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أمــا وقــد َقبِ لنــا اســتقالة حكومــة دولــة األخ الدكتــور هانــي الملقــي ،فإننــا نعهــد إليــك
ّ
بتشــكيل حكومــة جديــدة تنهــض بالمســؤوليات الوطنيــة الكبيــرة فــي هــذا الظــرف
الدقيــق وتســتكمل مســيرة اإلصــاح والبنــاء والتطويــر.
وأوجهكــم ،وأنتــم َتنْ َبــرون لهــذه المهمــة الوطنيــة ،إلطــاق مشــروع نهضــة وطنــي شــامل،
قوامــه تمكيــن األردنييــن مــن تحفيــز طاقاتهــم ،ورســم أحالمهــم والســعي لتحقيقهــا،
وتلبيــة احتياجاتهــم عبــر خدمــات نوعيــة ،وجهــاز حكومــي رشــيق وكفــؤ ،ومنظومــة أمــان
اجتماعــي تحمــي الضعيــف فــي ظــل بيئــة ضريبيــة عادلــة .ولتحقيــق ذلــك ،أضــع أمامكــم
جملــة مــن األولويــات والثوابــت ،لتكــون نبراســا فــي العمــل والتواصــل مــع شــعبنا األردنــي
األبــي :إن التحــدي الرئيــس الــذي يقــف فــي وجــه تحقيــق أحــام وطموحــات الشــباب األردنــي
هــو تباطــؤ النمــو االقتصــادي ،ومــا نجــم عنــه مــن تراجــع فــي فــرص العمــل خاصــة لــدى
الشــباب .وعليــه ،فــإن أولويــة حكومتكــم يجــب أن تكــون إطــاق طاقــات االقتصــاد األردنــي
وتحفيــزه ليســتعيد إمكانيتــه علــى النمــو والمنافســة وتوفيــر فــرص العمــل.
وممــا ال شــك فيــه أن هنــاك أمــورا أساســية تعيــق تنافســية اقتصادنــا وتحــد مــن إمكانيتــه،
وعلــى رأســها ارتفــاع التكاليــف التشــغيلية واإلجــراءات البيروقراطيــة المعيقــة .وبالرغــم
مــن أن معالجــة هــذه المعيقــات ،فــي ظــل الوضــع المالــي الراهــن يشــكل تحديــا صعبــا ،إال

بسم اهلل الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة األخ الدكتور عمر الرزاز حفظه اهلل،
تحية طيبة وبعد،
أبعــث إليــك بتحيــة أردنيــة عربيــة هاشــمية ،ملؤهــا الفخــر واالعتــزاز بمــا سـ ّ
ـطره األردنيــون،
عبــر األيــام الماضيــة ،مــن ممارســة راشــدة للمواطنــة الفاعلــة وأداء وطنــي متفان مــن األجهزة
األمنيــة ،تكللتهــا مشــاعر األمــل بــأن األســرة األردنيــة الواحــدة قــادرة علــى تجــاوز الصعــاب
يــدا بيــد ،والنهــوض نحــو حاضــر أفضــل وغــد مشــرق.
لقــد عرفتــك رجــا وطنيــا قريبــا مــن الشــعب والشــباب خاصــة ،وصاحــب رؤيــة وبصمــة فــي كل
وتحصلــت
مواقــع المســؤولية التــي شــغلتها فــي عــدد مــن المؤسســات األردنيــة الرائــدة.
َّ
علــى خبــرة وطنيــة وعالميــة عميقــة ،ســتكون بــإذن اهلل وتوفيقــه عونــا لــك فــي المســؤولية

حكــم.
أنــه يتوجــب علــى حكومتكــم البحــث عــن حلــول خالقــة ضمــن برنامــج عمــل ُم َ
وعلــى الحكومــة أن تطلــق فــورا حــوارا بالتنســيق مــع مجلــس األمــة بمشــاركة األحــزاب
والنقابــات ومختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي ،إلنجــاز مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل الذي
يعــد تشــريعا اقتصاديــا واجتماعيــا مفصليــا .إذ إن بلــورة مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل
هــو خطــوة ومدخــل للعبــور نحــو نهــج اقتصــادي واجتماعــي جديــد ،جوهــره تحقيــق النمــو
والعدالــة.
وعليــه ،فــإن علــى الحكومــة أن تقــوم بمراجعــة شــاملة للمنظومــة الضريبيــة والعــبء
الضريبــي بشــكل متكامــل ،ينــأى عــن االســتمرار بفــرض ضرائــب اســتهالكية غيــر مباشــرة
وغيــر عادلــة ال تحقــق العدالــة والتــوازن بيــن دخــل الفقيــر والغنــي ،ويرســم شــكل العالقــة
بيــن المواطــن ودولتــه فــي عقــد اجتماعــي واضــح المعالــم مــن حيــث الحقــوق والواجبــات.

الوطنيــة الكبيــرة التــي تنتظــرك.

3

4

إن الضغوطــات التــي يواجههــا األردن ،يجــب أن تكــون حافــزًا لالرتقــاء بنوعيــة الخدمــات

إن الحكومــة مطالبــة أيضــً بمواصلــة مســيرة اإلصــاح السياســي والبنــاء علــى مــا تــم

وليــس عــذرا لتراجعهــا .إن فــرض الضرائــب وتوفيــر خدمــات نوعيــة أمــران متالزمــان .فأنــا

إنجــازه فــي األعــوام الســابقة؛ وهنــا ال بــد مــن إعــادة النظــر فــي التشــريعات الناظمــة للحيــاة

ال أقبــل مــن مؤسســاتنا إال أن تقــدم أعلــى مســتويات الخدمــة .فــا بــد لتعليمنــا مــن بنــاء

السياســية بمــا يعــزز مــن دور األحــزاب ويمكنهــا مــن الوصــول إلــى مجلــس النــواب .وال بــد من

مســتقبل مشــرق ألبنائنــا وبناتنــا فــي بيئــة تعليمية آمنــة ،وال بــد لمنظومة الرعايــة الصحية

دعــم مجالــس المحافظــات والمجالــس البلديــة وتمكينهــا مــن القيــام بواجباتهــا بشــكل

مــن احتــرام إنســانية مرضانــا وتقديــم أعلــى مســتويات الرعايــة الطبيــة ،التــي كنــا ومــا زلنــا

ينعكــس علــى المواطــن فــي محافظــات وطننــا الحبيــب.

الســباقين فيهــا .ومــن غيــر المقبــول أن يســتمر أهلنــا فــي المعانــاة للوصــول إلــى أعمالهــم
وجامعاتهــم ،نتيجــة غيــاب شــبكات نقــل عــام حضــاري فــي شــتى محافظاتنــا .وحضــارة

إن الحــوار والتواصــل وبنــاء التوافــق هــو مــن أهــم األدوات التــي علــى الحكومــة أن ترتكــز

األمــم تتجلــى فــي احتضانهــا ورعايتهــا ألضعــف أبنائهــا ،فــا بــد مــن توفيــر شــبكات األمــان

إليهــا فــي انفتاحهــا وتواصلهــا مــع الســلطات األخــرى ومــع المواطنيــن .فعلــى الحكومــة

االجتماعــي لغــوث الفقيــر مــن أهلنــا.

أن تســتمع للمواطنيــن وتشــرح ،بــكل شــفافية وموضوعيــة ،اآلثــار العميقــة التــي خلفتهــا
وتخلفهــا الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي مررنــا ونمــر بهــا ،ألن فهــم الواقــع هــو المفتــاح

وعلــى الحكومــة أن تضــع اإلصــاح اإلداري والنهــوض بــأداء الجهــاز الحكومــي علــى رأس

لبلــورة أي إجــراءات أو تشــريعات ضروريــة لتجــاوز الظــرف االقتصــادي الصعــب.

أولوياتهــا واعتبــاره مصلحــة وطنيــة عليــا؛ فــا مجــال ألي تهاون مــع موظف مقصر أو مســؤول
يعيــق االســتثمار بتعقيــدات بيروقراطيــة أو تباطــؤ يضيــع فــرص العمــل علــى شــبابنا والنمو

عزيزنــا دولــة األخ ،إن مــا ســبق يمثــل عناصــر الرؤيــة الضروريــة للتعامــل الســريع والفاعــل مــع

القتصادنــا .وال تــردد فــي محاســبة مســؤول ال يعمــل لخدمــة وراحــة المراجعيــن لمختلــف

التحديــات الحاليــة الضاغطــة ،وتجــاوز الوضــع الحالــي الصعــب ،وهــي تتكامــل مــع العديــد

مرافــق وخدمــات الدولــة أو ال يراعــي فــي مالنــا العــام ذمــة وال ضميــرا .وفــي هــذا اإلطــار،

مــن التوجيهــات التــي لطالمــا أكــدت عليهــا فــي عــدة مناســبات ومنابــر وطنيــة بهــدف

علــى الحكومــة اإلســراع بإنجــاز مشــروع الحكومــة اإللكترونيــة لالرتقــاء بنوعيــة الخدمــات،

النهــوض بوطننــا وخدمــة مواطننــا.

والتخلــص مــن البيروقراطيــة وضبــط اإلنفــاق الحكومــي بــكل حــزم.
واســتنادًا إلــى مــا عهدنــاه فيــك مــن خبــرة ورؤيــة ،ومــا نتوســمه فيــك مــن تواصــل فاعــل
لقــد تحمــل األردن عبــر الســنوات الماضيــة مــا تنــوء عــن حملــه أكبــر وأقــوى الــدول .إن الظــرف

وصــادق مــع المواطنيــن ،فإننــا بانتظار تنســيبك بأســماء زمالئــك وزميالتك الــوزراء ،بعد إجراء

االقتصــادي الصعــب الــذي نمــر بــه ليــس وليــد اللحظــة .بــل هو نتيجــة تراكــم ظــروف ضاغطة،
ج ّلهــا خارجيــة وبفعــل غيــاب االســتقرار فــي اإلقليــم ،وتتركــز فــي ارتفــاع فاتــورة الطاقــة إثــر

المشــاورات الضروريــة الختيــار أصحــاب الكفــاءة والخبــرة والمســؤولية ممــن سيشــاركونك
حمــل األمانــة فــي هــذه المرحلــة الوطنيــة الدقيقــة ،وســتجد منــي وزمــاؤك الــوزراء كل

انقطــاع الغــاز المصــري ،والتراجــع الحــاد فــي صادراتنــا بســبب إغــاق حــدود بعــض الــدول

الدعــم والمــؤازرة.

المجــاورة إثــر التحديــات األمنيــة التــي تواجههــا ،والكلفــة الماليــة للجهــود األمنيــة الضرورية
لحمايــة كل شــبر مــن تــراب الوطــن.

ســائ ً
ال المولــى عــز وجــل أن يوفقكــم ويعينكــم علــى النهــوض بأمانــة المســؤولية ،وخدمــة
شــعبنا الوفــي ووطننــا الحبيــب ،ليبقــى األردن ســندا ألمتــه العربيــة واإلســامية.

إن القــوات المســلحة األردنيــة  -الجيــش العربــي ،وجميــع األجهــزة األمنيــة األردنيــة تثبــت
كل يــوم بعطائهــا الموصــول أنهــا الحاميــة لمســيرة البنــاء واإلنجــاز وســد منيــع فــي وجــه
الحاقديــن .وهــي تســتحق منــا جميعــا التقديــر والعرفان .وســتلتزم الدولة بكل مؤسســاتها
بدعمهــا وتمكينهــا لتســتمر فــي أدائهــا المميــز.
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والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
عبداهلل الثاني ابن الحسين
عمان في  20رمضان  1439هجرية
ّ
الموافق  5حزيران  2018ميالدية.
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المقدمة
ّ
ّ
تحقــق مــن إنجــازات وتجــاوز
وســعيًا للحفــاظ علــى هــذا المنجــز الوطنــي ،وللبنــاء علــى مــا
وطنيــً شــام ً
ال مبنيــً
مجــددًا ،تطلــق الحكومــة مشــروع نهضــة
التحديــات التــي تواجهنــا
ّ
ّ
ّ
علــى ثوابــت العروبــة وقيــم اإلســام الســمحة ،ويســتهدف تحفيــز طاقــات األردنييــن ،ورســم
أحالمهــم ،والســعي إلــى تحقيقهــا ،اســتجابة لتوجيهــات جاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي إبــن
الحســين المعظــم.
ّ
وتمثــل أولويــات عمــل الحكومــة للعاميــن 2020-2019م ،خطــوة جديــدة علــى طريــق مشــروع
ـية
النهضــة وتطويــر الدولــة األردنيــة ،إذ نســعى مــن خاللــه إلــى تكريــس ثالثــة مبــادئ أساسـ ّ
كمــا أشــار إليهــا جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم فــي خطــاب العــرش األخير هــي :دولة
ّ
ـادة نحــو دولــة
القانــون ،ودولــة اإلنتــاج ،ودولــة التكافــل،
لنتمكــن مــن الســير بخطــوات جـ ّ
واالجتماعيــة..
ـية واالقتصاد ّيــة
ّ
اإلنســان الناجــزة والشــاملة والمســتدامة بأبعادهــا السياسـ ّ
وإدراكًا منــا لطبيعــة التجــارب الســابقة فــي رســم خطــى المســتقبل وضعــف جوانــب االلتــزام
مجــرد حبــر علــى ورق ،بــل
الوطنــي
نتعهــد بــأن ال يكــون مشــروع النهضــة
بتنفيذهــا،
ّ
ّ
ّ
األردن يســير بخطــى
أن
ّ
حيــً علــى ّ
سنســعى جاهديــن ليصبــح واقعــً ملموســً ،وشــاهدًا ّ
األردنييــن قــادرون علــى مواصلــة العطــاء واإلنجــاز،
وأن
ثابتــة فــي مســيرة التطويــر والبنــاءّ ،
ّ
ـي الزاخــر بالفعــل الحقيقــي والمنجــزات ،بحيــث يكــون الجميع
والحفــاظ علــى المــوروث الوطنـ ّ
شــركاء فــي هــذا المشــروع الوطنــي أفــرادًا ومؤسســات وكل حســب اختصاصــه تشــريعيًا
األردنيــة الهاشــمية مــن االحتفــال بمــرور مائــة عــام علــى
تقتــرب المملكــة
ّ
ً
ً
راســخة
دولــة
مــر العقــود العشــرة الماضيــة ،أن تبنــي
نشــأتها ،إذ اســتطاعت علــى ّ

ورقابيــً ،وبمــا يســاعدنا علــى اســتعادة الثقــة فــي برامجنــا وسياســاتنا ،ويؤســس لنهــج
ومقاربــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة جديــدة.

ً
مــرت بنــا.
التحديــات
ومتينــة ،صمــدت فــي وجــه
ّ
والتحــوالت التــي ّ
ّ
والتحــوالت فحســب ،بــل بتطويــع
األردن بتجــاوز األحــداث الكبــرى
ولــم يكــن نجــاح
ّ
ّ
الصعــاب ،وتحويلهــا إلــى منجــزات يشــهد بهــا ّ
فالمتتبــع ُيــد ِرك
منصــف؛
ـان
ِ
ِّ
ّ
كل إنسـ ٍ

األردن ّ
الدولــة وإمكاناتها،
أن
ّ
تمامــً ّ
ـر العقــود الماضيــة إنجــازات فاقت ُعمــر ّ
حقــق علــى مـ ّ

رئيس الوزراء
الدكتور عمر الرزاز

وفاقــت مــا تحقــق فــي دول كثيــرة أطــول مــن دولتنــا عمــرًا ،وأكثــر إمكانــات ومــوارد.
إن النجــاح الــذي ّ
ـؤوليات
تحديات ومسـ
األردن طــوال العقــود الماضية يضعنــا أمام
حققــه
ّ
ّ
ّ
ّ
كبيــرة ،تتط ّلــب الحفــاظ علــى المــوروث الوطنــي الناجــز ،وتطويــره ،ليكــون قــادرًا علــى
والتحوالت المتســارعة.
التحديــات
مواكبــة الحاضــر والمســتقبل ،وليصمــد فــي وجــه
ّ
ّ
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مالمح مشروع النهضة الوطني
التزامــً مــن الحكومــة بتنفيــذ مضاميــن كتــاب التكليــف الســامي ،وتنفيــذًا لمــا
وجهنــا لــه جاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي إبــن الحســين المعظــم فــي خطــاب
العــرش ،تعلــن الحكومــة أولوياتهــا كخطــوة علــى طريــق مشــروع النهضــة
الوطنــي الــذي نســعى مــن خاللــه للوصــول إلــى دولــة القانــون واإلنتــاج والتكافــل،
مــا يعنــي بلــوغ دولــة اإلنســان.

مالمح
مشروع النهضة
الوطني

فعلــى مــدى قــرن مــن الزمــن ،كان االســتثمار فــي اإلنســان هــو األولــى واألجــدى،
وهــو الــذي قــاد عمليــة بنــاء دولــة قويــة وواثقــة ،تجــاوزت تحديــات كثيــرة ،وأثبتت
أن األردنييــن قــادرون علــى بنــاء وطــن ومؤسســات راســخة رغــم قلــة المــوارد
ومحدوديــة الثــروات.
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أن «اإلنســان هــدف التنميــة
وأساســها» كما قــال جاللة الملك
عبــداهلل الثانــي ،و»هــو أغلــى ما
نملــك» ،كمــا قــال جاللــة الملــك
الراحل الحســين رحمــه اهلل ،تأتي
أولويــات الحكومــة للعاميــن
 2020-2019للتأســيس لمرحلــة
جديــدة عنوانهــا وغايتهــا
اإلنســان األردنــي ،واالســتثمار
بطاقاتــه وقدراتــه لدخــول
المئويــة الثانيــة مــن عمــر الدولة
بثبــات.
ودولــة اإلنســان تقــوم علــى
ركائــز ثــاث« :دولــة القانــون»
التــي تهــدف إلــى ترســيخ مبــدأ
ســيادة القانــون وتعزيــز حقــوق
وواجبــات اإلنســان األردنــي
علــى أرض الوقــع ،و»دولــة
اإلنتــاج» التــي تهــدف إلــى
إطــاق طاقــات اإلنســان األردنــي
لتحقيــق العيــش الكريــم،
و»دولــة التكافــل» التــي تصــون
كرامــة اإلنســان األردنــي مــن
خــال تحســين واقــع الخدمــات
العامــة وأنظمــة الحمايــة
االجتماعيــة .فبنــاء دولــة
القانــون والمؤسســات يقــود
إلــى دولــة اإلنتــاج ،والقــدرة علــى
تحقيــق التكافــل تعتمد بشــكل
أساســي علــى اإلنتــاج وتحقيــق
الوفــر.
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نهضة وطنية شاملة

دولة
القانون

دولة
اإلنتاج

دولة
التكافل

حقوق
وواجبات
اإلنسان

إطالق
طاقات
اإلنسان

إحترام
كرامة
اإلنسان

دولة اإلنسان األردني

وإيجــاد واقــع أفضــل لحيــاة األردنييــن واألردنيــات لــن يتحقــق دون تكريــس دولة
اإلنتــاج ،لتحقيــق النمــو المســتدام ،والســير نحــو االعتمــاد علــى الــذات ،تعزيــزًا
لمنعــة االقتصــاد ،وتحصينــه فــي وجــه األزمــات وإعــاء لقيــم العمــل المنتــج،
وتحقيــق العدالــة فــي توفيــر الخدمــات العامــة واالرتقــاء بمســتواها.
وبمــا أن الجميــع شــركاء فــي تحقيــق هــذا المشــروع الوطنــي ،فــإن رؤيــة
الحكومــة لبلــوغ دولــة القانــون واإلنتــاج والتكافــل لــن تتحقــق إال بالتكامليــة
والشــراكة الحقيقيــة مــع الجميــع ،ولذلــك ســتطلق الحكومــة حــوارات متوازيــة
حــول مرتكــزات المشــروع الثالثــة ليكــون الجميع شــركاء فيهــا ،إذ ال دولــة قانون
وإنتــاج وتكافــل دون عمــل مشــترك مــع مجلــس األمــة ،ومجالــس المحافظــات،
والقــوى السياســية بأطيافهــا كافــة ،والقطــاع الخــاص ،ومؤسســات المجتمــع
المدنــي.

