌظشٚف االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌغغشاف١خ ٚإٌّبخ١خ
ٌٍجالد ،ؽ١ش أْ اٌؾفبظ ػٍٚ ٝاالسزؼّبي اٌؾىٌٍّ ُ١ظبدس اٌج١ئ١خ ٚاٌزٕٛع اٌج١ئٟ
٠ؼزجش أسبسب ً ٌشفب٘١خ أِ ٞغزّغ ِٚؾبسثخ اٌفمش خبطخ ف ٟإٌّبؽك اٌش٠ف١خ٠ٚ ،ؤدٞ
إٌ ٝاٌزؾسٓ اٌؼبَ ف ٟاٌظشٚف اٌظؾ١خ ٛٔٚػ١خ اٌؾ١بح.
إْ ٌٍفمش ػاللخ ِزجبدٌخ ِغ اٌجؼذ اٌج١ئ ٟف ٟاٌزّٕ١خ ؽ١ش ٠ؼزجش اٌفمشاء أوضش فئبد
اٌّغزّغ رؤصشاً ثبٌزٍٛس اٌج١ئ ،ٟوّب أْ اٌفمش لذ ٠ى ْٛأؽذ ِسججبد اٌزذ٘ٛس اٌج١ئٟ
ؽ١ش أْ اؽز١بعبد اٌفمشاء ٚسجً ِؼ١شز ُٙاٌٍّؾخ رؼٕ ٟغبٌجب ً اٌم١بَ ثّّبسسبد
ِذِشح ٌٍج١ئخ ِضً اٌشػ ٟاٌغبئش ٚلطغ األشغبس.
اٌزٛعٗ اإلطالؽ ٟف ٟلؼب٠ب اٌفمش ٚاٌج١ئخ ف ٟاألسدْ:
٠غت ػٍٕ١ب وّغزّغ ٔسؼ ٝإٌ ٝاٌزمذَ اػزّبد اٌزّٕ١خ االعزّبػ١خ اٌّسزذاِخ ِغ األخز
ثؼ ٓ١االػزجبس إٌشبؽبد اٌج١ئ١خ ف ٟاٌّغزّؼبد اٌّؾٍ١خ وٛسٍ١خ ٌّىبفؾخ اٌفمش.
ثبنيب ً  :المشبكل البيئية الخبصة :
سج ً١اٌّضبي ال اٌؾظش:
ػغٍ :ْٛرؼبٔ ٟإٌّطمخ األوضش خؼشح ٚاٌز ٟرؾزفع ثؾٛاٌ ِٓ %81 ٟاٌغبثبد
اٌطج١ؼ١خ اٌجبل١خ ف ٟاألسدْ ِٓ االػزذاء ػٍ ٝاٌضشٚح اٌؾشع١خ ٔز١غخ ِّبساسبد
اٌّٛاؽٕ ٓ١اٌخبؽئخ ،وبسزخذاَ اٌسٌٍّ َٛزخٍض ِٓ اٌخٕض٠ش اٌجشٚ ٞاٌشػٟ
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اٌغبئش ،ثبإلػبفخ إٌ ٝرؼشع األشغبس اٌزبس٠خ١خ ف ٟثؼغ إٌّبؽك ِٓ اٌّؾبفظخ
إٌ ٝرؼذ٠بد ٚطٍذ ف ٟخطٛسرٙب إٌ ٝلٍغ ثؼغ األشغبس ٔٚمٍٙب ِٓ ِىبٔٙب اٌزٞ
طّذد فِ ٗ١ئبد اٌسٌٕ ٓ١زجبع وسٍؼخ رغبس٠خ ِمبثً ػششاد اٌذٔبٔ١ش.
اٌزٛعٗ اإلطالؽ ٟف ٟلؼ١خ ػغٍ ْٛف ٟاألسدْ:
ٚػغ آٌ١بد إؽظبء ث١ئٌ ٟزٍه األِبوٓ ثبٌّسبؽبد ٚاألشغبي األساػً ٌزٍه
اٌّسبؽبد ِٓٚ ،صٓ ِشالجخ ِٚزبثؼخ األساػ ٟاٌخؼشاء اٌز ٟرؼزجش سئخ األسدْ.