شركاء مشروع النهضة الوطني

الحكومة

مجلس
األمة ومجالس
المحافظات
المواطن

ودولــة القانــون والمؤسســات تحكمهــا
التشــريعات التــي تعكــس قيمنــا اإلســامية
ويطبــق فيهــا القانــون
والعربيــة األصيلــة،
ّ
علــى الجميــع بعدالــة لتكريــس المواطنــة
وتحقيــق معادلــة الحقــوق والواجبــات دون
تمييــز ،وتعزيــز مشــاركة المواطــن فــي وضــع
القوانيــن وتطويرهــا وتعديلهــا مــن خــال
القنــوات الدســتورية الديمقراطيــة.

القطاع
الخاص

المجتمع
المدني
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نهضة وطنية شاملة
تســتند أولويــات عمــل الحكومــة للعاميــن المقبليــن إلــى المبــادئ
التوجيهيــة التاليــة:

المبادئ
التوجيهية
ألولويات عمل
الحكومة
للعامين
2020-2019

مبــدأ ضمــان األمــن واالســتقرار للوطــن والمواطــن :وهــو مــا يشــكل
متطلبــً أساســيًا ال غنــى عنــه للســيادة والحيــاة والديمقراطيــة ،مثلمــا هــو
ضــرورة لتحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة وتحفيز االســتثمار
وزيــادة اإلنتاجيــة ،وبالتالــي رفــع مســتوى معيشــة المواطــن وتحســين
نوعيــة حياتــه.
مبــدأ األمــن االجتماعــي :مــن المعــروف أن األمــن االجتماعــي يتــأذى بشــدة
مــن اتســاع الفجــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء ،ومــن تهميــش أبنــاء المناطــق
األقــل حظــً ،وهــو مــا يســيء لوحــدة المجتمــع وطموحاتــه النهضويــة،
وينعكــس ســلبيًا فــي ســلوكيات المواطنيــن ،وفــي عالقاتهــم ببعضهــم
لبعــض وبالدولــة .ولــذا يقتضــي مبــدأ األمــن االجتماعــي إزالــة أو تقريــب
الهــوة بيــن الفئــات االجتماعيــة ،فــي المدينــة والريــف والباديــة والمخيــم.
مبــدأ الشــفافية والمســاءلة وضمــان النزاهــة :إن شــفافية آليــات
اتخــاذ القــرار الحكومــي وشــفافية اإلجــراءات التنفيذيــة مــن جهــة ،وتوطيــد
المســاءلة المســتمرة ضمــن القواعــد الدســتورية والقانونيــة مــن جهــة
أخــرى ،يشــكالن مبــدأ واحــدًا مترابطــً للدولــة الحديثــة ،ويضمنــان النزاهــة
كمتطلــب .والشــفافية والمســاءلة والنزاهــة هــي العناويــن األساســية
الزدهــار العمليــة التنمويــة.
مبــدأ المشــاركة والحــوار :إن جميــع القضايــا الوطنيــة ،االقتصاديــة
والماليــة واالجتماعيــة ،تمــس المصالــح الحيويــة والمباشــرة لــكل الفئــات
االجتماعيــة والمؤسســات الوطنيــة .ولذلــك ،فــإن مشــاركة هــذه الفئــات في
الحــوار حولهــا والتوصــل إلــى تســويات بشــأنها ،عمليــة سياســية ضروريــة
وتحمــل المســؤوليات مــن قبــل أطــرف
إلحــداث التوافــق الوطنــي واإلنجــاز
ّ
الحــوار.
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مبــدأ التوزيــع العــادل للدخــل :وذلــك باســتخدام حصيلــة اإليــرادات
لتقديــم مختلــف الخدمــات ،وال ســيما االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة
للمواطنيــن ،وللمحافظــة علــى أمــن الوطــن وســيادته.
مبــدأ التكافــل االجتماعــي :وذلــك بالتأكيــد علــى ثقافــة التكافــل
األردنيــة علــى جميــع المســتويات ،بالنســبة للفــرد والعائلــة والمجتمــع
والوطــن ،وفــي منظومــة متكاملــة بحيــث يصبــح كل فــرد مــن أفــراد األســرة
مســؤو ًال عــن المشــاركة فــي تحمــل أعبــاء الحيــاة ،وتعميــم اإلفــادة مــن
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي محيطــه .كمــا أن العائلــة مســؤولة
يتكــون منهــا،
تجــاه المجتمــع ،والمجتمــع مســؤول تجــاه األســر التــي
ّ
والمســؤولية الوطنيــة تشــمل كل المجتمــع جغرافيــً وديمغرافيــً .فمــن
أنصــع قيمنــا األردنيــة قيمــة نصــرة األخ األقــوى ألخيــه األضعــف ،والتــزام
الفئــات الميســورة والمتمكنــة حيــال الفئــات الفقيــرة والمهمشــة.
مبــدأ اســتمرارية عمليــة اإلصــاح :اإلصــاح ليــس حملــة ،بــل عمليــة
مســتمرة تتراكــم مــن أجــل إحــداث النهضــة التــي هــي عنــوان مشــترك
للمجتمــع والحكومــة والدولــة .والجديــر ذكــره أن هــذا المبــدأ بالــذات قــد
تــم العمــل بــه ،علــى مراحــل ،منــذ بدايــات قيــام اإلمــارة وحتــى اليــوم .وقــد
ـرت هــذه العمليــة بمراحــل مختلفــة
مـ ّ
كان لــكل منهــا أولويــات تقتضيهــا طبيعــة المرحلــة ،وكان لهــا نجاحــات
كبــرى ملموســة مطلــوب تطويرهــا ،وإخفاقــات مطلــوب تجاوزهــا.
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اعتمــد برنامــج عمــل الحكومــة للعاميــن المقبليــن واألولويــات الوطنيــة الــواردة
فيــه علــى العديــد مــن المصــادر التــي تــم االسترشــاد بهــا ودراســتها وتحليلهــا
بهــدف الوصــول إلــى التطلعــات واألهــداف الوطنيــة المشــتركة التــي ستســعى
الحكومــة إلــى ترجمتهــا لنتائــج حقيقيــة يلمــس أثرهــا المواطــن األردنــي:
التوجيهــات الملكيــة :تمــت دراســة وتحليــل األوراق النقاشــية
الملكيــة الســبع وكتــاب التكليــف وخطــاب العــرش الســاميين ،والتي
أكــدت علــى محوريــة تمكيــن المواطــن األردنــي ووضعــت الخطــوط
العريضــة ألولويــات عمــل الحكومــة.
آراء المواطنيــن ومجلــس األمــة وقــادة الــرأي ومؤسســات
المجتمــع المدنــي :تمــت دراســة وتحليــل ردود أعضــاء مجلــس
النــواب الثامــن عشــر علــى البيــان الــوزاري للحكومــة ،واللقــاءات
الحواريــة المختلفــة مــع مجالــس المحافظــات والقطــاع الخــاص
ومؤسســات المجتمــع المدنــي المختلفــة واســتخالص أبــرز القضايــا
والمواضيــع التــي وردت فيهــا ،كمــا تمــت العــودة إلــى اســتطالعات
الــرأي العلميــة والتــي أعدتهــا مراكــز الدراســات المختلفــة عــن أبــرز
القصايــا والمســائل التــي تهــم المواطــن.
االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة والقطاعيــة :تــم
االسترشــاد برؤيــة األردن  2025التــي ترســم طريقــً لمســتقبل األردن
الــذي نطمــح إليــه ،والبرنامــج التنفيــذي التنمــوي ،واالســتراتيجيات
الوطنيــة مثــل االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية،
واالســتراتيجيات القطاعيــة مثــل الصحــة والنقــل والســياحة وغيرهــا.
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الملخص التنفيذي

الملخص
التنفيذي

ـر بهــا الوطــن ،وحجــم
تــدرك الحكومــة تمــام اإلدراك اللحظــة التاريخيــة التــي يمـ ّ
التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه أبنــاء وبنــات الوطــن ،ومــدى الحاجــة
إلــى اســتعادة الثقــة بيــن المواطــن ومؤسســات الدولــة التــي تراجعــت خــال
الســنوات الماضيــة نتيجــة عوامــل عديــدة .كمــا تــدرك الحكومــة حجــم األزمــة
االقتصاديــة وتعقيداتهــا االجتماعيــة نتيجــة تدنــي معــدالت النمــو ،وارتفــاع
معــدالت الفقــر والبطالــة ،وثبــات المداخيــل وانخفــاض القــوة الشــرائية ،وتراجــع
مســتوى الخدمــات العامــة.
وبنــاء علــى ذلــك ،قامــت الحكومــة بوضــع أولوياتهــا للعاميــن القادميــن ،وقــد
الوطنيــة بحيــث يكــون لهــا انعــكاس مباشــر علــى
ـم تحديــد هــذه األولويــات
تـ ّ
ّ
تعبــر عــن طموحــات
حيــاة المواطنيــن ،إذ حــددت ثمانــي عشــرة أولويــة وطنيــة
ّ
وتطلعــات المواطنيــن ،وســتكون هــذه األولويــات محطــة مــن محطــات مشــروع
النهضــة الوطنــي ،وهــو مشــروع طويــل األمــد محــوره اإلنســان األردنــي يتحقــق
بالشــراكة والتكامــل مــع مجلــس األمــة ،ومجالــس المحافظــات ،والقطــاع الخــاص،
ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
وحتــى ال تبقــى هــذه التطلعــات فــي خانــة األمنيــات ،فقــد قامــت الحكومــة
بترجمــة هــذه األولويــات إلــى إجــراءات ومشــاريع ومبــادرات محــددة وواضحــة
ســيتم تنفيذهــا خــال العاميــن المقبليــن وضمــن المــوارد الماليــة واإلمكانــات
1
المتاحــة .وســتكون هــذه اإلجــراءات مرتبطــة بنتائــج قابلــة للقيــاس ،وذات معنى
لألردنييــن واألردنيــات.
وحتــى يكــون البرنامــج واقعيــً وقابـ ً
ا للتطبيــق ،ســتعمل الحكومــة علــى وضــع
العامــة للعاميــن المقبلين وإدراج األولويــات الوطنية
الماليــة للموازنــة
التقديــرات
ّ
ّ
فيهــا ،بالتزامــن مــع االســتمرار بتنفيــذ خطــط العمــل والمشــاريع والبرامــج
ـم
والمؤسســات
المعتــادة التــي تقــوم بهــا جميــع الــوزارات
الحكوميــة ،والتــي يتـ ّ
ّ
ّ
العامــة.
إعدادهــا وتضمينهــا فــي الموازنــة
ّ

 -1يســتخدم مصطلــح اإلجــراءات فــي هــذه الوثيقــة للداللــة علــى البرامــج ،أو المشــاريع ،أو التدابيــر ،أو المبــادرات ،أو القــرارات
واإلجــراءات التنظيميــة التــي ســتنفذها الحكومــة فــي برنامج عملهــا للعاميــن .2020-2019
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واألولويــات الوطنيــة الــواردة ال تمثــل عمــل وأنشــطة الحكومــة بشــكل كامــل،
وإنمــا هــي جــزء مــن إجــراءات ومشــاريع الــوزارات والمؤسســات والقطاعــات فــي
الدولــة ،فالقطاعــات التــي لــم تــرد فــي وثيقــة أولويــات عمــل الحكومــة ســيتم
تضمينهــا فــي خطــط عمــل الــوزارات والمؤسســات وقانــون الموازنــة العامــة
والبرنامــج التنفيــذي التنمــوي للعاميــن ( ،)2020-2019وســتكون متابعــة تقــدم
ســير العمــل فيهــا مــن قبــل وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي .كمــا تبنــي هــذه
األولويــات علــى أهــداف التنميــة المســتدامة التــي التزمــت المملكــة بتحقيقهــا
بحلــول عــام  ،2030كونهــا اإلطــار العالمــي لتحقيــق مســتقبل أفضــل وأكثــر
اســتدامة للجميــع ،وكــون األردن جــزءًا مــن جهــود المجتمــع الدولــي فــي إعــاء
القيــم اإلنســانية.
وال تنفصــل هــذه األولويــات عــن برامــج الحكومــات المتعاقبــة ،ورؤيــة األردن ،2025
واالســتراتيجيات الوطنيــة والقطاعيــة المختلفــة مثــل االســتراتيجية الوطنيــة
لتنميــة المــوارد البشــرية ،وهــي جــزء مــن البرنامــج التنفيــذي التنمــوي للعاميــن
المفصــل لــكل قطــاع.
 2020-2019والــذي يعتبــر البرنامــج
ّ

يرتكــز برنامــج الحكومــة علــى ثالثــة محــاور رئيســية هــي دولــة القانــون ،ودولــة
اإلنتــاج ،ودولــة التكافــل ،وينــدرج تحتهــا ثمانــي عشــرة أولويــة وطنيــة علــى
النحــو اآلتــي:

دولة القانون
تنمية الحياة
السياسية وصون
الحريات العامة
مكافحة الفساد
وتعزيز الشفافية
والنزاهة

دولة اإلنتاج
النمو من خالل ريادة
األعمال والتجارة
النمو من خالل
االستثمار والنهوض
بقطاعات اقتصادية
يتميز بها األردن

تعزيز نهج
الالمركزية

توفير  ٣٠ألف فرصة
عمل إضافية منتجة
والئقة لألردنيين

تمكين السلطة
القضائية وتعزيز
دورها

برنامج خدمة الوطن

تعزيز سلطة إنفاذ
القانون
الثقافة الوطنية
وتنمية المواطنة
الفاعلة

دولة التكافل
توسيع نطاق
الحماية
االجتماعية
تطوير مخرجات
التعليم العام
تحسين مستوى
الرعاية الصحية
تطوير منظومة
النقل العام
السكن الميسر

ضمان االستقرار
االقتصادي والمالي

البيئة وسالمة
المواطن

رفع كفاءة القطاع
العام والقضاء على
الترهل اإلداري

وتؤكــد الحكومــة علــى أن هــذه األولويــات الوطنيــة ســتبقى خاضعــة للمراجعــة
والحــوار فــي ضــوء المســتجدات المحليــة واإلقليميــة وبنــاء علــى مــدى التقدم في
تحقيــق النتائــج المرجــوة وســير العمــل ،والتغذيــة الراجعــة مــن شــركاء الحكومــة
فــي اإلنجــاز :المواطــن ،ومجلــس األمــة ،ومجالــس المحافظــات ،والقــوى السياســية،
والقطــاع الخــاص ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
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ضمان إنجاز األولويات الوطنية
الســهل تقديــم الوعــود للمواطنيــن ،ووضــع
تــدرك الحكومــة تمــام اإلدراك ّ
أن مــن ّ
الخطــط والبرامــج لخدمتهــم ،ولكــن التحــدي يكمــن بمــدى تحويل التعهــدات إلى
واقــع يلمســه المواطــن فــي حياتــه اليوميــة .ولضمــان إنجــاز األولويــات الوطنيــة،
ســتقوم الحكومــة بوضــع خطــط عمــل واضحــة ومنطقيــة ومؤشــرات قيــاس
ومخرجــات واضحــة.

ضمان
إنجاز األولويات
الوطنية

وســتقوم الحكومــة بربــط متابعــة تقــدم اإلنجــاز فــي تحقيــق األولويــات الوطنيــة
بمكتــب رئيــس الــوزراء للعمــل علــى دعــم الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة فــي
عمليــة التنفيــذ وتحقيــق النتائــج المرجــوة للمواطنيــن ،وحــل المشــكالت وعوائــق
التنفيــذ أو ًال بــأول وفــور ظهورهــا وضمــن منهجيــة واضحــة لإلنجــاز والتنســيق
ـتكرس الحكومــة مبــدأ المســاءلة
بيــن الجهــات المنــاط بهــا تنفيــذ الخطــة .وسـ
ّ
علــى جميــع المســتويات فــي الــوزارات والمؤسســات فــي إنجــاز األولويــات الوطنيــة
والمؤشــرات واإلجــراءات المرتبطــة بهــا.
وســتقوم الحكومــة بإطــاق موقــع إلكترونــي ( )www.your.gov.joليتيــح للجميع
بــكل شــفافية متابعــة مــدى االلتــزام بالتنفيــذ لتحقيق النتائــج المرجــوة ،ومتابعة
ســير العمــل ألبــرز اإلجــراءات والمشــاريع ضمن نطــاق األولويــات الوطنية.
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إطار إنجاز أولويات عمل الحكومة

3

يناقــش رئيــس الــوزراء مــع الــوزراء
والمســؤولين المعنيــن تقاريــر
اإلنجــاز شــهريًا ،ويتــم اســتعراض
معيقــات اإلنجــاز التــي تتطلــب
قــرارات مــن رئيــس الــوزراء ومجلــس
الــوزراء.

2
تقــوم الوحــدة بتقديــم تقاريــر
اإلنجــاز الخاصــة بــكل أولويــة لرئيــس
الــوزراء ومجلــس الــوزراء ،ونشــرها
للمواطنيــن ،وســتعمل علــى حــل
مشــاكل اإلنجــاز كخــط دعــم أولــي
بالشــراكة والتنســيق مــع الــوزارات
والجهــات المنفــذة.

1
تقــوم الــوزارات والمؤسســات
بتقديــم تقاريــر اإلنجــاز للمشــاريع
شــهري،
بشــكل
واإلجــراءات
والكشــف عــن أي معيقــات تواجــه
اإلنجــاز وأي شــكوى واقتراحــات مــن
قبــل المواطنيــن.
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رئيس الوزراء
مجلس الوزراء

مكتب رئيس
الوزراء /
وحدة اإلنجاز
الحكومي

الوزارات
المؤسسات
المنفذة

4

وتؤكــد الحكومــة علــى أهميــة دور جميــع الشــركاء فــي هــذا العمــل الوطنــي
الجماعــي ،أفــرادًا ومؤسســات ،ك ً
ال حســب اختصاصــه تشــريعيًا ورقابيــً ،وبمــا
يســاعدها علــى ترجمــة األولويــات وتحقيــق النتائــج المرجــوة لخدمــة اإلنســان
األردنــي ،وبمــا يؤســس لنهــج ومقاربــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة جديــدة.

يقــوم رئيــس الــوزراء مــع الــوزراء
والمســؤولين المعنييــن باتخــاذ
القــرارات والتوصيــات الالزمــة لحــل
معيقــات اإلنجــاز.

5

يقــوم مكتــب رئيــس الــوزراء بمتابعــة
تنفيــذ القــرارات والتوصيــات الصــادرة
مــن رئيــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء
لحــل معيقــات اإلنجــاز بالشــراكة مــع
الجهــات المنفــذة.

6
إزالــة عوائــق اإلنجــاز وضمــان ســير
العمــل بتنفيــذ المشــاريع واإلجــراءات
وتحقيــق النتائــج للمواطنيــن.

شركاء مشروع النهضة الوطني

* إقرار القوانين
* مراقبة أداء الحكومة
* مساءلة الحكومة
* إيصال صوت المواطن

مجالس
المحافظات

مجلسا
األعيان
والنواب

* رسم األولويات واالجات
التنموية للمحافظات
* تنفيذ المشاريع
التنموية

المواطن
* المشاركة في تطوير
األولويات وتنفيذها
* مشاركة الحكومة في
تقريم الخدمات العامة
* تنمية المواطنة الفاعلة
والمشاركة المجتمعية

المجتمع
المدني

القطاع
الخاص

* المشاركة في تطوير
األولويات وتنفيذها
* مشاركة الحكومة في
تقريم الخدمات وتمويل
المساريع وتنفيذها
* المسؤولية المجتمعية

* مساءلة الحكومة
* المشاركة الفاعلة وإيصال صوته

إن هــذه األولويــات ليســت عبــارة عــن عناويــن وشــعارات ،بــل
مبــادرات ومشــاريع ملموســة يتــم قيــاس مســتويات إنجازهــا
ومقارنتهــا مــع الخطــط بــكل شــفافية ،وســوف نشــد علــى يد من
يتفانــى فــي اإلنجــاز وخدمــة المواطــن ،كمــا ســتتم محاســبة كل
يقصــر كائنــً مــن كان تفعي ـ ً
ا لمبــدأ المســاءلة والمحاســبة،
مــن
ّ
وص ْونــً ألمانــة المســؤولية
َ
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المحور األول :دولة القانون
كان مبــدأ «دولــة القانــون» منهجــً راســخًا فــي بنــاء الدولــة األردنيــة منــذ المرحلــة
األولــى ،وتطــور هــذا المفهــوم مــع تطــور الدولــة باســتمرار ،ووصلنــا إلــى مرحلــة
متقدمــة مــن الحكــم الدســتوري وســيادة القانــون والتــوازن بيــن الســلطات،
فتكرســت عالقــة المواطــن بالدولــة علــى هــذا األســاس .

المحور األول:
دولة القانون

حدثــت ،خــال األعــوام الماضيــة ،ألســباب عديــدة ،اختــاالت واضحــة فــي طبيعــة
العالقــة بيــن الدولــة والمواطنيــن ،أضــرت بمبــدأ حكم القانــون ،وأوجدت تشــوهات
التنمــر علــى القانــون،
مقلقــة ،ولمســنا آثارهــا فــي العديــد مــن الظواهــر مثــل
ّ
والتطــاول علــى اآلخريــن ،وشــعور البعــض أنــه فــوق مظلــة القانــون ،مــا أدى إلــى
اهتــزاز وتراجــع ثقــة المواطنيــن بالعدالــة وبســيادة القانــون ،وأخــل بمفهــوم
المواطنــة الصالحــة ومعناهــا ،وهــو مــا عملــت الحكومــات الســابقة  -فــي األعــوام
األخيــرة  -علــى إصالحــه ومواجهتــه ،ونحــن نســير علــى الهــدي ذاتــه مــن التأكيــد
علــى أهميــة القانــون كمظلــة لعالقــة المواطنيــن ببعضهــم وعالقاتهــم بالدولــة،
وتعزيــز مفهــوم مدنيــة الدولــة وقدرتهــا علــى تحقيــق العدالــة بيــن النــاس .
ســتعمل الحكومــة علــى أن يكــون فــي مقدمــة أولوياتهــا  -انطالقــا مــن توجيهات
جاللــة الملــك  -التأكيــد علــى مفهــوم دولــة القانــون الــذي يقــوم علــى أســاس
واضــح وصريــح فــي ترســيم عالقــة المواطــن بالدولــة اســتنادًا إلــى الدســتور
والقوانيــن والتشــريعات ،وعلــى عــدم القبــول بوجــود فئــات خــارج ســلطة القانــون
أو الدولــة ،أو محابــاة لطــرف علــى حســاب اآلخريــن ،أو قبــول بالتصالــح مــع ظواهــر
ســلبية خاطئــة مثــل الشــللية والواســطة والمحســوبية.
إن لدولــة القانــون مقتضيــات وشــروطًا رئيســة منهــا اإلصــاح اإلداري ،وتطويــر
كفــاءة مؤسســات الدولــة ،وتعزيــز قوتهــا المبنيــة علــى تطبيــق القانــون وااللتزام
بــه مــن قبــل الجميــع.
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وفــي هــذا اإلطــار ،ولضمــان ســيادة القانــون ،ســتقوم الحكومــة بالعمــل بالتــوازي
علــى ســت أولويــات وطنيــة خــال العاميــن المقبليــن:

ـية
تنميــة الحيــاة السياسـ ّ
وصــون الحريــات العامــة.
مكافحة الفساد وتعزيز
الشفافية والنّ زاهة.
ّ

تعزيز نهج الالمركز ّية.

تمكين السلطة
القضائية وتعزيز دورها.
تعزيز سلطة إنفاذ
القانون.
الثقافة الوطنية
والمواطنة الفاعلة
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تنمية الحياة السياسية

تنمية الحياة
السياسية
نتطلع إلى

توسيع مشاركة
األحزاب في الحياة السياسية
وصو ً
ال إلى تطبيق النموذج
حددته
الديمقراطي األردني الذي ّ
الملكية السبع
النقاشية
األوراق
ّ
ّ
ويهدف للوصول إلى حكومات
وحزبية ،وصون
برامجية
برلمانية،
ّ
ّ
ّ
الحريات العامة من خالل تعزيز
ثقافة احترام الرأي والرأي اآلخر.
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وجــه جاللــة الملــك ،حفظــه اهلل ،فــي كتــاب التكليــف الســامي إلــى مواصلــة
ّ
ـم إنجــازه خــال األعــوام الســابقة،
مســيرة اإلصــاح السياســي ،والبنــاء علــى مــا تـ ّ
ـية ،وتعزيــز دور األحــزاب،
وإعــادة النظــر فــي التشــريعات الناظمــة للحيــاة السياسـ ّ
وتمكينهــا مــن القيــام بواجباتهــا فــي خدمــة الوطــن والمواطــن.
ـية ودفع مســيرة اإلصالح السياســي يقوم بشــكل أســاس
ّ
إن تنميــة الحيــاة السياسـ ّ
علــى وضــع اإلطــار الصحيــح لعمــل الســلطات الثــاث ،والتفاعــل والتناغــم فيمــا
اآلليــات المناســبة التي تضمــن أكبر قدر
بينهــا وفــق األصــول الدســتور ّية ،وتحديــد ّ
مؤسســات المجتمــع
ـية للمواطنيــن ،وتفعيــل دور
ّ
ممكــن مــن المشــاركة السياسـ ّ
ـية.
المدنــي كأداة رئيســة وفاعلــة فــي العمــل السياســي والمشــاركة السياسـ ّ
إن قــوة الدولــة مــن قــوة مؤسســاتها السياســية ،وقــوة المؤسســات السياســية
تتأتــى مــن التزامهــا بالدســتور ،وتحقيــق مبــدأ التــوازن بيــن الســلطات ،وبمــا
يشــكل ضمانــة حقيقيــة فــي مواجهــة الفســاد ،ويســاهم بــردم فجــوة الثقــة.
تعهــدت الحكومــة فــي بيانهــا الــوزاري بالعمــل علــى وضــع ّ
خطــة تنفيذ ّيــة
وقــد
ّ
الملكيــة
ـية
ّ
حددتــه األوراق النقاشـ ّ
لتطبيــق النمــوذج الديمقراطــي األردنــي الــذي ّ
وحزبيــة ،ترتقــي بمســيرة األردن
برامجيــة
برلمانيــة،
الســبع ،وصــو ًال إلــى حكومــات
ّ
ّ
ّ
المؤسســات وســيادة القانــون ،وتعــزّ ز
ـرس مبــدأ دولــة
ّ
الديمقراطيــة وتعزّ زهــا ،وتكـ ّ
ّ
ّ
والشــباب فــي العمــل العــام.
حضــور المــرأة
كمــا أن صــون الحريــات العامــة مــن أولويــات الحكومــة مــن خــال تعزيز مبــدأ وثقافة
احتــرام الــرأي والــرأي اآلخــر وصــون حقــوق اإلنســان ،التــي كفلهــا الدســتور ،ومنهــا
الحــق فــي التعبيــر والتجمــع وصــون الكرامــة ،ضمــن إطــار الدســتور والقانــون ،بمــا
ال يتعــدى علــى حريــات اآلخريــن وحقوقهــم.
ولتحقيــق تطــور حقيقــي ونوعــي علــى الحيــة السياســية فــي البــاد ســتبدأ
الحكومــة بمراجعــة المنظومــة التشــريعية وتطويرهــا بمــا يعــزز دور األحــزاب
السياســية ونظــام تمويلهــا ،لتمكينهــا مــن تطويــر برامجهــا وقدراتهــا ،لتكــون
جســرًا مهمــً بيــن اتجاهــات المواطنيــن وأفكارهــم والمشــاركة فــي عمليــة صنــع
القــرار السياســي ،وتقويــة الجبهــة الداخليــة التــي ّ
تمثــل األداة الحقيقيــة القــادرة
علــى مواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة ،كمــا كانــت خــال العقــود الماضيــة.
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إن مــن أبــرز المهمــات التــي تســعى الحكومــة إلــى تحقيقهــا خــال الشــهور
المقبلــة هــي إدمــاج شــريحة الشــباب فــي الحيــاة العامــة ،وفــي عمليــات صنــع
القــرار مــن البلديــات ،إلــى الالمركزيــة وصــو ًال إلــى المجالــس النيابيــة ،وانخراطهــم
فــي الحــركات واألحــزاب واألطــر السياســية والمبــادرات التــي تســاعد علــى تنظيــم
وتأطيــر االتجاهــات الشــبابية السياســية والثقافيــة بصــورة علميــة ،وإعطــاء جيــل
الشــباب فرصــة للوصــول إلــى مواقــع قياديــة فــي اإلدارة والمؤسســات السياســية.
هــذه المهمــة تتطلــب بدورهــا تطويــر قــدرات وخبــرات الشــباب فــي المجــال العام
والسياســي ،وتســليحهم بالمهــارات المطلوبــة للوصــول إلــى هــذه المرحلــة،
ســواء كانــوا فــي المــدارس أو الجامعــات أو حتــى فــي العمــل والمجتمع ،فســتكون
هنالــك برامــج متكاملــة ومكثفــة لتنميــة ثقافــة الديمقراطيــة والمواطنــة
والتعدديــة وتجذيرهــا فــي المجتمــع ولــدى جيــل الشــباب خصوصــً.
ســتعمل الحكومــة علــى مراجعــة التشــريعات المتعلقــة بتعزيــز الفــرص المتاحــة
إلدمــاج الشــباب فــي العمــل العــام والسياســي ،وستشــجع المبــادرات المرتبطــة
بهــذا المجــال ،وتتبنــى من خــال الوزارات المعنية (الشــباب والشــؤون السياســية
والبرلمانيــة ،واإلعــام) برامــج ومبــادرات تدفــع باتجاه تطويــر الثقافــة الديمقراطية
والمدنيــة داخــل المجتمع.
لذلــك وفــي ضــوء النتائــج الحاليــة فمــن الضــروري تطويــر قانــون األحــزاب ونظامها
المالــي فــي العــام  2019وقانــون الالمركزيــة فــي ذات العــام بمــا يتناســب مــع
هــذه األهــداف والغايــات التــي مــن أهمهــا تطويــر دور المجالــس المحليــة فــي
الجوانــب اإلداريــة والماليــة والخدميــة فــي المحافظــات ،ويلــي ذلــك مراجعــة قانون
االنتخــاب فــي العــام .2020
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ولترجمــة هــذه األولويــة ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات
التالية:
حوار وطني شامل لجميع القوى الوطنية السياسية للوصول إلى:
* تطوير قانون األحزاب السياسية وتعديله.
* تطوير نظام تمويل األحزاب السياسية وتعديله.
دعــم إجــراء االنتخابــات النيابيــة لمجلــس النــواب التاســع عشــر فــي موعدهــا
الدســتوري.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
مــن خــال التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
الزيــادة فــي نســبة أعضــاء مجلــس النــواب الممثليــن لألحــزاب
السياســية.
الزيادة في نسبة المشاركة باالنتخابات النيابية.

الزيادة في نسبة انخراط الشباب والمرأة في العمل السياسي.
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مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة

مكافحة الفساد
وتعزيز الشفافية
والنزاهة
نتطلع إلى

محاربة الفساد
والوقاية منه،
وتعزيز قيم النزاهة

شــعبيًا ،وأولويــة
والشــفافية مطلبــً
ُعــد مكافحــة الفســاد ،وتعزيــز النّ زاهــة
ّ
ّ
ت ّ
ّ
ّ
مؤشــرات اإلصالح الشــامل،
مؤشــر رئيس من
وطنيــة نســعى إلــى تكريســها ،وهو
وعمليــة اإلصــاح السياســي .والفســاد بصفــة
ـزء ال يتجــزّ أ مــن ســيادة القانــون
ّ
وجـ ٌ
أهــم القضايــا التــي يهتــم بهــا المواطــن ،حيــث يعتقــد %11
عامــة هــو أحــد
ِّ
مــن األردنييــن أن الفســاد هــو المشــكلة األولــى التــي تواجــه األردن اليــوم ،وهــو
أحــد أســباب اعتقــاد  %28مــن األردنييــن أن األمــور تســير فــي االتجــاه الخاطــئ .2
وللفســاد عــدة أوجــه فمنــه اإلداري ومنــه المالــي.
وتنامــت األصــوات المطالبــة بمكافحــة الفســاد بشــكل واضــح خــال الســنوات
الشــفافية واالنفتــاح ،وغــرس قيــم
األخيــرة ،وكذلــك المطالــب بتعزيــز نهــج
ّ
ـي ُق ُدمــً بإجــراءات معالجــة قضايــا الفســاد
النّ زاهــة ،ومالحقــة الفاســدين ،والمضـ ّ
غيــر المغلقــة ،األمــر الــذي يعكســه تأرجــح أداء األردن فــي مؤشــر مــدركات الفســاد
بيــن  45نقطــة (فــي المرتبــة  66عالمي ـ ُا) فــي العــام  2013وصــو ًال إلــى  53نقطــة
(فــي المرتبــة  45عالميــً) فــي العــام  2014ثــم االنخفــاض إلــى  48نقطــة (فــي
المرتبــة  )59فــي العــام  ،2018حيــث يعتمــد هــذا المؤشــر علــى قيــاس انطباعــات
قــادة الــرأي فــي األردن عــن وجــود الفســاد.

لردم فجوة الثقة بين المواطن
والحكومة.
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 -2استطالع الرأي العام حول تشكيل حكومة تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز والقضايا الراهنة (تموز )2018
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إن محاربــة الفســاد اإلداري والمالــي ،الصغيــر والكبيــر ،بحــزم مــن شــأنها أن تعــزز
مــن ثقــة المواطــن بمؤسســات الدولــة وتزيــد مــن امتثالــه لســيادة القانــون،
أهميــة
ومســاهمته فــي حمايــة المــال العــام .وتولــي الحكومــة هــذا الملــف
ّ
ُكبــرى ،مــن خــال تطويــر منظومــة التشــريعات واألنظمــة التــي تعالــج جــذور
ـتقبلية ،وتطويــر اإلجــراءات الحكوميــة والخدمــات
المشــكلة وتحقــق الوقايــة المسـ
ّ
مؤسســات الرقا ّبــة
اإللكترونيــة لتقليــل عنصــر التدخــل البشــري فيهــا ،وتحصيــن
ّ
ّ
لتتمكــن
الرقابيــة والحصانــة
الصالحيــات
الما ّليــة واإلدار ّيــة ،وإعطائهــا المزيــد مــن
ّ
ّ
مــن أداء دورهــا علــى أكمــل وجــه .وقــد بــدأت الحكومــة بذلــك مــن خــال إقــرار
المعــدل لقانــون ديــوان المحاســبة لســنة  2018بهــدف تعزيــز دور
القانــون
ّ
الديــوان وتمكينــه مــن تأديــة دوره الدســتوري فــي الرقابــة علــى المــال العــام.

ولترجمــة هــذه األولويــة ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات
التاليــة:
تطوير التشريعات الناظمة:
ـدل لقانــون الكســب غيــر المشــروع :وذلــك تعزيــزًا
* إقــرار مشــروع قانــون معـ ِّ
ـفافية ،ولغايــات مراقبــة نمــو الثــروة ،وتوســيع نطــاق الفئــات
لقيــم النزاهــة والشـ
ّ
الخاضعــة ألحــكام قانــون الكســب غيــر المشــروع ،وتحســين كفــاءة دائــرة إشــهار
الماليــة ،وتمكينهــا مــن أداء دورهــا وتحقيــق أهدافهــا ،وكذلــك تحقيــق
الذمــة
ّ
ّ
الــردع العــام والخــاص مــن العقوبــة ،وتجذيــر مبــدأ المســاءلة فــي حــال اإلخــال
يرســخ مفهــوم حرمــة األمــوال العامــة وتعزيــز
الوظيفيــة ،وبمــا
بالواجبــات
ّ
ّ
حمايتهــا.
*إقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون النّ زاهــة ومكافحــة الفســاد :وذلــك
الســتقاللية رئيــس وأعضــاء مجلــس هيئــة النّ زاهــة ومكافحــة الفســاد،
تعزيــزًا
ّ
وتعزيــز الثقــة بمخرجــات عمــل الهيئــة ،والــدور الوقائــي واالســتباقي لمكافحــة
الفســاد والحفــاظ علــى المــال العــام.
* إقــرار قانــون حـ ّ
ـق الحصــول علــى المعلومــات :وذلــك لغايــات تأمين وتســهيل
حـ ّ
ـق اإلعالمييــن والمواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات دون إبطــاء تعزيــزًا
العامــة
ـفافية ،وتوســيع قواعــد ممارســة الحقــوق والحر ّيــات
ـدأي النزاهــة والشـ
لمبـ ّ
ّ
ّ
المؤسســات مــن خــال ضمــان
والتنافســية العادلــة ،وتعزيــز الرقابــة علــى أداء
ّ
تد ّفــق المعلومــات.
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تحويل قضايا الفساد إلى القضاء:
* إنفاذ التشريعات بشكل صارم تجاه جميع قضايا الفساد.
تحسين الممارسات واإلجراءات المتبعة:
* توفيــر الحمايــة الالزمــة لمــن يقــوم بالتبليــغ عــن المخالفــات ،وتحديــد آليــات
واضحــة وموجــزة بشــأن اإلبــاغ عــن المخالفــات.
* تطويــر وتعديــل تشــريعات الشــراء الحكوميــة وعملياتهــا بمــا يواكــب
الممارســات الرائــدة عالميــً.
* تقييــم ممارســات الحوكمــة فــي وزارات ومؤسســات القطــاع العــام وفــق
معاييــر محــددة وتحديــد الفجــوات ومعالجتهــا.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
مــن خــال التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
حجم األموال المسترجعة
إلى خزينة الدولة من
قضايا الفساد.