خٍ١ظ اٌؼمجخ:
٘ ٛؽبٌخ فش٠ذح ٌّٕطمخ سبؽٍ١خ ػ١مخ ر ٚأّ٘١خ ػبٌّ١خ رٕجغ ِٓ ِٛلؼٗ اٌغغشافٟ
ف٠ ٛٙشىً إٌّطمخ اٌجش٠خ اٌٛؽ١ذح اٌز ٟرشثؾ ث ٓ١إفش٠م١ب ٚأٚسٚثب ٚآس١بّ٠ 7زذ
اٌغضء األسدٔ ِٓ ٟخٍ١ظ اٌؼمجخ إٌِ ٝسبفخ  1,وُ فمؾ ٌُ رجك س ,ٜٛوٍِٛ١زشاد
ِٓ اٌسبؽً ف ٟؽبٌخ "ؽج١ؼ١خ"  7فخٍ١ظ اٌؼمجخ إٌّفز اٌجؾش ٞاٌٛؽ١ذ ٌألسدْ
ِؼشع ٌٍؼغؾ اٌضالصِ" ِٓ ٟضٍش اٌزٙذ٠ذاد اٌج١ئ١خ" اٌّزّضً ف ٟاٌس١بؽخ
ٚاٌظٕبػخ ٚإٌمً .إْ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ف ٟاٌؼمجخ رشىً اٌؼّٛد اٌفمشٌٍ ٞغزة
اٌس١بؽٌٚ ٟىٓ اٌزؤص١شاد اٌزشاوّ١خ ٌإلسزضّبساد اٌّزؼذدح ٚإٌّ ٛااللزظبد ٞاٌىج١ش
لذ رؤصش ػٍ ٝث١ئخ اٌؼمجخ إٌ ٝدسعخ رؤد ٞإٌ ٝرذِ١ش اٌغ٘ٛش اٌشئ١سٌٍ ٟمّ١خ
اٌّؼبفخ ٌٙبٌ .مذ رُ ث١غ أفؼً األساػ ٟاٌسبؽٍ١خ ف ٟاٌشبؽئ اٌغٕٛث ٟاٌؼمجخ
ٚاٌز ٟرزّ١ض ثؤعًّ صشٚح ؽج١ؼ١خ ثؤسؼبس ص٘١ذح ٌجٕبء ِٕزغؼبد س١بؽ١خ خبطخ
ٚاٌز٠ ٌُ ٟسزفذ ِٕٙب اٌّغزّغ اٌّؾٍ ٟف ٟاٌؼمجخ ،وّب أْ ٘زا اٌّششٚع لبَ ثجٕبء
"ثؾ١شح اططٕبػ١خ" ف ٟاٌسبؽً سززؾٛي لش٠جب ً إٌِ ٝىش٘خ طؾ١خ ٘ٚزا ِب ؽذس
ف ٟإ٠الد .ؽبٌ١ب ً ٌُ ٠جمٌ ٝألسدٔ ٓ١إال ِزٕفس ٚؽ١ذ ػٍ ٝسبؽً اٌؼمجخ ٛ٘ٚ
"اٌّؾّ١خ اٌجؾش٠خ" ف ٟاٌشبؽئ اٌغٕٛث.ٟ
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اٌضسلبء :سجك ٚأْ ٚطفٙب ٚص٠ش اٌج١ئخ خبٌذ اإل٠شأ ٟثـ"ثؤسح اٌزٍٛس اٌج١ئ "ٟفٟ
اٌٛلذ اٌز ٞأوذ ف ٗ١أْ اٌؾىِٛخ ال ٛ٠عذ ث١ذ٘ب ػظب سؾش٠خ إلٔٙبء اٌزٍٛس اٌج١ئٟ
اٌز ٞخٍف ف ٟػششاد اٌسٕ ٓ١خالي فزشح ٚع١ضح.