عدد قضايا الفساد
3
المحولة والمفصولة
ّ
من قبل القضاء.

تحسن ترتيب األردن
في مؤشر مدركات
الفساد.

عدد موظفي القطاع
العام والنواب
الخاضعين لقانون
إشهار الذمة المالية.

 -3القضايا المفصولة تعني تلك التي صدر بها أحكام قضائية من المحاكم المختصة
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تعزيز نهج الالمركزية

تعزيز نهج
الالمركزية
نتطلع إلى

تعزيز مشاركة
المواطنين في
صنع القرار

وتحديد وتحديد أولوياتهم
التنموية لتحسين واقع
حياتهم في مختلف مناطق
ومحافظات المملكة.
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يتمتّ ــع النّ ظــام اإلداري فــي األردن بدرجــة عاليــة مــن المركز ّيــة ،فمنــذ عقــود مــن
عمليــة التخطيــط وتحديــد المشــاريع لمختلــف محافظــات
الزمــن ،يتــم توجيــه
ّ
ومناطــق المملكــة مــن المركــز ،مــا أدى إلــى إغفــال العديــد مــن الحاجــات التنمو ّيــة
واألولو ّيــات التــي تحتاجهــا المحافظــات ،خصوصــً مناطــق األطــراف ،نظــرًا لعــدم
إدراك احتياجــات تلــك المناطــق ،أو عــدم القــدرة على معرفــة أولو ّياتهــا ،األمر الذي
ســاق إلــى تأخيــر عمليــة التنميــة الحقيقيــة فــي العديــد مــن مناطــق المملكــة.
ـم إقــرار قانــون الالمركز ّيــة عــام  ،2015وإجــراء انتخاباتهــا عــام
ولمعالجــة ذلــك تـ ّ
ـعبية فــي صنــع القــرار ،وإحــداث تقــدم فــي
 ،2017بهــدف تعزيــز المشــاركة الشـ
ّ
والسياســية والتنمو ّيــة ،وتمكيــن النــواب مــن ممارســة
الديمقراطيــة
المســيرة
ّ
ّ
دورهــم السياســي والتشــريعي والرقابــي.
وتــدرك الحكومــة أن تجربــة الالمركز ّيــة ال تــزال حديثــة العهــد ،وتواجــه العديــد من
التحديــات والمعيقــات التــي تدفــع باتجــاه تعديلهــا ،لتطويــر التجربــة ،خصوصــً
ّ
مــا يتع ّلــق بتحديــد عالقــة مجالــس المحافظــات بالمركــز وبالمجالــس التنفيذ ّيــة،
والمحليــة.
والمجالــس البلد ّيــة
ّ
لــذا ســتقوم الحكومــة بإجــراء تقييــم شــامل لتجربــة الالمركز ّيــة ،للوقــوف علــى
التحديــات التــي تواجــه عمــل مجالــس المحافظــات،
اإليجابيــات وتعزيزهــا ،وتجــاوز
ّ
ّ
وذلــك بهــدف تجويــد التجربــة ،وضمــان زيــادة مشــاركة المجتمعــات المحليــة
فــي اتخــاذ قــرارات تتعلــق بأولوياتهــا التنمويــة ،وانعكاســها بشــكل إيجابــي
المقدمــة للمواطنيــن ،وصــو ًال إلــى تنميــة متوازنــة بيــن
علــى مســتوى الخدمــات
ّ
المحافظــات علــى المســتوى الوطنــي.
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ولترجمــة هــذه األولويــة ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات
التاليــة:

إجراء حوار وطني لتقييم
تجربة الالمركزية.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
مــن خــال التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:

إجراء مسح شامل
لرضا متلقي الخدمة
في المحافظات.

تطوير وتعديل
قانون البلديات.

المؤشرات
اإلنفاق الرأسمالي من
مجالس المحافظات
نسبة إلى اإلنفاق
الرأسمالي المركزي.

رضا متلقي الخدمة
في المحافظات تكون
تكون سنة  2019هي
سنة األساس.

تطوير وتعديل قانون
الالمركزية رقم ( )49لسنة
.2015

رفع التفويض المالي لمجالس
المحافظات من  200ألف إلى
مليون دينار ،قابلة للزيادة
أو النقضان حسب األداء في
شفافية وكفاءة إنجاز المشاريع.
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تمكين السلطة القضائية وتعزيز دورها

تمكين السلطة
القضائية وتعزيز
دورها
نتطلع إلى

مواصلة دعم
واحترام استقالل
القضاء ،وتوفير بيئة

مؤسسية وعصر ّية للجهاز
ّ
القضائي وأجهزته المساندة،
ّ
تكريسًا لمفهوم العدالة
الناجزة وتسريعًا إلنفاذها.
ِ
41

إن قيــاس تقــدم الــدول ورفعتهــا يعتمــد بشــكل رئيــس علــى اســتقالل القضــاء
وكفــاءة الجهــاز القضائــي العامــل فيهــا ،فالقضــاء هــو الركيــزة األساســية فــي
إحقــاق الحــق وإقامــة العــدل وحمايــة الحقــوق وصــون الحريــات ،وصــو ًال إلــى العدالــة
الناجــزة .ولهــذا ،فقــد كان القضــاء علــى الــدوام ،ومــا زال ،علــى رأس أولويــات جاللة
الملــك عبــداهلل الثانــي وفــي صلــب اهتمامــات جاللتــه.
قــد شــهد القاصــي والدانــي بكفــاءة نظامنــا القضائــي علــى مــر الســنين ،غيــر أن
الســنوات األخيــرة شــهدت زيــادة ّ
مطــردة وملحوظــة فــي أعــداد القضايــا الــواردة
إلــى المحاكــم مــا انعكــس ســلبًا علــى ســرعة البــت فــي القضايــا وإطالــة أمدهــا،
وعالميــا والــذي يظهــر من خالل مؤشــر
وأثــر علــى قــدرة األردن التنافســية إقليميــا
ً
ـلبا علــى البيئة
ســهولة ممارســة األعمــال ومؤشــر إنفــاذ العقــود ممــا ينعكــس سـ ً
االســتثمارية لألردن.
لقــد جــاءت الورقــة النقاشــية السادســة لجاللتــه ومــا انبثــق عنهــا مــن توصيــات
اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون بخارطــة طريق
تتضمــن عــددًا مــن التوصيــات بهــدف تطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة
القانــون ،حيــث تضــع الحكومــة مســألة تســريع البــت فــي القضايــا علــى ســلم
أولوياتهــا ،باإلضافــة إلــى تقليــل القضايــا المنظــورة فــي المحاكــم ،وذلــك مــن
خــال اســتخدام الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات كالوســاطة والتحكيم وتشــجيع
اللجــوء إليهــا ،ورفــع مســتوى الوعــي القانونــي لــدى المواطــن ،وتيســير ســبل
الوصــول إلــى العدالــة ،وتحســين الخدمــات المقدمــة لمتلقــي خدماتهــا.
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ولترجمــة هــذه األولويــة ســتقوم الحكومــة باتخــاذ اإلجــراءات
التاليــة:
تقليل عدد القضايا المنظورة في المحاكم من خالل:
* تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم.
* تفعيــل إدارة الدعــوى فــي المحاكــم بمــا يســاهم فــي حــل القضايــا وعــدم
تأخيرهــا.
* إنشــاء هيئــات متخصصــة للنظــر فــي النزاعــات الصغيــرة (Small Claim
.)Tribunals
تسريع البت في القضايا مع الحفاظ على جودة األحكام القضائية:
* تحديــث وضبــط وتيســير إجــراءات الخبــرة أمــام المحاكــم مــع نهايــة عــام
.2020
* اســتكمال أتمتــه العمليــات فــي المحاكــم وتحســين الخدمــات مــن خــال
زيــادة عــدد الخدمــات اإللكترونيــة مــن ( )20خدمــة إلكترونيــة مــع نهايــة العــام
 2018إلــى ( )60خدمــة إلكترونيــة أخــرى مــع نهايــة العــام .2020
* زيادة أعداد الغرف القضائية المتخصصة في القضايا الحقوقية والجزائية.
* تيسير اإلجراءات المتعلقة بسماع الشهود مع نهاية عام .2020
* محاكمــة نــزالء مراكــز اإلصــاح والتأهيــل عــن بعــد بحيث يتــم محاكمة النزيل
دون إحضــاره للمحكمــة مــن خــال إنشــاء قاعــات متخصصــة وربــط تلفزيونــي بيــن
المحاكــم ومراكــز اإلصــاح والتأهيــل حيــث ســيتم شــمول  9محاكــم بدايــة بهــذه
الخدمــة مــع نهاية عــام .2020
* تحســين مســتوى التبليغــات القضائيــة باســتخدام الوســائل اإللكترونيــة
الحديثــة.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
مــن خــال التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
تخفيــض معــدل مــدة التقاضــي فــي القضايــا الحقوقيــة (بدايــة) مــن
 348يومــً لتصــل إلــى  270يومــً مــع نهايــة العــام .2020
تخفيــض معــدل مــدة التقاضــي فــي القضايــا الحقوقيــة (صلــح) مــن
 253يومــً لتصــل إلــى  180يومــً مــع نهايــة العــام .2020
تخفيــض معــدل مــدة التقاضــي فــي دعــاوي الجزائيــة (بدايــة) مــن
 223يومــً لتصــل إلــى  190يومــً عــام مــع نهايــة العــام .2020
زيــادة عــدد المســتفيدين مــن خدمــة المســاعدة القانونيــة المجانيــة
بمعــدل  %10ســنو ًيا.

تيسير سبل الوصول للعدالة:
* إضافــة ( )4خدمــات جديــدة علــى تطبيــق الهاتــف المحمــول حتــى نهايــة
عــام .2019
* توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن خدمــة المســاعدة القانونيــة المجانيــة
بمعــدل  %10ســنو ًيا.
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تعزيز سلطة إنفاذ القانون

تعزيز سلطة
إنفاذ القانون
نتطلع إلى

بناء عالقة نموذجية
بين رجل األمن
والمواطن وضمان الحقوق

علــى الرغــم مــن تقــدم المملكــة تنافســيًا بالنســبة للمؤشــرات المرتبطــة باألمــن،
إال أن ظواهــر وســمات غيــر مألوفــة علــى مجتمعنــا ظهــرت فــي اآلونــة األخيــرة
مــن شــأنها أن تؤثــر علــى ســيادة القانــون بشــكل عــام .وعليــه ،ظهــرت الحاجــة
إلــى توضيــح طبيعــة العالقــة النموذجيــة بيــن رجــل األمــن والمواطــن والحقــوق
والواجبــات المتبادلــة بهــذا الشــأن بمــا يضمــن هيبة الدولــة وفرض إنفــاذ القانون
وتطبيقــه مــن جهــة ،وحقــوق وكرامــة المواطــن واحترامــه مــن جهــة أخــرى.
كمــا بــرزت أخيــرًا ظاهــرة القبــض علــى محكوميــن علــى شــكل حمــات ،مــا يوحــي
بوجــود محكوميــن طلقــاء لســبب أو آلخــر ،مــا يســتدعي القضــاء علــى هــذه
الظاهــرة بشــكل يضمــن إنفــاذ القانــون علــى الجميــع وبشــكل فــوري وبجميــع
األحــوال وبشــكل مســتمر.
كمــا نمــت العديــد مــن المشــاكل االجتماعيــة التــي تهــدد ســامة المواطــن
والمجتمــع وفــي مقدمتهــا آفــة المخــدرات التــي تنامــت علــى جميــع المســتويات
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة .وبمــا أن الحكومــة تســعى إلــى بناء دولة اإلنســان،
فــإن حمايــة أرواح المواطنيــن ســتكون على ســلم أولوياتهــا .لذا ،تهــدف الحكومة
خــال العاميــن المقبليــن إلــى حمايــة المواطــن مــن آفــة المخــدرات تكريســً لمبــدأ
«اإلنســان أغلــى مــا نملــك».

والواجبات المتبادلة بهذا الشأن
بما يضمن هيبة الدولة وفرض
إنفاذ القانون وتطبيقه من جهة،
وحقوق وكرامة المواطن واحترامه
من جهة أخرى.
45
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ولترجمــة هــذه األولويــة ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات
التاليــة:
وضــع ميثــاق يوضــح العالقــة بيــن المواطــن ورجــل األمــن مــن حيــث الحقــوق
والواجبــات المتبادلــة ممــا ال يجعــل تلــك الحقــوق والواجبات عرضــة للتأويل
والتفســير حســب كل موقــف ،ويقــوم الميثــاق المشــار إليــه مــن جهــة علــى
احتــرام دور رجــل األمــن وتكريــس تجســيده لســلطة إنفــاذ القانــون وهيبــة
الدولــة ،ومــن جهــة أخــرى علــى احتــرام كرامــة المواطــن.
حصــر المطلوبيــن مــن خــال مقارنــة األحــكام الصــادرة مــع المنفــذ منهــا،
ورفــع تقاريــر دوريــة بهــذا الشــأن.
وضــع مؤشــرات أداء علــى جهــات الضبــط وإنفــاذ القانــون تضمــن تنفيــذ
القانــون والقبــض علــى المحكوميــن بشــكل فــوري ومســتمر لضمــان عــدم
وجــود مطلوبيــن فاريــن مــن وجــه العدالــة.
حماية المواطن من آفة المخدرات.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
مــن خــال التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
تقليــص نســبة المطلوبيــن الفاريــن مــن وجــه العدالــة مــن إجمالــي
عــدد المطلوبيــن (النســب تحــدد بالتنســيق مــع الجهــات المختصة).
رفــع مســتوى برامــج التوعيــة والوقايــة فــي مكافحــة المخــدرات
بنســبة  %2ســنويًا وصــو ًال إلــى ( )5500نشــاط توعــوي ســنويًا مــع
نهايــة .2020
التوســع فــي خدمــة الوقايــة العالجيــة للمدمنيــن والمتعاطيــن
بنســبة  %1.7ســنويًا وصــو ًال إلــى ( )1740متقــدم للعــاج ســنويًا مــع
4
نهايــة .2020
تعزيــز ومتابعــة ضبــط جرائــم المخــدرات ،وزيــادة ضبــط قضايــا االتجــار
والترويــج والحــد منهــا مقارنــة مــع قضايــا التعاطــي بنســبة %2
ســنويًا مــع نهايــة .2020

تكثيــف حمــات األجهــزة المعنيــة لوقــف االعتــداءات علــى خطــوط الميــاه
والكهربــاء.
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 -4كانــت نســبة قضايــا االتجــار والترويــج إلــى قضايــا التعاطــي  ،%18.43حيــث كان عــدد قضايــا االتجــار والترويــج  1545قضيــة،
بينمــا كان عــدد قضايــا التعاطــي  8385قضيــة
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الثقافة الوطنية وتنمية المواطنة الفاعلة

الثقافة الوطنية
وتنمية المواطنة
الفاعلة
نتطلع إلى

توفير البيئة المناسبة
لتحفيز المواطن ليكون مشاركًا
ال تجاه قضايا مجتمعه قو ً
فاع ً
ال
وفع ً
ال.
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يرتبــط مفهــوم المواطنــة ارتباطــً وثيقــً بمبــدأ ســيادة القانــون ،فلــن يتحقــق
هــذا المبــدأ بصــورة فاعلــة وحقيقيــة ،ويترســخ بوصفــه قيمــة عليــا حاكمــة فــي
مجتمعنــا ،إالّ إذا تجــذر المعنــى الحقيقــي للمواطنــة باعتبارهــا األســاس الصلــب
لعالقــة المواطــن بالســلطات السياســية ،وهــو مــا ســيكون هدفــً رئيســً مــن
أهداف هذه الحكومة ،خالل المرحلة المقبلة.
إن مفهــوم المواطنــة وقيمهــا يســتدعيان تعريــف وتحديــد وتأطيــر عالقــة
المواطنيــن بالدولــة بصــورة واضحــة ،تســتند إلــى الدســتور والتشــريعات ،وهنــا
ّ
جليــة :مــا هــي حقــوق المواطنيــن وواجباتهــم،
يتوضــح بصــورة
مــن الضــروري أن
ّ
ومــا يتوقعــون مــن الحكومــة ،والعكــس صحيــح ،ممــا يجعــل العالقة بيــن الطرفين
واضحــة وجليــة وليســت ملتبســة.
لــذا ستســعى الحكومــة إلى تكريس مفهــوم المواطنة وتنميــة المواطنة الفاعلة
التــي تعنــي المبــادرة إلــى المشــاركة بالــرأي والفعــل تجــاه جميــع قضايــا المجتمع،
الذاتيــة تجــاه المجتمــع ،وبهــدف المســاهمة فــي
ـؤولية
وذلــك كجــزء مــن المسـ
ّ
ّ
فإن
رفــع ســو ّية المجتمعــات وتنميتهــا وتكريــس العطــاء وزيــادة اإلنتــاج ،وبالتالي ّ
ترســيخ مبــادئ «دولــة القانــون» ،واالرتقــاء بواقعنــا المعيشــي يتط ّلــب بالضــرورة
ترســيخ مفهــوم «المواطنــة الفاعلــة» مــن خــال تفعيــل مشــاركة المواطنيــن فــي
العامــة.
الحيــاة
ّ
النقاشــية الرابعــة ثالثــة أســس يرتكــز عليهــا مفهــوم
حــددت الورقــة
وقــد
ّ
ّ
ّ
ومســؤولية
حــق المشــاركة ،وواجــب المشــاركة،
«المواطنــة الفاعلــة» هــي:
ّ
أن مفهــوم
المشــاركة الملتزمــة
بالســلمية واالحتــرام المتبــادل؛ ويعنــي ذلــك ّ
ّ
المواطنــة الفاعلــة يرتكــز بشــكل رئيــس علــى حقــوق الفــرد وواجباتــه ،بحيــث
ـيؤدي بالضــرورة إلــى إعاقة مســاهمة
ـم الموازنــة بينهــا دون إخــالّ ،
تتـ ّ
ألن ذلــك سـ ّ
الفــرد فــي خدمــة المجتمــع.
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ولتعزيــز مبــدأ الثقافــة الوطنيــة والمواطنــة الفاعلــة ســتقوم
الحكومــة باعتمــاد المبــادئ التوجيهيــة التاليــة:

وهــو مــا سنســعى إلــى تحقيقــه خــال المرحلــة القادمــة عبــر
اإلجــراءات التاليــة:

على صعيد مفهوم المواطنة وقيمها:
* حمايــة الحريــات العامــة وصــون حقــوق اإلنســان ،التــي كفلهــا الدســتور،
ومنهــا الحــق فــي التعبيــر والتجمــع والكرامــة ،ضمــن إطــار الدســتور والقانــون،
بمــا ال يتعــدى علــى حريــات اآلخريــن وحقوقهــم.
* جعــل مبــدأ ســيادة القانــون أولويــة لــدى الحكومــة فــي الملفــات كافــة،
ومواجهــة أي عمليــات أو محــاوالت لكســر هــذه القيمــة ،أو التعــدي علــى حقــوق
المواطنيــن اآلخريــن ،وعــدم القبــول بوجــود اســتثناءات فــي هــذه العالقــة.
* التعامــل الســريع والفــوري مــع أي شــكاوى أو مظاهــر فــي تقصير المؤسســات
الحكوميــة فــي تقديم الخدمــات ،وتحســينها بصورة يلمســها المواطنون.
* تطويــر مفهــوم الخدمــة العامــة بوصفــه ّ
حقــً للمواطــن علــى الحكومــة،
وتعزيــز مفهــوم احتــرام المواطــن داخــل المؤسســات الحكوميــة ،ضمــن حــدود
إمكانيــات الدولــة ومواردهــا المتاحــة.

بنــاء قنــاة فاعلــة لحــوار ثقافــي فكــري فــي أوســاط شــريحة المثقفيــن
واألدبــاء واألكاديمييــن والفنانيــن وإشــراكهم فــي تطويــر رســالة الدولــة
الثقافيــة والفكريــة ،وتعزيــز الرمــوز الوطنيــة والثوابــت والقيــم األخالقيــة
وتطعيمهــا بعناصــر جديــدة فرضتهــا المتغيــرات الثقافيــة والمجتمعيــة،
وســنعمل علــى تطويــر الوســائل الثقافيــة التــي تســاعد فــي تكريــس
ونشــر قيــم ســيادة القانــون والمواطنــة والديمقراطيــة واحتــرام التعدديــة،
والعمــل التطوعــي ،وتعزيــز الثقافــة الوطنيــة الجامعــة.

وألن النهضــة الوطنيــة ال تكتمــل دون مشــروع ثقافــي وطنــي حضــاري يســندها،
وبالرغــم مــن أن األحــداث والتطــورات فــي مختلــف األزمــات والتحديــات التاريخيــة
أن هنالــك ضــرورة اليــوم لتعزيزهــا بقيــم
أثبتــت متانــة الجبهــة الداخليــة ،إالّ ّ
إيجابيــة ،للتخلــص مــن بعــض المظاهــر التــي أ ّرقــت المجتمــع األردنــي خــال الفتــرة
الماضيــة (مثــل المخــدرات والتطــرف والبطالــة وصعــود الهويــات الفرعيــة وبعــض
التنمــر علــى القانــون) التــي تحتــاج إلــى ثقافــة وطنيــة حضاريــة
مظاهــر ثقافــة
ّ
منفتحــة وفاعلــة لمواجهتهــا.

تطويــر عمــل مديريــات الثقافــة ومراكــز الشــباب فــي المحافظــات كا ّفــة
لتكــون قــادرة علــى توفيــر آليــات إدمــاج الشــباب فــي المشــروعات الثقافيــة
والفنيــة والرياضيــة واألدبيــة والعلميــة المختلفــة ،باالشــتراك مع مؤسســات
المجتمــع المدنــي.
المســاعدة علــى تطويــر الفكــر السياســي لــدى الشــباب األردنــي ،عبــر
ـرف بالتاريــخ السياســي والرمــوز الوطنيــة ،والميــراث
نشــر الثقافــة التــي تعـ ّ
الوطنــي ،بمــا يعــزز الهويــة الوطنيــة الجامعــة ويطورهــا لتكــون قــادرة على
التفاعــل مــع التطــورات والمتغيــرات الكبيــرة التــي تحــدث فــي المجتمــع
والعالــم.
تعزيــز عمــل وحــدة مكافحــة التطــرف واإلرهــاب لتكــون قــادرة  -بصــورة
فاعلــة  -علــى المشــاركة فــي برامــج الوقايــة مــن الفكــر المتطــرف ،وحمايــة
الشــباب األردنــي منــه ،واالهتمــام بالبرامــج العالجية لحملة الفكــر المتطرف،
والقيــام بإعــادة تأهيلهــم فكريــً واجتماعيــً وثقافيــً.
التنســيق بيــن وزارات الثقافــة والشــباب والتربيــة والتعليــم والتعليــم
العالــي الســتعادة أهميــة المســابقات المتنوعــة علــى مســتوى المملكــة،
مثــل أوائــل المطالعيــن ،والمعســكرات الشــبابية ،والمســابقات الرياضيــة
والفنيــة ،وتعزيــز األنشــطة المختلفــة خــارج الحصــص المدرســية وقاعــات
الدراســة فــي المــدارس والجامعــات.
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إيجــاد شــبكة متناســقة بيــن وزارتــي الثقافــة والشــباب ومؤسســات المجتمــع
المدنــي والمبــادرات المجتمعيــة الناجعــة واإليجابيــة لنشــر القيــم االجتماعية
وتعزيــز هــذه الثقافــة واإلفــادة مــن التجــارب المتبادلــة وتعميــم المنفعــة
علــى جميــع محافظــات المملكــة.
ربــط العمــل التطوعــي بالتشــغيل واحتســاب وقــت العمــل التطوعــي
المعتمــد كخبــرة عمليــة.
الســماح لعاملــي القطــاع العــام والخــاص بتخصيــص يــوم تطوعــي واحــد
ســنويًا يضــاف إلــى رصيــد اإلجــازة الســنوية (تحــت مســمى إجــازة تطوعيــة).
التوسع في أعداد الوقف التعليمي والصحي.

ونظــرًا التســاع اســتخدام وســائل االتصــال والشــبكات االجتماعيــة واإلعــام الرقمي
بيــن المواطنيــن ،وتناقــل المعلومــات واألخبــار والمحتــوى عبــر هــذه الوســائل،
فقــد أصبــح مــن الضــروري نشــر مفاهيــم التربيــة اإلعالميــة والمعلوماتيــة لتطويــر
مجموعــة مــن المهــارات األساســية أبرزهــا تطويــر قــدرات التفكيــر النقــدي لــدى
المواطنيــن ،والوصــول إلــى مصــادر المعلومــات الصحيحــة بهــدف بنــاء مجتمــع
يحتــرم التعدديــة وحقــوق اإلنســان والحــوار ،ســتقوم الحكومــة بتبنــي اإلطــار
االســتراتيجي الوطنــي لنشــر التربيــة اإلعالميــة والمعلوماتيــة (،)2022-2019
والــذي ســيعمل خــال العاميــن القادميــن علــى تنفيــذ مــا يلــي:
* إدخــال مفاهيــم التربيــة اإلعالميــة والمعلوماتيــة على شــكل وحدات دراســية
فــي كتــب التربيــة الوطنيــة واالجتماعيــة للصفيــن الســابع والثامــن وكتــاب
الحاســوب للصــف العاشــر ،وإعــداد األدلــة والمناهــج التدريبيــة الخاصــة بذلــك.
* طرح مادة «التربية اإلعالمية» لطلبة الجامعات كمتطلب إجباري.
* بناء قدرات ( )100أستاذ جامعي على مفاهيم التربية اإلعالمية
والمعلوماتية.
* تدريــب مجموعــة مــن المعلميــن فــي مختلــف مديريــات التربيــة والتعليــم
فــي المحافظــات.
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ولتوفيــر قنــوات التواصــل بيــن المواطــن والحكومــة وتعزيــزًا
لمبــادئ اإلفصــاح والشــفافية والمســاءلة ،ســتقوم الحكومــة
بمــا يلــي:
إطالق منصة «حقك تعرف» للتحقق من صحة األخبار.
المعــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى
تعديــل وتطويــر القانــون
ّ
المعلومــات.
تفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف القطاعات.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
مــن خــال التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
الزيــادة فــي عــدد الطلبــات المقدمــة لحــق الحصــول علــى المعلومــات
حــول القضايــا التــي تشــغل النــاس.

الزيادة في نسبة مشاركة الشباب األردني في األعمال التطوعية.

إدخال ( )20وقفًا تعليميًا وصحيًا جديدًا مع نهاية العام .2020
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المحور الثاني :دولة اإلنتاج

المحور الثاني:
دولة اإلنتاج

يمتلــك االقتصــاد األردنــي
قــدرات كبيــرة كامنــة ولــم يتــم
اســتغاللها بالكامــل ،ومــن شــأن
مشــروع النهضــة البحــث عــن
مكامــن الخلــل وإطــاق اإلمكانــات
ّ
تمكــن االقتصــاد األردنــي
التــي
مــن اســتعادة زخــم النمــو
وتحســين مســتويات المعيشــة،
مــن خــال زيــادة اإلنتاجيــة وفعالية
االقتصــاد فــي توليــد فــرص عمــل
منتجــة والئقــة لألردنييــن.
أن االقتصــاد الوطنــي دخــل فــي حلقــة مفرغــة وأصبــح يعانــي مــن
بــات واضحــً ّ
النمــو الــذي
تحديــات أبرزهــا :ضعــف قــدرة االقتصــاد الوطنــي علــى
مجموعــة
ّ
ّ
تراجــع إلــى  %2فــي عــام  2017مقارنــة مــع  %8.2فــي عــام  ،2007ممــا أدى إلــى
تراجــع فــي مســتويات المعيشــة ،وزيــادة فــي معــدالت البطالــة والفقــر ،مــا نتــج
عنــه تراجــع إيــرادات الخزينــة ،وارتفــاع نســبة الديــن العــام وصــو ًال إلــى ()%96.3
مــن الناتــج المح ّلــي اإلجمالــي ،إلــى جانــب الزيــادة المزمنــة فــي عجــز الموازنــة،
واختــال الميــزان التجــاري.
وحالــت عوامــل خارجيــة وداخليــة دون أن يحقــق االقتصــاد األردنــي االزدهــار الــذي
يأملــه المواطــن .فخارجيــً اندلعــت األزمــة الماليــة العالميــة ،وبــدأت االضطرابــات
اإلقليميــة فــي ســوريا والعــراق التــي نجــم عنهــا موجــة لجــوء كبيــرة ،باإلضافــة
إلــى زيــادة العمالــة الوافــدة؛ فكالهمــا ســاهم فــي زيــادة ســكان المملكــة بنســبة
 ،%20ورافــق ذلــك إغــاق المنافــذ الحدوديــة أمــام الصــادرات األردنيــة .أمــا داخليــً،
فســاهمت عوامــل عديــدة فــي إبقــاء االقتصــاد فــي الحلقــة المفرغــة ،كتعقيــد
اإلجــراءات البيروقراطيــة ،وتدنــي كفــاءة الجهــاز اإلداري ،وتدني اإلنفاق الرأســمالي،
وارتفــاع كلفــة اإلنتــاج مــن الطاقــة والعمالــة ،ووجــود العديــد مــن التراكمــات
ـوة الشــرائية.
ـوهات االقتصاد ّيــة
والضريبيــة ،إضافــة إلــى تراجــع القـ ّ
والتشـ ّ
ّ
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ويضــاف إلــى ذلــك النمــوذج التنمــوي الــذي اختطــه األردن منــذ ســبعينيات القــرن
الماضــي ،الــذي أدى إلــى االعتمــاد الكبيــر علــى القطــاع العــام لتوظيــف األردنييــن
حتــى يومنــا هــذا ،حيــث يولــد القطــاع الخــاص مــا ال يزيــد عــن ثلثــي فــرص العمــل
سنو يًا .

2007

2009

2011

2013

2015

2017

مجموع عدد فرص
العمل المستحدثة

70,356

76,316

52,888

48,571

48,309

50,536

عدد الفرص في
القطاع العام

22,230

26,760

18,248

11,487

21,408

16,063

عدد الفرص في
القطاع الخاص

48,126

49,556

34,639

37,084

26,901

34,473

وفــي ظـ ّ
التحديــات ،بــات واجبــً علــى الحكومــة العمــل على تحقيــق نهضة
ـل هــذه
ّ
اقتصاد ّيــة مــن خــال تطويــر نمــوذج تنمــوي أردنــي يكــون محركيــه الرئيســيين
الوطنيــة الرئيســية التــي ّ
الحــد
تمثــل
اإلنتــاج والتشــغيل كمقدمــة لألولويــات
ّ
ّ
األدنــى مــن العناصــر المطلوبــة «للدولــة المنتجــة» ،والتــي تتيــح للمواطنيــن
المســاهمة فــي اإلنتــاج.
ولتحقيــق ذلــك بــات واجبــً التأســيس لبنــاء حلقــة نهضويــة حميــدة هدفهــا
الرئيــس تحســين األوضــاع الماليــة والمعيشــية لألردنييــن ،وتخفيــض مســتوى
الفقــر مــن خــال زيادة االســتثمار والصــادرات ،وزيادة النمــو االقتصادي ،واســتحداث
فــرص العمــل الالئقــة والمنتجــة ،وتحقيــق االســتقرار المالــي ،إضافــة إلــى ضبــط
العجــز ونمــو المديونيــة ،وزيــادة اإلنفــاق علــى تحســين مســتوى الخدمــات،
وتحقيــق نظــام ضريبــي عــادل ومتكافــئ يحمــي الطبقــات متدنيــة الدخــل.
ـتمر
وهنــا ســيكون نموذجنــا التنمــوي األردنــي وفــق نهــج جديــد مســتدام ومسـ ّ
وعابــر للحكومــات ،إلعــادة االقتصــاد
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وفي هذا اإلطار ،ستقوم الحكومة بالعمل بالتوازي على ست
أولويات وطنية خالل العامين المقبلين:
وفــي هــذا اإلطــار ،ســتقوم الحكومــة بالعمــل بالتــوازي علــى ســت أولويــات وطنية
خــال العاميــن المقبلين:

النمو من خالل ريادة األعمال والتجارة.
النمو من خالل ريادة األعمال والتجارة.
توفيــر  30ألــف فرصــة عمــل إضافيــة منتجــة والئقــة
لألردنيين.
برنامج خدمة الوطن.
ضمان االستقرار االقتصادي والمالي.
رفــع كفــاءة القطــاع العــام والقضــاء
علــى الترهــل اإلداري.
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النمو من خالل ريادة األعمال والتجارة

النمو من خالل
ريادة األعمال
والتجارة
نتطلع إلى

إعادة الزخم لدوران
عجلة االقتصاد

ال يمكــن أن يتحقــق النمــو إال بتقليــص عجــز الميــزان التجــاري وزيــادة الصــادرات،
الوطنيــة بنســبة  ،%13فبلغــت  4.47مليــار دينــار فــي
إذ انخفضــت الصــادرات
ّ
العــام  2017نــزو ًال مــن  5.16مليــار دينــار فــي العــام  .2014فــي حيــن بقــي عجــز
خارجيــة
الميــزان التجــاري يتــراوح حــول الـــ 11مليــار دينــار ،وذلــك بســبب عوامــل
ّ
واقعيــة
إقليميــة ،األمــر الــذي يتط ّلــب إيجــاد بدائــل مجديــة ،وحلــول
وظــروف
ّ
ّ
لهــذه المعضلــة .ولتحفيــز ريــادة األعمــال ،ال بــد مــن تحســين مرتبــة األردن فــي
مجــال ممارســة األعمــال التجار ّيــة ،حيــث ح ّلــت المملكــة فــي المرتبــة ( )103علــى
مســتوى العالــم ،ولدينــا القــدرة والمقومــات لتحســين هــذه المرتبــة .وتبعــً
لذلــك ،ســيكون تركيــز الحكومــة خــال العاميــن المقبليــن علــى اتخــاذ إجــراءات
أفقيــة تشــمل مختلــف القطاعــات االقتصاديــة (الصناعيــة والخدميــة والزراعيــة)
لدعــم ريــادة األعمــال ،وإنشــاء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والكبــرى ،وذلــك
التنظيميــة ،وتقليــل كلــف اإلنتــاج خاصــة لألعمــال
مــن خــال تبســيط اإلجــراءات
ّ
والشــركات التــي تعطــي األولو ّيــة لتشــغيل األردنييــن خصوصــً فــي المحافظــات
ومناطــق األطــراف.