اٌمشاساد اٌزّٕ٠ٛخ ٚااللزظبد٠خ اٌخبؽئخ فِ ٟذٕ٠خ اٌضسلبء ٚاٌز ٟعّؼذ أوضش ِٓ
ِ ِٓ %,1ظبٔغ األسدْ ف٘ ٟزٖ إٌّطمخ أدد إٌ ٝاسرفبع ِؼذي اٌزٍٛس اٌج١ئٟ
اٌز ٞؽٛي اٌضسلبء إٌِ ٝذٕ٠خ ؽبسدح ٌٍسىبْ.
فس ً١اٌضسلبء ٚاٌز ٞوبْ ٔٙشاً ف ٟاٌّبػ ٟأطجؼ ٚاؽذاً ِٓ أوجش اٌزؾذ٠بد اٌج١ئ١خ
ف ٟاألسدْ ،أِب ِٕطمخ اٌٙبشّ١خ ف ٟٙرؼزجش ِٕطمخ سبخٕخ ث١ئ١ب ً ؽ١ش أٔٙب طبؽجخ
ِضٍش اٌزٍٛس اٌش١ٙش :اٌّؾطخ اٌؾشاس٠خ ِٚظفبح اٌجزشٚي ِٚؾطخ اٌخشثخ اٌسّشاء.
أِب اٌشط١فخ ٚاٌز ٟرؼزجش أوجش ٌٛاء أسدٔٚ ،ٟأوجش وضبفخ سىبٔ١خ ف ٟاألسدْ ،ثبرذ
أوجش رغّؼبد رٍ٠ٛش ث١ئ١خ ف ٟاألسدْ ٔز١غخ غضِٕ ٚبعُ اٌفٛسفبد ػبَ .1909
ؽ١ش رؼزجش األسدْ صبٔ ٟأوجش ِظذس ٌٍفٛسفبد ف ٟاٌؼبٌُ  ،أصش ٘زا اٌمطبع ػٍٝ
ص٠بدح إسزٙالن ِٛاسد اٌّ١بٖ  ٚاٌزؤص١ش ػٍ ٝاٌّ١بٖ اٌغٛف١خ  ٚاٌزغ١شاد
اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١خ فِٛ ٟالغ اٌزؼذ.ٓ٠
إْ وً ٘زٖ اٌخسبئش اٌج١ئ١خ ٌٙب أػشاس إعزّبػ١خ ٚإلزظبد٠خ ٚطؾ١خ ٚاػؾخ
ٚثبٌزبٌ ٟرؼزجش ػٍّ١خ إػبدح رؤِٕ٘ ً١طمخ اٌضسلبء ِطٍجب ً ٚؽٕ١ب ً ٍِؾب ً ٘ٚزا ٠ؼٕٟ
عٙذًا ٚؽٕ١ب ً شبِالً ،ؽ١ش أْ أ ٞعٙذ ا ْ٢س١ى ْٛألً وٍفخ ِٕٗ ف ٟاٌّسزمجً وّب
أْ ػٍّ١خ إػبدح رؤ٘ ً١اٌّٛالغ اٌج١ئ١خ اٌٍّٛصخ رغبسة ؽذصذ ف ٟاٌىض١ش ِٓ دٚي
اٌؼبٌُ ٚرزطٍت اٌزخط١ؾ اٌسٍٚ ُ١رٛفش اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ ٚاٌجشش٠خ ٚاٌمشاس اٌٍّزضَ
إػبفخ إٌ ٝػبًِ اٌٛلذ.
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و فً الختام فإن هذا البرنامج ٌعتبر محاولة أولٌة للتجمع الى وضع األسس التً
ٌعتمد علٌها فً تطلعاته وتوجهاته الوطنٌة وسٌقوم الحزب باتمام الفكرة عبر
اعادة قراءة هذا البرنامج الذي نرحب بؤي مالحظات علٌه من كل مكونات
المجتمع المدنً اشخاصا وتنظٌمات .
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