بإطالق طاقات اإلبداع واالبتكار
والريادة لدى األردنيين واألردنيات،
وزيادة الصادرات.
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ولترجمــة هــذه األولويــة ،ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات
التالية:
دعم ريادة األعمال:
* دعــم أصحــاب المشــاريع الصغيــرة ورياديــي األعمــال مــن خــال صنــدوق
الريــادة األردنــي الــذي ســيدعم  825مشــروعًا مــن المشــاريع الناشــئة اإلبداعيــة
والمبتكــرة ورصــد  69مليــون دينــار لهــذه الغايــة.
* تحويــل محطــات المعرفــة واســتحداث ( )80حاضنــة أعمــال موزعــة علــى
جميــع أنحــاء المملكــة ،إلتاحــة الفــرص للشــباب للبــدء بمشــاريعهم الخاصــة مــن
المحافظــات.
* الســماح بتأجيــر أراضــي الخزينــة فــي المحافظــات لغايــات إقامــة مشــاريع
اســتثمارية إنتاجيــة صغيــرة ومتوســطة مــن قبــل أبنــاء المحافظــات وفــق ضوابــط
ومعاييــر محــددة.
إصــدار األنظمــة المتعلقــة بقانــون اإلعســار ،وقانــون التفتيــش الموحــد ،وقانــون
الشــركات ،فيمــا يتعلــق بشــركات رأس المــال المغامــر ،وقانــون ضمــان الحقــوق
باألمــوال المنقولــة.
تحفيز الصادرات الوطنية:
* تقديم المســاعدة الفنية والحوافز المالية للشــركات التي تصدر باســتخدام
العمالة األردنية.
* إنشــاء شــركة خاصــة تُعنــى بترويــج الصــادرات وفتــح أســواق جديــدة أمــام
الصــادرات األردنيــة.
* إعادة تأهيل المعابر الحدودية مع سوريا والعراق وفلسطين.
* تــم االتفــاق علــى إنشــاء منطقــة صناعيــة أردنيــة عراقيــة مشــتركة قريبــة
5
مــن الحــدود األردنيــة العراقيــة .
* توســيع نطــاق التغطيــة التأمينيــة للمصدريــن األردنييــن ضمــن برنامــج
ضمــان ائتمــان الصــادرات ليصــل إلــى  100مليــون دينــار ســنويًا مــع نهايــة العــام
.2020

اإلصالح التشريعي:
* تطبيــق المقصلــة التشــريعية ( )Regulatory Guillotineلتبســيط
وإزالــة التشــريعات واألنظمــة والتعليمــات غيــر الفعالــة والمتضاربــة فــي عــدد
مــن القطاعــات ،بمــا يشــمل :تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والســياحة،
والصناعــات الكيماويــة ،والصناعــات الدوائيــة ،والرعايــة الصحيــة.
ـد القانــون المعــدل لقانــون المنافســة رقــم  18لســنة  2011مــن القوانيــن
* يعـ ّ
المتطــورة والعصريــة التــي تواكــب التطــورات الحاليــة المتعلقــة بالحــد مــن
االحتــكار والممارســات المخلــة بالمنافســة.
* تفعيل األنظمة والتعليمات الالزمة لتطبيق قانون حماية المستهلك.
تخفيض كلف الطاقة على القطاعات االقتصادية:
* إنتــاج  %35مــن الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المحليــة ،بمــا فيهــا الطاقــة
المتجــددة ( )%20والصخــر الزيتــي ( )%15بحلــول عــام .2020
* التخفيــض مــن كلــف الكهربــاء علــى الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة مــن
خــال توفيــر حلــول وبدائــل ،منهــا تخصيــص  100ميجــاوات كهربــاء مــن الطاقــة
المتجددة.
* التخفيــض مــن كلــف الكهربــاء علــى الشــركات الكبــرى مــن خــال تســهيل
الحصــول علــى الغــاز ،باإلضافــة إلــى تخصيــص طاقــة متجــددة بأســعار مناســبة.
ّ
يمكــن المجتمعــات المحليــة مــن
إعــادة هيكلــة بنــك تنميــة المــدن والقــرى الــذي
الوصــول إلــى التمويــل للمشــاريع اإلنتاجيــة.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
مــن خــال
ّ
ـدم ترتيــب األردن فــي تقريــر ممارســة األعمــال مــن المرتبــة ( )104فــي
تقـ ّ
العــام  2018إلــى المرتبــة ( )90علــى األقــل مــع نهايــة العــام .2020
الزيادة في عدد الشركات الناشئة المسجلة.
نمو حجم الصادرات الوطنية بنسبة ( )%5سنويًا.
تخفيــض حجــم الــواردات الكلــي مــن الطاقــة بنســبة ( )%15مــع نهايــة
العــام .2020
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النمو من خالل
االستثمار والنهوض
بقطاعات اقتصادية
يتميز بها األردن

النمــو مــن خــال االســتثمار والنهــوض بقطاعــات اقتصاديــة
يتميــز بهــا األردن
إن تحقيــق النمــو االقتصــادي يتطلــب زيــادة االســتثمار المحلــي واألجنبــي كأســاس
ّ
النمــو ،وتوفيــر
معــدالت
القتصــاد وطنــي قــوي؛ فزيــادة االســتثمار تعنــي زيــادة
ّ
ّ
فــرص عمــل ،وزيــادة إيــرادات الخزينــة ،وبالتالــي انخفــاض عجــز الموازنــة ،وتقليــص
المديونيــة إلــى الناتــج اإلجمالــي المحلــي ،حيــث تراجــع االســتثمار األجنبــي
نســبة
ّ
المباشــر مــن قرابــة  2مليــار فــي العــام  2008إلــى  1.2مليــار فــي العــام .2017
األجنبيــة
ولتحفيــز االســتثمار ،ســتعمل الحكومــة علــى اســتقطاب االســتثمارات
ّ
والمحليــة ،وخصوصــً االســتثمار فــي المحافظــات ،حيــث ســيكون تركيــز الحكومــة
ّ
خــال العاميــن المقبليــن علــى القطاعــات االقتصاديــة التــي يتمتــع بهــا األردن
بميــزة تنافســية للتصديــر إلــى األســواق الخارجيــة والصعــود فــي سلســلة
القيمــة ،مثــل الزراعــة ،والخدمــات الهندســية ،وتكنولوجيــا المعلومــات ،وخدمــات
التعاقــد ،والصناعــات اإلبداعيــة ،والســياحة بمــا فيهــا الســياحة العالجيــة.

نتطلع إلى

تعزيز الميزة التنافسية
لألردن
والبناء عليها في عدة قطاعات
وتشجيع االستثمار فيها ،مما
يضمن زيادة استقطاب االستثمارات
المحلية واألجنبية المباشرة.
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ولترجمــة هــذه األولويــة ،ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات
التالية:
تأســيس شــركة قابضــة تتــاح المســاهمة فيهــا لألردنييــن والمغتربيــن
والنقابــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي والصناديــق االســتثمارية العربيــة
والعالميــة ،ويتــم مــن خاللهــا تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن
أولويــات اســتثمارية كبيــرة.
تطويــر وتفعيــل قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتحفيــز
االســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة والقطاعــات الجديــدة ،التــي يمكــن أن
يســاهم فيهــا القطــاع الخــاص.
تطويــر إطــار السياســة العامــة والبنيــة التحتيــة لتطويــر الخدمــات الماليــة
الرقميــة.
تحفيــز االســتثمار فــي البحــر الميــت والبتــرا والعقبــة ،مــن خــال تأجيــر أراضــي
الخزينــة فــي هــذه المناطــق بأســعار مخفضــة ووفــق ضوابــط ومعاييــر محددة.
تحفيــز االســتثمار فــي المناطــق الصناعيــة مــن خــال تخفيــض كلــف إيجــارات
األراضــي فيهــا حســب المحافظــة والقطــاع.

تسهيل الوصول إلى التمويل:
* إتاحــة التمويــل لثالثــة قطاعــات إضافيــة ،هــي الصحــة ،والنقــل (شــركات
النقــل) ،والتعليــم (التدريــب المهنــي والفنــي والتقنــي) ضمــن برنامــج البنــك
المركــزي لتمويــل ودعــم القطاعــات االقتصاديــة ،ليصبــح مجموعهــا تســعة
ـدم البرنامــج ســلفًا متوســطة األجــل للبنــوك بأســعار فائــدة تبلــغ
قطاعــات ،ويقـ ّ
 %1.75للمشــاريع فــي العاصمــة ،و %1للمشــاريع فــي باقــي المحافظــات.

قطاع السياحة:
* تطوير ( )6منتجات ومواقع سياحية في مختلف مناطق المملكة.
* خلق ( )8فرص كمشاريع استثمارية في المواقع السياحية على األقل.
* اســتحداث فئــة جديــدة مــن تأشــيرات الدخــول إلــى المملكــة تحــت مســمى
ســياحة عالجيــة.
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قطاع الزراعة:
* تقديــم المســاعدة الفنيــة والحوافــز الماليــة للمزارعيــن إلنتــاج محاصيــل
ذات كفــاءة فــي اســتخدام الميــاه واالســتفادة مــن التكنولوجيــا (مثــل الزراعــة
المائيــة) التــي تتطلــب فنييــن أردنييــن ماهريــن.
* التركيز على الزراعة العضوية والتمور والنباتات العطرية.

قطاع الخدمات الهندسية:
* إعــادة النظــر بأســس التصنيــف للمقاوليــن وتأهيــل المكاتــب االستشــارية
ليكونــوا قادريــن علــى المنافســة عربيــً وإقليميــً ودوليــً.
* اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بمشــاركة المقاوليــن األردنييــن والشــركات
الهندســية المحليــة فــي مشــاريع إعــادة اإلعمــار بالــدول المجــاورة مــن خــال برامــج
ضمــان الصــادرات.
* العمــل علــى اعتمــاد التصنيــف األردنــي للمقاوليــن األردنييــن والشــركات
الهندســية العتمــاده للعمــل خــارج األردن
* اعتمــاد الكــودات األردنيــة الصــادرة مــن مجلــس البنــاء الوطنــي األردنــي مــن
قبــل جامعــة الــدول العربية.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
مــن خــال
ّ
نمــو حجــم االســتثمار األجنبــي المباشــر بنســبة ( )%10مــع نهايــة
العــام 2020
نمو التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.
الزيــادة فــي حجــم التمويــل الممنــوح وعــدد المشــاريع المســتفيدة مــن
برنامــج البنــك المركــزي لتمويــل ودعــم القطاعــات االقتصاديــة.
زيــادة الدخــل الســياحي ليصــل إلــى ( )5مليــارات دينــار مــع نهايــة
العــام .2020
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توفير  30ألف فرصة عمل إضافية منتجة والئقة لألردنيين

توفير  30ألف فرصة
عمل إضافية منتجة
والئقة لألردنيين
نتطلع إلى

توفير  30ألف فرصة
عمل إضافية لألردنيين
واألردنيات خالل العامين
القادمين ،تحقق ذاتهم وتوفر لهم
حياة أفضل..

ـو االقتصــادي هــو
إن تراجــع معــدالت النمـ ّ
أحــد التحديــات التي واجهــت األردن خالل
الســنوات الماضيــة ،األمــر الــذي أدى إلــى
تراجــع قــدرة االقتصــاد علــى اســتحداث
فــرص عمــل جديــدة ،وبالتالــي ارتفــاع
معــدالت البطالــة الــذي كان له أثر مباشــر
علــى تراجــع مســتويات دخــل األســر.
ومــا زال ســوق العمــل فــي األردن يواجــه
مواطــن ضعــف عديــدة خصوصــً فــي
ظــل ارتفــاع معــدل البطالــة إلــى %18.7
فــي الربــع الثانــي مــن عــام  .2018وفــي
الوقــت نفســه ،بلــغ معــدل المشــاركة
فــي ســوق العمــل  %39.2فــي عــام
 2017وهــو منخفــض نســبيًا بالنســبة
إلــى دول العالــم.
ويكشــف معــدال البطالــة والمشــاركة
فــي ســوق العمــل ضعفــً لــدور المــرأة
والشــباب ،حيــث بلغــت نســبة البطالــة
لــدى اإلنــاث  %26.8فــي عــام ،2018
ولــدى خريجــي الجامعــات بنســبة ،%32
ّ
يقــل تحصيلهــم عــن شــهادة
والذيــن
الدراســة الثانويــة العامــة بنســبة
.%44.3
ويترافــق ذلــك مــع وجــود زهــاء مليــون
عامــل وافــد يســتحوذون علــى فــرص
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ّ
أن
عمــل ومهــن مجزيــة ،وهــذا
يؤكــد ّ
االقتصــاد األردنــي قــادر علــى توليــد
فــرص العمــل ،ولكــن المعضلــة
الرئيســية تكمــن فــي وجــود عمالــة
وافــدة غيــر ماهــرة أضعفــت الحافــز
لــدى قطاعــات هامــة (مثــل الزراعــة
واإلنشــاءات) علــى «مكننتهــا» ورفــع
إنتاجيتهــا ،مــا أدى إلى عــزوف العمالة
األردنيــة عنهــا .ويتمثــل حــل هــذه
المعضلــة بالحــد مــن العمالــة الوافــدة
غيــر الماهــرة ،وإيجــاد حوافــز لمكننــة
القطاعــات وتأهيــل العمالــة األردنيــة
للعمــل فــي هــذه القطاعــات بإنتاجيــة
أعلــى ،وبالتالــي أجــور أعلــى .وتبعــً
لذلــك ،يقــع علــى عاتــق الحكومــة
ـؤولية مســاعدة ّ
الشــباب مــن كال
مسـ
ّ
الجنســين علــى االســتفادة مــن فــرص
عمــل منتجــة والئقــة مــن خــال برامــج
تدريــب وتشــغيل ودعــم لألجــور
بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص.
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ولترجمــة هــذه األولويــة ،ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات
التالية:
توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين:
* توفيــر حوالــي  6000فرصــة عمــل فــي القطــاع الصناعــي عــن طريــق برامــج
مؤسســة التدريــب المهنــي.
* توفيــر  6000فرصــة عمــل مــن خــال تحفيــز صناعــات المالبــس والمحيكات في
المناطــق الصناعيــة المؤهلــة ،وفتح ( )15فرعــً إنتاجيًا إضافيًا فــي المحافظات.
* توفيــر  4000فرصــة عمــل مــن خــال التدريــب والتشــغيل فــي مجــال إدارة
مرافــق الطعــام والشــراب ،وتدريــس طلبــة المحافظــات النائيــة ،ودعــم رســوم
الطالــب فــي تخصصــات الســياحة والفندقــة والمشــروع الســياحي ومشــروع
التدريــب والتشــغيل.
* توفيــر حوالــي  2500فرصــة عمــل فــي قطــاع اإلنشــاءات واإلســكان عــن طريــق
الشــركة الوطنيــة للتشــغيل وتدريــب المهندســين حديثــي التخــرج بالتعــاون
مــع نقابــة المهندســين األردنييــن.
* توفير حوالي  2100فرصة عمل في القطاع الزراعي الموجه للتصدير.
* توفيــر حوالــي  1700فرصــة عمــل فــي قطــاع ريــاض األطفــال والحضانــات
النموذجيــة.
* توفيــر  2200فرصــة عمــل للمهــن الطبيــة فــي القطــاع الصحــي العــام
المقدمــة للخدمــات الصحيــة المنزليــة
والخــاص وتحفيــز شــركات القطــاع الخــاص
ّ
للمســنين.
* توفيــر  3000فرصــة عمــل حــر مــن خــال اإلقــراض المباشــر ،وإنشــاء مشــاريع
صغيــرة لألردنييــن المتعطليــن عــن العمــل فــي جميــع المســتويات العلميــة
والفنيــة والمهنيــة فــي مختلــف القطاعــات.
* توفيــر  1000فرصــة عمــل فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات عــن
طريــق تشــغيل خريجــي االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن خــال محطــات
المعرفــة.
* اســتحداث  1500فرصــة عمــل مــن خــال إعفــاء شــركات القطــاع الخــاص
مــن جــزء مــن ضريبــة الدخــل المفروضــة عليهــا مقابــل تدريــب وتشــغيل الشــباب
حديثــي التخــرج والمتعطليــن عــن العمــل ،والمســاهمة فــي مشــاريع مشــغلة
للشــباب كجــزء مــن المســؤولية المجتمعيــة للشــركات.
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تحسين بيئة العمل:
* توفير بيئة صديقة لعمل المرأة خالية من التمييز:
* إزالــة القيــود المهنيــة علــى المــرأة فــي مــكان العمــل والموجــودة فــي
التشــريعات العماليــة.
* إلــزام الشــركات التــي توظــف ( )10عامليــن أو أكثــر بوضــع سياســات للعنــف
ـرش فــي مــكان العمــل اســتنادًا للمــادة ( )55مــن قانــون العمل.
والتحـ ّ
* تشــجيع التحويــل اإللكترونــي مــن قبــل الشــركات ألجــور ورواتــب العامليــن
تدريجيــً بــدءًا بقطاعــات محــددة ،لضمــان حصــول العامــل علــى حقوقــه فــي األجــر.
* مضاعفــة تغطيــة مســح وتفتيــش متطلبــات ومعاييــر الســامة والصحــة
المهنيــة للضمــان االجتماعــي ليشــمل ضعــف أعــداد العامليــن الذيــن يشــملهم
المســح ســنويًا.
* تـأمين وربط جميع المناطق الصناعية بوسائل النقل العام.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
مــن خــال
ّ
توفير  30ألف فرصة إضافية لألردنيين مع نهاية العام .2020

تخفيــض عــدد الوفيــات الناتجــة عــن إصابــات العمــل بنســبة %5
ســنويًا.
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برنامج خدمة الوطن

برنامج
خدمة الوطن

نتطلع إلى

تدعيم سوق العمل
بالكوادر الشبابية
المدربة والمؤهلة،

وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة
لديهم ليكونوا أفرادًا منتجين في
المجتمع.
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مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الشــباب والشــابات فــي الحصــول علــى الوظائــف،
ضعــف المهــارات والخبــرات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل ،نتيجــة ق ّلــة فــرص
التدريــب والتأهيــل التــي تعــزّ ز فرصهــم فــي الحصــول علــى الوظائــف .كمــا
يتحملــون
تبــرز الحاجــة إلــى تمكيــن الشــباب والشــابات ليكونــوا أفــرادًا فاعليــن،
ّ
بقــوة فــي خدمــة
المســؤولية ،ويتح ّلــون بقيــم المواطنــة الفاعلــة ،ويســهمون
ّ
ّ
المجتمــع الــذي ّ
يمثلــون الشــريحة األكبــر فيــه.
مــن هنــا ،يأتــي برنامــج «خدمــة الوطــن» بالتعــاون مــا بيــن القــوات المســلحة
األردنيــة ووزارة العمــل ،الــذي يهــدف إلــى تدريــب وتأهيــل شــباب وشــابات
الوطــن وتزويدهــم بقواعــد الضبــط والجديــة ،وتنميــة الحــس الوطنــي لديهــم،
وتأهيلهــم مهنيــً حســب متطلبــات ســوق العمــل.
وســتكون منهجيــة التدريــب المعتمــدة فــي هــذا البرنامــج الوطنــي فــي عــدة
قطاعــات منهــا الصناعــة ،واإلنشــاءات والســياحة ،وبواقــع ( )476ســاعة تدريبيــة
مقســمة إلــى مرحلتيــن ،كمــا يلــي:
التدريب الوطني/عسكري:

التدريب المهني:

لمــدة شــهر يهــدف إلــى تنميــة الحــس الوطني

لمــدة ( )3شــهور يتضمــن التدريــب داخــل

واالنضبــاط فــي العمــل لــدى المتدربيــن،

المشــاغل والمختبــرات التابعــة للقــوات

باإلضافــة إلــى تدريبــات اللياقــة البدنيــة

المســلحة األردنيــة ،نظريــً وعمليــً ليمــد

ومهــارات الســلوك.

المتدربيــن بالمهــارات الحياتيــة وريــادة األعمــال
والســامة والصحــة المهنيــة.

ســيمنح المتــدرب والمتدربــة خــال البرنامــج امتيــازات عــدة منهــا :مبلغــً شــهريًا
مقطوعــً ،وتأميــن المبيــت والطعــام والنقــل واللبــاس والتأميــن ضــد إصابــات
العمــل ،باإلضافــة إلــى إجــازة مزاولــة مهنــة مصدقــة مــن مركــز االعتمــاد وضبــط
الجــودة  CAQAفــي نهايــة فتــرة التدريــب.
ولترجمــة هــذه األولويــة ،ســتقوم

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح

الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات التالية:

فــي تنفيــذ هــذه األولويــة مــن خــال

إطــاق برنامــج «خدمــة وطــن» والبــدء
باســتقطاب الشــباب والشــابات
والتســجيل فــي البرنامــج مــع مطلــع
عــام .2019

ـدم فــي المؤشــرات التاليــة:
التقـ ّ

رفــد ســوق العمــل بـــ ِ ( )20ألــف شــاب
وشــابة منضبطيــن ومؤهليــن
مهنيــً مــع نهايــة عــام .2020
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ضمان االستقرار االقتصادي والمالي

ضمان االستقرار
االقتصادي والمالي
نتطلع إلى

زيادة الثقة باالقتصاد
الوطني،
وضبط اإلنفاق وتقليص عجز
الموازنة ،وضبط مستوى الدين
العام ،وإعادة توزيع العبء
الضريبي على المواطنين بعدالة.
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إن االســتقرار المالــي يتمثــل بضبــط العجــز المالــي والمديونيــة ،وهــو متطلــب
أساســي لتعزيــز الثقــة باالقتصــاد وتحقيــق النمــو االقتصــادي .وتظهــر األرقــام
أن الحكومــة خــال الســنوات األخيــرة حققــت عجــزًا متواص ـ ً
ا فــي الموازنــة ،وجــاء
ذلــك مدفوعــً بنمــو النفقــات الجاريــة وخصوصــً تعويضــات العامليــن والمنافــع
االجتماعيــة (الرواتــب والتقاعــد المدنــي) ،وفوائــد القــروض ،األمــر الــذي أدى إلــى
تفاقــم أرقــام الديــن العــام التــي وصلــت إلــى نســبة  %96.3مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي ،وترتــب علــى ذلــك ارتفــاع خدمــة المديونيــة وصــو ًال إلــى  %92مــن
النفقــات الرأســمالية.
وأدى ارتفــاع اإلنفــاق الجــاري إلــى انخفــاض اإلنفــاق الرأســمالي كنســبة مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي إلــى  ،%3.9وهــي نســبة غيــر كافيــة إلحــداث النمــو االقتصــادي
المطلــوب وتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة فــي
المملكــة ،األمــر الــذي يتطلــب البحــث عــن تطبيــق نمــاذج الشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص لتمويــل بعــض المشــاريع والخدمــات.
ماليــة رشــيدة تحصــن قــوة
ويقــع علــى عاتــق الحكومــة بالتالــي وضــع سياســة
ّ
االقتصــاد أمــام الصدمــات االقليميــة والعالميــة ،وتقلــص عجــز الموازنــة مــن خــال
تحســين كفــاءة اإلنفــاق العــام ،وترشــيق الجهــاز الحكومــي ،وإعــادة توزيــع العــبء
الضريبــي ،ومكافحــة التهــرب الضريبــي ،وتعزيــز اإليــرادات المحليــة.
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ولترجمــة هــذه األولويــة ،ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات
التالية:
ضبط وتحسين كفاءة اإلنفاق العام:
* تطبيــق وتعميــم نظــام إدارة المخــزون العــام الحكومــي اإللكترونــي (أدويــة
ولوازم).
* تطوير نظام الشراء الموحد.
* تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.
* التوزيع العادل للعبء الضريبي:
* تعديــل عــبء ضريبــة المبيعــات مــن العــبء الضريبــي الكلــي تدريجيــً بنــاء
علــى مســتوى اإليــرادات العامة.
مكافحة التهرب الضريبي:
* إدراج مادة في مشروع قانون ضريبة الدخل تلزم بإصدار الفواتير.
* تطبيــق نظــام فوتــرة إلكترونــي يمكــن مــن خاللــه متابعــة عمليــة االلتــزام
بإصــدار الفواتيــر مــن قبــل المكلفيــن بذلــك.
* تغليــظ العقوبــات الماليــة علــى المتهربيــن وصــو ًال إلــى عقوبــة الســجن فــي
حــال التكرار.
* نقــل تبعيــة االدعــاء العــام فــي كل مــن دائرتــي ضريبــة الدخــل والمبيعــات
والجمــارك إلــى القضــاء.
* تفعيل التنسيق بين الجهات الرقابية بما ُيحد من التهرب الضريبي.
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وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
مــن خــال
ّ
زيــادة الدقــة فــي تقديــر إيــرادات ونفقــات الموازنــة العامــة بحيــث ال تقل
6
عــن . %95

تخفيــض نســبة عجــز الموازنــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة
( )%0.5ســنويًا.

تخفيــض نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن
( )%96.3إلــى ( )%92.4مــع نهايــة .2020

المحصلــة مــن خــال تحســين اإلدارة الضريبيــة
زيــادة اإليــرادات المحليــة
ّ
ومحاصــرة التهــرب الضريبــي بـــواقع ( )70مليــون دينــار ســنويًا علــى
األقــل.

 -6تحتســب الدقــة بأخــذ الفــرق بيــن اإليــرادات المقــدرة واإليــرادات الفعليــة فــي الســنة الماليــة وقســمته علــى اإليــرادات
المقــدرة ،ثــم طرحــه مــن  1مــن جهــة ،والفــرق بيــن النفقــات المقــدرة والفعليــة وقســمته علــى النفقــات المقــدرة ،ثــم طرحــه
مــن  1مــن جهــة أخــرى .فــي العــام  ،2017كانــت نســبة الدقــة  %91.5بالنســبة لإليــرادات ،و %92.8بالنســبة للنفقــات
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رفع كفاءة القطاع
العام والقضاء على
الترهل اإلداري
نتطلع إلى

الوصول إلى قطاع
عام كفؤ وفعال

في خدمة المواطن ،ويكون شريكًا
ّ
وممكنًا للقطاع الخاص.
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يعــد رفــع كفــاءة القطــاع العــام أولويــة وطنيــة ومتطلبــً أساســيًا لتعزيــز الوصول
إلــى دولــة اإلنتــاج وإعطــاء الــدور للقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي ليكونــوا
شــركاء فاعليــن فــي التنميــة مــع الحكومــة .ويعــد ترشــيق الجهــاز الحكومــي
خطــوة ضروريــة لمعالجــة الترهــل علــى المســتوى الكلــي للجهــاز الحكومــي ،مــن
خــال عمليــات إعــادة الهيكلــة التــي تهــدف إلــى تقليــص حجــم الجهــاز الحكومي
بمكوناتــه المختلفــة مــن مؤسســات ووزارات ودوائــر حكوميــة ،وإلغــاء االزدواجيــة
والتداخــل والتكــرار فــي المهــام التــي تنفذهــا الحكومــة ،وضبــط التوســع فــي
إنشــاء المؤسســات المســتقلة واقتصــار وجودهــا علــى الحــاالت التــي تتطلــب
طبيعــة عملهــا ذلــك فقــط ،ومأسســة وتنظيــم اســتخدام األنمــاط المؤسســية
المختلفــة للدوائــر الحكوميــة وربطهــا مــع طبيعــة المهــام واألدوار والممارســات
الفضلــى لحوكمتهــا.
وستســعى الحكومــة إلــى تحســين نوعية الخدمــات الحكومية المقدمــة للمواطن
وتحقيــق تكامليــة المؤسســات الحكوميــة وإطــاق الخدمــات اإللكترونيــة ،إلــى
جانــب تحســين تجربــة المواطــن عنــد زيارتــه للدوائــر الحكوميــة للحصــول علــى
الخدمــة ،باإلضافــة إلــى ضــرورة أن تتمتــع مراكــز تقديــم الخدمــات ببنيــة تحتيــة
مالئمــة وبيئــة مواتيــة لتقديــم الخدمــة تضمــن توفــر وســائل الراحــة واالحتياجــات
اإلنســانية مثــل مقاعــد االنتظار ،والــدور اآللــي ،ودورات المياه ،والتســهيالت الالزمة
لحصــول جميــع الفئــات علــى الخدمــة (كــذوي االحتياجــات الخاصــة ،كبــار الســن،)...
فض ـ ً
ا عــن وجــود موظفيــن مؤهليــن ومدربيــن علــى تقديــم الخدمــة والتعامــل
بلباقــة ومهنيــة مــع متلقــي الخدمــة.
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ولترجمــة هــذه األولويــة ،ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ اإلجــراءات
التالية:
ترشيق الجهاز الحكومي:
* تقليــص حجــم الجهــاز الحكومــي بمكوناتــه المختلفة من مؤسســات ووزارات
ودوائــر حكومية.
* إعــداد وتطبيــق سياســة االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية بهــدف
مأسســة عمليــات إعــادة توزيــع الموظفيــن حســب حاجــة الدوائــر الحكوميــة كمــً
ونوعــً ،وبمــا يضمــن األمــان الوظيفــي والحمايــة االجتماعيــة كموظــف حكومــي
ومواطــن أردنــي حقوقــه مصونــة.
خدمات الحكومة اإللكترونية:
* إطالق ( )170خدمة إلكترونية إضافية ذات الطلب المرتفع:
 للمواطــن ،وتشــمل الجهــات التاليــة :دائــرة األحــوال المدنيــة ،وإدارة ترخيــصعمــان الكبــرى ،ووزارة
الســواقين والمركبــات ،ودائــرة ضريبــة الدخــل ،وأمانــة ّ
التنميــة االجتماعيــة ،ووزارة الصحــة ،وإدارة التأميــن الصحــي.
 للشــركات واألعمــال ،وتشــمل الجهــات التاليــة :وزارة الصناعــة والتجــارةعمــان الكبــرى ،ووزارة العمــل ،ودائــرة مراقبــة الشــركات ،ودائرة
والتمويــن ،وأمانــة ّ
ضريبــة الدخــل ،ودائــرة األراضــي والمســاحة.
 تفعيــل نظــام الهويــة الذكيــة لألفــراد ونظــام الدخــول الموحــد (كلمــة ســرواحــدة لجميــع الخدمــات الحكوميــة).
 تطوير آليات الدفع اإللكتروني وربطها مع الخدمات اإللكترونية.تحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية:
* اإلطــاق الكامــل لمنصــة «بخدمتكــم» وهــي منصــة تفاعليــة للتواصــل مــن
خــال إرســال األســئلة واالقتراحــات والشــكاوى واإلبالغــات.
* توفيــر ( )3مراكــز خدمــة نموذجيــة في الشــمال والوســط والجنوب لتســهيل
الحصــول علــى حزمــة مــن الخدمــات الحكومية من مــكان واحد.
* تطويــر وصيانــة وتجهيــز ( )70مركــزًا لتقديــم خدمــة تابعــة للدوائــر
تقــدم خدمــات مباشــرة للمواطنيــن.
الحكوميــة التــي
ّ
* بنــاء قــدرات وتأهيــل ( )1000موظــف مــن موظفــي المكاتــب األماميــة
(مقدمــي الخدمــات).
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* مسح درجة رضا متلقي الخدمة عن الخدمات الحكومية.
* تطويــر معاييــر عامــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة ،ومؤشــرات أداء علــى
مســتوى المراكــز الخدميــة.
* تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والبلديــات فــي تقديــم
الخدمــات الحكوميــة (التعهيــد) ،بمــا يســهم فــي رفــع جــودة الخدمــة المقدمــة
وتعزيــز إمكانيــة الوصــول إليهــا فــي المحافظــات وخصوصــً فــي األطــراف.

وســيعرف المواطــن مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه األولويــة
مــن خــال التقــدم فــي المؤشــرات التاليــة:
تخفيــض عــدد الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بنســبة ( )%8مــن
( )110فــي العــام  2018إلــى ( )101مــع نهايــة العــام .2020

زيــادة نســبة اإلقبــال علــى الخدمــات اإللكترونيــة مــن  %10إلــى %40
مــن كامــل الخدمــات المقدمــة إلكترونيــً.

زيــادة نســبة رضــا المواطــن عــن الخدمــات الحكوميــة مــن  %66إلــى
 %75مــع نهايــة العــام .2020

عــدد الشــكاوى واالقتراحــات المســتقبلة عبــر منصــة «بخدمتكــم»
ونســبة اإلغــاق لهــا لتصــل إلــى  %95مــع نهايــة .2020
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يقــوم مفهــوم دولــة التكافــل علــى مبــادئ واضحــة محورهــا الرئيــس العدالــة
االجتماعيــة ،لكــن يبقــى الســؤال كيــف تحقــق الدولــة األردنيــة العدالــة االجتماعيــة
والتكافــل مــن وجهــة نظــر المواطــن؟ وكيــف نقيــس مــدى التقــدم بهــذا االتجــاه؟
لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتعزيــز دولــة التكافــل علــى المــدى الطويــل يجــب
العمــل علــى توزيــع عــادل للدخــل والتشــغيل ومحاربــة الفقــر وتعزيــز الحمايــة
االجتماعيــة كجــزء ال يتجــزأ مــن أولويــات عمــل الحكومــة للعاميــن المقبليــن
لتحقيــق نمــو طويــل األمــد.
مــع ذلــك ،فالمقيــاس الحالــي الحتســاب مــدى انتشــار العدالــة االجتماعيــة هــو
مقيــاس الدخــل وتحديــدًا مقيــاس الفقــر المطلــق المحتســب علــى أســس تغطيــة
الحاجــات األساســية .لكــن هــذا المقيــاس ال يعكــس إ ّلا الحــد األدنــى مــن شــعور
نوســع نطــاق مفهــوم
اإلنســان بالعدالــة االجتماعيــة .ولمنظــور أشــمل ،علينــا أن
ّ
العدالــة االجتماعيــة ليشــمل الفقــر النســبي (وليــس فقــط المطلــق) والفقــر
المعنــوي (وليــس المــادي فقــط) ،والحمايــة مــن المخاطــر (كالمــرض والعجــز
والبطالــة) ،وكلهــا مفاهيــم مترابطــة ومؤثــرة فــي بعضهــا البعــض ولكــن ال
تختــزل فــي واحــدة.
إن الفقــر النســبي يشــير إلــى الفروقــات النســبية بيــن األغنيــاء ومتوســطي
َّ
الدخــل والفقــراء .وهــو بحــد ذاتــه مؤشــر مهــم لشــعور اإلنســان بالعدالــة ،وأهــم
أدوات الحــد مــن الفقــر النســبي هــي نظــام ضريبــي عــادل يعتمــد علــى حجــم
أكبــر مــن الضرائــب المباشــرة والتصاعديــة فــي ضريبــة الدخــل ،كمــا يتطلــب
الحــد مــن الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تقتطــع مــن الغنــي والفقيــر بنفــس
القيمــة ،وإنفــاق هــذه الضرائــب علــى خدمــات تســتفيد منهــا الطبقــات الوســطى
ومحــدودة الدخــل والفقيــرة.
أمــا الفقــر المعنــوي فيشــير إلــى الفروقــات ليــس فقــط فــي الدخــل المــادي وإنمــا
فــي الفــرص المتاحــة لبعــض فئــات المجتمــع دون األخــرى ،مثــل عــدم التكافــؤ
فــي فــرص التعليــم والصحــة وفــرص العمــل والمشــاركة السياســية ،الحريــات،
وهــو بمثابــة الفقــر فــي الفــرص التــي تســمح للمواطــن فــي التعبيــر عــن نفســه
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والمشــاركة واســتخدام قدراتــه علــى أفضــل وجــه .وهــذه الفروقــات أيضا فــي غاية
األهميــة مــن حيــث تأثيرهــا ليــس فقــط علــى الدخــل المــادي ولكــن أيضــً علــى
شــعور اإلنســان بكرامتــه وإنســانيته ،والحمايــة مــن المخاطــر تشــير إلــى القــدرة
تحمــل ،أو تجــاوز المحــن التــي يتعــرض لها اإلنســان .فالمــرض والعجز
علــى تجنّ ــبّ ،
والبطالــة قــد تكــون أمــورًا عارضــة ولكــن مكلفــة ماديــً ومعنويًا فــي غيــاب القدرة
علــى تحمــل كلفهــا فــي غيــاب التأهيل الــازم .ومرحلة الشــيخوخة تتطلــب حماية
مــن العــوز وبرامــج ضمــان اجتماعــي وتأميــن صحــي تســاعد المســن علــى العيــش
بكرامــة بعــد التقاعــد.
ـوة ومحاربــة الفقــر النســبي
ولصـ ْ
ـون كرامــة المواطنيــن ،وتحقيــق العدالــة المرجـ ّ
َ
والمعنــوي يجــب العمــل علــى تطويــر وتحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة
ـرض قطــاع
للمواطنيــن باإلضافــة إلــى توســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة .حيــث تعـ ّ
(الصحــة ،التعليــم ،النقــل ،الميــاه ،اإلســكان ،البنيــة
مكوناتــه
الخدمــات بمختلــف
ّ
ّ
التحتيــة ..الــخ) خــال األعــوام األخيــرة إلــى ضغــوط متزايــدة جــراء الطلــب المتزايــد
ّ
عليهــا .كمــا شــهدت بعــض الخدمــات العامــة تراجعــً ملحوظــً لمســناه مــن خــال
ـتمرة بتحســين واقــع ومســتوى الخدمــات
مطالبــات المواطنيــن المشــروعة والمسـ ّ
المقدمــة لهــم ،باإلضافــة إلــى شــعورهم الحقيقي بعــدم الرضا عن تلــك الخدمات
ّ
مقارنــة بمــا يتحملــه المواطــن مــن عــبء ضريبــي ســواء كانــت ضرائــب مباشــرة أو
غيــر مباشــرة.

وفي هذا اإلطار ،ستقوم الحكومة بالعمل بالتوازي على ست
أولويات وطنية خالل العامين المقبلين:

توسيع نطاق الحماية
االجتماعية
تطوير مخرجات
التعليم العام
تحسين مستوى
الرعاية الصحية
تطوير منظومة النقل
العام
الميسر
السكن
ّ
البيئة وسالمة المواطن

بنوعيــة
أن مطالــب المواطنيــن بتحســين واقــع الخدمــات
وتــدرك الحكومــة ّ
ّ
تتناســب وحجــم العــبء الضريبــي الــذي يتحملونــه هــو حــق لهــم ،وهــذا
يســتدعي أن تعمــل الحكومــة وفــق األولو ّيــات واإلمكانــات المتاحــة لالرتقــاء
المقدمــة ،خصوصــً فــي مجــال النقــل العــام والتعليــم ،والرعايــة
بجــودة الخدمــات
ّ
االجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي توفيــر الســكن
الصحيــة ،والحمايــة
ّ
ّ
التحتيــة.
المالئــم ،وتطويــر خدمــات البنيــة
ّ
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توسيع نطاق الحماية االجتماعية

توسيع نطاق
الحماية االجتماعية
نتطلع إلى

بناء منظومة حماية
اجتماعية شاملة
ومتكاملة

تحصن األردنيين واألردنيات من
ّ
الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم
من العيش بكرامة.
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يعــد األردن مــن الــدول الرائــدة فــي العالــم العربــي بتطويــر أنظمــة وبرامــج
ّ
والمعرضــة
تقــدم الحمايــة لألفــراد واألســر الفقيــرة
الحمايــة االجتماعيــة التــي
ّ
ّ
للفقــر .وتتكــون منظومــة الحمايــة االجتماعيــة مــن عــدة العبيــن أساســيين
وضمــن أدوار ومســؤوليات متنوعــة ،حيــث تشــكل وزارة التنميــة االجتماعيــة
وصنــدوق المعونــة الوطنيــة ،ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،ووزارة الصحــة،
ووزارة التربيــة والتعليــم ،ووزارة العمــل والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي،
ووزارة الشــؤون البلديــة ،وصنــدوق الــزكاة أركان منظومــة الحمايــة االجتماعيــة في
المملكــة .ويضــاف إلــى هــذه المنظومــة مؤسســات المجتمــع المدنــي ،ومبــادرات
المســؤولية المجتمعيــة لشــركات القطــاع الخــاص .وتقــدم هــذه الجهــات برامــج
مختلفــة تشــمل المســاعدات االجتماعيــة الماليــة والعينيــة؛ وبرامــج التأمينــات
االجتماعيــة لحمايــة األفــراد واألســر مــن مخاطــر العجــز ،والشــيخوخة والبطالــة،
وتدخــات ســوق العمــل وبمــا فيهــا مــن دعــم لألجــور والنقــل والتدريــب لتمكيــن
األســر الفقيــرة والمعرضــة للفقــر مــن دخــول حلقــة اإلنتــاج.
وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة ،عملــت الحكومــات المتعاقبــة علــى تعزيــز
منظومــة الحمايــة االجتماعيــة وضمــان تكاملهــا ،إال أنــه وخــال مراحــل التطبيــق
بــرزت جملــة مــن التحديــات وقفــت عائقــً أمــام فعاليــة وكفــاءة هــذه المنظومــة
فــي تقديــم الحمايــة االجتماعيــة ،وال ســيما تلــك المتعلقــة بضعــف التنســيق
وتكامــل األدوار بيــن الجهــات العاملــة والبرامــج المنفــذة مــن قبــل هــذه الجهــات،
األمــر الــذي يتطلــب تنســيق هــذه الجهــود وتوجيههــا فــي ســبيل حمايــة األســر
الفقيــرة والمعرضــة للفقــر ،حيــث يتطلــب هــذا التنســيق البنــاء علــى المعلومــة
والبيانــات الدقيقــة حــول هــذه األســر ،والعمــل علــى تصميــم وتنفيــذ برامــج
الحمايــة المتكاملــة التــي تلبــي حاجــات األســر الفقيــرة تحديــدًا األساســية منهــا
وتمكنهــم مــن اإلنتــاج ،وبالتالــي االندمــاج اجتماعيــً واقتصاديــً وسياســيًا.
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ولترجمة هذه األولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات
التالية:
توفيــر البيانــات والمعلومــات الدقيقــة عــن دخــل وإنفــاق األســر األردنيــة،
للتخطيــط لمشــاريع مكافحــة الفقــر وإنجــاز مشــروع الســجل الوطنــي الموحــد
وربطــه مــع الجهــات المعنيــة لرســم السياســات واســتهداف األســر األردنيــة
الفقيــرة.
توســيع نطــاق شــمول واســتهداف األســر الفقيــرة والمحتاجــة مــن صنــدوق
المعونــة الوطنيــة بتنفيــذ «برنامــج الدعــم التكميلــي» بكلفــة تراكميــة
تصــل إلــى  65مليــون دينــار ،7حيــث يحتــوي البرنامــج علــى أدوات لتشــغيل
األســر الفقيــرة وتخرجهــا مــن البرنامــج.
تعديــل وتطويــر قانــون صنــدوق الــزكاة بهــدف ترســيخ التكافــل االجتماعــي
مــن خــال تعزيــز األدوات الشــرعية لمكافحــة الفقــر ،وتفعيــل دور مؤسســة
الــزكاة لإلنفــاق علــى مشــاريع إنتاجيــة ،والصحــة والتعليــم واإلســكان
ّ
للمزكــي بتنزيــل كامــل قيمــة الــزكاة مــن
المخصــص للفقــراء ،والســماح
الضريبــة.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه األولوية من
خالل التقدم في المؤشرات التالية:
إدخــال ( )55ألــف ُأســرة مســتحقة جديــدة إلــى دائــرة االنتفــاع مــن
صنــدوق المعونــة الوطنيــة مــع نهايــة العــام .2020

عدد األسر المتخرجة من برنامج الدعم التكميلي.

عدد األسر المشمولة في برنامج دعم خدمات النقل العام.

تغذيــة ( )350ألــف طالــب فــي المــدراس الحكوميــة ومــدارس الثقافــة
ة
العسكري .

االســتمرار ببرنامــج التغذيــة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة ومــدارس
الثقافــة العســكرية.
دعم خدمات النقل العام لألسر الفقيرة.
تحسين آلية تقديم الخدمات للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.
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تطوير مخرجات التعليم العام

تطوير مخرجات
التعليم العام
نتطلع إلى

إعداد طلبتنا
األردنيين ليتمتعوا
بالكفايات والمهارات
والسلوكيات الضرورية

إن تحقيــق االزدهــار والرخــاء فــي البلــدان التــي تفتقــر للثــروات الطبيعيــة كاألردن
يعتمــد كليــً علــى القــدرات البشــرية وتنافســيتها والتــي مــا كانــت لتتحقــق إ ّلا
بتوفيــر تعليــم متميــز ذي مخرجــات نوعيــة لمتلقيــه .ومــن هــذا المنطلــق ،وضــع
األردن منــذ تأسيســه االســتثمار فــي التعليــم علــى ســ ّلم األولويــات الوطنيــة،
وانعكــس ذلــك علــى اإلنجــازات التــي حققتهــا مســيرة التعليــم فــي األردن
كمــً ونوعــً .فعلــى
والتــي تفوقــت فيهــا ولســنوات طويلــة علــى دول اإلقليــم ّ
ســبيل المثــال ،تمتــع األردن بمعــدالت مرتفعــة اللتحــاق الطلبــة بالمــدارس لمراحل
التعليــم األساســي والثانــوي والعالــي مقارنــة مــع الــدول المماثلــة لهــا بمســتوى
الدخــل ،وقــد حقــق األردن بالفعــل التكافــؤ بيــن الذكــور واإلنــاث ،حيــث يحظــى
األردن بأعلــى نســب تع ّلــم لإلنــاث فــي المنطقــة والتــي تبلــغ .%95.2
غيــر أن الســنوات األخيــرة شــهدت تراجعــً ملحوظــً فــي قطــاع التعليــم؛ فلــم
تعــد مخرجاتــه بالمســتوى الــذي يلبــي متطلبــات التنميــة فــي األردن أو القــدرة
التنافســية إقليميــً وعالميــً ،األمــر الــذي اتضــح فــي عــدد مــن المؤشــرات
كمعــدالت االلتحــاق بالتعليــم المبكــر ،ونتائــج االمتحانــات المدرســية ،ونســبة
الطلبــة المتســربين ومعــدالت توظيــف الخريجيــن وأهليتهــم إليجاد فــرص عمل،
والتراجــع بنتائــج الطلبــة فــي االختبــارات الدوليــة (مثــل  TIMSSو )PISAمما يؤكد
ـوة .ويضــاف إلــى ذلــك،
عــدم نجاعــة نظــام التعليــم فــي تحقيــق الطموحــات المرجـ ّ
أن األردن يواجــه تحديــات خاصــة مرتبطــة بالتدفــق الهائــل لالجئيــن الســوريين،
األمــر الــذي ر ّتــب أعبــاء إضافيــة علــى منظومــة التعليــم وغيرهــا مــن الخدمــات
العامــة والبنيــة التحتيــة.

لتحقيق تطلعاتهم الخاصة
والمنافسة في سوق العمل محليًا

وإقليميًا وعالميًا.
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التفــت جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي برؤيتــه المســتقبلية إلــى الواقــع الحالــي
لمنظومــة التعليــم وتحدياتهــا ،فجــاءت توجيهــات جاللتــه بتطويــر اســتراتيجية
وطنيــة لتطويــر المــوارد البشــرية والتــي أطلقــت فــي العــام  ،2016كمــا وجــه
الحكومــة االســتمرار بتنفيــذ توصياتهــا ومخرجاتهــا .ولهــذه الغايــة ،ســتتّ جه
ِّ
المبكــر لمــا لــه مــن أثــر فــي تطويــر تفكيــر
الحكومــة إلــى االهتمــام بالتعليــم
األطفــال ،واالرتقــاء بجاهز ّيتهــم لاللتحــاق بمرحلــة التعليــم األساســي .كمــا
ســتقوم الحكومــة بالعمــل علــى تحســين جــودة التعليــم مــن خــال التوســع
بتدريــب المعلميــن وإدخــال تكنولوجيــا التعلــم ،وتشــجيع االلتحــاق بالتعليــم
المهنــي واعتبــاره كمســار تعليمــي رئيســي أســوة بالمســارات األكاديميــة األخرى،
والتأســيس للتحــول نحــو التعليــم الشــمولي والثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي
يشــهدها العالــم.

ولترجمة هذه األولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات
التالية:
ِّ
ِّ
المبكرة:
المبكر وتنمية الطفولة
التعليم
* إنشاء أكثر من  300روضة أطفال في القطاع العام والخاص.
* تقديــم الحوافــز لريــاض األطفــال مــن القطــاع الخــاص لتشــمل تســهيل
إجــراءات الترخيــص وتدريــب المربيــات ودعــم األجــور فــي الســنة األولــى.
تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه:
* تطويــر مناهــج العلــوم والرياضيــات للصفــوف مــن الروضــة حتــى الثانــي
عشــر بالتعــاون مــع دور الخبــرة العالميــة ،وســيبدأ التدريــس بهــا للصفــوف األول
والرابــع والســابع والعاشــر فــي العــام الدراســي .2020/2019
* الربــط اإللكترونــي لـــ %100مــن مــدارس المملكــة وذلــك بربــط  800مدرســة
إضافيــة.
* حوسبة امتحان الثانوية العامة.
* إدخــال التكنولوجيــا والبرمجــة للغــرف الصفيــة ،وتطويــر المناهــج والتعليم
اإللكتروني.
* تدريــب  %100مــن معلمــي القطــاع العــام الجــدد قبــل دخــول الخدمــة/
الغــرف الصفيــة.
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* تطبيق نظام اعتمادية المسار المهني للتعليم.
* تشــجيع المتفوقيــن بامتحــان الثانويــة العامــة لاللتحــاق بمهنــة التعليــم
مــن خــال ابتعاثهــم للجامعــات.
* تخصيــص حصتيــن أســبوعيًا للصفــوف فــي المــدارس لألنشــطة غيــر الصفيــة
فــي مجــاالت الرياضــة ،والبرمجــة ،والفنــون ،والمســرح وتدريــب المعلميــن علــى
األدلــة الخاصــة بذلــك وتعميمهــا علــى كافــة مــدارس المملكــة.
* إنشــاء مــدارس لمختلــف الفئــات بمعــدل ( )60مدرســة ســنويًا (أي 120
مدرســة جديــدة مــع نهايــة العــام .)2020
* اســتحداث ( )15مدرســة بنــاء علــى نمــوذج الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
والخاص.
* زيــادة عــدد المــدارس المجهــزة لدمــج ذوي اإلعاقــة مــن ( )4مــدارس دامجــة
إلــى ( )84مدرســة بواقــع مدرســتين لــكل مديريــة ســنويًا.
تشجيع وزيادة نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي المهني:
* بنــاء ( )4مــدارس متخصصــة فــي الفندقــة والســياحة ومدرســة صناعيــة
متخصصــة واحــدة.
* عمــل إضافــات لمــدارس التعليــم المهنــي وتحديث ( )39مشــغل لتخصصات
ميكانيــكا اإلنتاج وكهرباء الســيارات واالتصــاالت واإللكترونيات.
* تطوير ( )6تخصصات في مجال التعليم المهني.
* تدريب وتأهيل  500مدرب مهني.
* تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجية لزيــادة التحــاق الطلبــة فــي التعليــم المهنــي
تحتــوي علــى منهجيــات واضحــة لجــذب الطلبــة إلــى التعليــم المهنــي.
تشجيع وزيادة االلتحاق بالتعليم التقني العالي:
* إجــراء مراجعــة شــاملة للبرامــج والتخصصــات الجامعيــة الراكــدة والمشــبعة
وتخفيــض نســب المقبوليــن فيهــا بنســبة تصل إلــى .%50
* إعــادة هيكلــة وتأهيــل الكليــات الجامعيــة المتوســطة  /جامعــة البلقــاء
التطبيقيــة.
* تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع.
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وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه األولوية من
التقدم في المؤشرات التالية:
خالل
ّ
رفــع نســبة االلتحــاق بريــاض األطفــال مــن ( )%60إلــى ( )%70.4مــع
نهايــة العــام .2020

رفــع نســبة االلتحــاق بالتعليــم المهنــي الثانوي مــن ( )%15إلى ()%18
مــع نهاية العــام .2020

رفع نسبة االلتحاق ببرامج الدبلوم التقني بنسبة  %5سنويًا.

تحســن نتائــج الطلبــة األردنييــن فــي اختبــارات ( )TIMSSفــي تقييمــي
ّ
العلــوم والرياضيــات.

زيــادة نســبة المعمليــن والمعلمــات الذيــن يحملــون رخصــة ممارســة
مهنــة التعليــم مــن  %0إلــى .%7
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تحسين مستوى الرعاية الصحية

تحسين مستوى
الرعاية الصحية
نتطلع إلى

تقديم خدمات صحية
عادلة

تحســنت نتائــج قطــاع الصحــة العامــة
مــع ارتفــاع مســتوى التنميــة فــي المملكــة
ّ
إلــى حــد كبيــر علــى مــدار العشــرين ســنة الماضيــة ،ومنــذ عــام  1997ازداد
متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة مــن  66للذكــور و 70لإلنــاث إلــى 72.8
للذكــور و 74.2لإلنــاث فــي العــام  .2017كمــا انخفــض معــدل وفيــات الرضــع مــن
 28إلــى  17لــكل ألــف مولــود.
ورغــم اإلنجــازات التــي تحققــت فــي مجــال الصحــة ،ثمــة عــدد مــن التحديــات تواجــه
القطــاع لعـ َّ
النمو السـ ّ
ـكاني،
الصحيــة نتيجة
ـل أبرزهــا تزايــد الطلب على الخدمــات
ّ
ّ
الصحية والمستشــفيات ،وتراجع عدد
غالبية المراكــز
أدى إلــى اكتظاظ
ّ
ّ
األمــر الــذي ّ
ـرة نســبة إلــى عــدد الســكان بحوالــي  ،%30وزيــادة أوقــات االنتظــار لحصــول
األسـ ّ
المواطنيــن علــى الخدمــات الصحيــة ،والتفــاوت بيــن المحافظــات فــي الوصــول
إلــى الخدمــات الصحيــة .كمــا أصبــح المواطــن يلمــس نقــص الكــوادر الطبيــة فــي
ـول النمطــي لألمــراض
المراكــز والمستشــفيات الحكوميــة .ويضــاف إلــى ذلــك التحـ ّ
ـدالت انتشــارها ،خصوصــً أمراض السـ ّ
ـكري
نحــو األمــراض غيــر الســارية وارتفــاع معـ ّ
والســرطان التــي أصبحــت مــن األســباب الرئيســية للوفــاة فــي األردن.
والقلــب
ّ
الصحــي بشــكل شــمولي
وبــات األمــر يتط ّلــب إجــراءات جــادة للنهــوض بالقطــاع
ّ
يركــز علــى تحســين الخدمــات والعمليــات واالســتفادة ممــا توفــره التكنولوجيــا،
بهــدف تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المســاواة والعدالــة والجــودة فــي تقديــم
الصحيــة بشــكل يلمســه المواطــن عنــد زيارتــه المراكــز والمستشــفيات
الخدمــات
ّ
الصحيــة الحكوميــة.

تعمل بكفاءة وجودة عالية.
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ولترجمة هذه األولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات
التالية:
التأمين الصحي:
* شــمول ( )120ألــف مواطــن مــن المواطنيــن األردنييــن بالتأميــن الصحــي
المدنــي مــع نهايــة  2020مــن خــال وزارة الصحــة وذلــك بــدءًا بشــمول فئــات
جديــدة كاألســر التــي يتــراوح دخلهــا الشــهري مــن ( )300إلــى ( )350دينــارًا.
تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين:
* رفــد وزارة الصحــة بـــ( )350طبيبــً إضافــي و( )750صيدالنيــً وممرضًا ومهنيًا
طبيًا مســاندًا.
* حوسبة  %100من المستشفيات الحكومية وذلك بإضافة ( )8مستشفيات
ليصبح عدد المستشــفيات المحوســبة ( )28مستشفى مع نهاية .2020
* إنشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن.
* مضاعفــة عــدد المراكــز الصحيــة الحكوميــة المحوســبة ليصبــح عددهــا
( )286مــع نهايــة  2020مقارنــة مــع ( )143مركــزًا صحيــً حاليــً.
* تطويــر تطبيــق إلكترونــي لمســاعدة المواطنين عند مراجعة المستشــفيات
والمراكــز الصحية الحكومية.
* تطويــر عطــاءات شــراء األدويــة لـــ خمســة عشــر شــهرًا ( 3أشــهر للمخــزون
االســتراتيجي ،والتــي تــم إعــداد قائمــة بهــا) مــن خــال دائــرة الشــراء الموحــد
لضمــان توفرهــا علــى الــدوام وذلــك فــي العاميــن  2019و.2020
* أتمتة نظام مخزون الدواء وربط  %75من المستشفيات والمراكز الصحية.
* شــراء الخدمــات مــن القطــاع الخــاص علــى شــكل حــزم خدميــة بواقــع ()59
حزمــة لتخفيــف الضغــط علــى خدمــات وزارة الصحــة (كشــراء خدمــات أطبــاء
اإلختصــاص وعمليــات نوعيــة وغيرهــا).
* تطويــر برنامــج تبــادل علمــي بيــن أطبــاء مستشــفيات وزارة الصحــة واألطبــاء
األردنييــن المغتربيــن ليقومــوا بتدريــب األطبــاء المقيميــن ،وإجــراء عمليــات
نوعيــة فــي مستشــفيات وزارات الصحــة خصوصــً فــي المحافظــات.
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اعتمــاد مفهــوم الجــودة الشــاملة فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة
والثانويــة:
* زيــادة عــدد المستشــفيات والمراكــز الصحيــة الحكوميــة الحاصلــة علــى
االعتماديــة مــن ( )12إلــى ( )24مستشــفى ومــن ( )97إلــى ( )117مركــزًا صحيــً
مــع نهايــة .2020
* تنفيذ مســح مســتقل ومحايد لقياس تجربة ورضا المرضى في مستشــفيات
وزارة الصحــة خصوصــً فيمــا يتعلــق بالرعايــة ،وأوقــات االنتظــار ،والتواصــل معهــم
مــن الطاقــم الطبــي وغيرها مــن المعاييــر التي تهــم المواطن.
* تطويــر نظــام وطنــي مســتقل لترتيــب أداء مستشــفيات وزارة الصحــة
( )National Performance Rankingيعتمــد علــى تجربــة المرضــى ومســتوى
الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي كل مستشــفى.
البنية التحتية الصحية:
* إنشاء وتشغيل وتوسعة المستشفيات التسعة التالية:
* تشغيل مستشفى السلط الجديد في العام .2019
* إنشاء  3مستشفيات في الطفيلة وعجلون وإربد مع نهاية العام 2020
* توسعة وتحديث مستشفى غور الصافي مع نهاية العام 2019
* توسعة قسم الطوارئ واإلسعاف في مستشفى البشير مع نهاية 2020
* اســتحداث قســم عمليــات وقســمي العنايــة الحثيثــة والعنايــة المركــزة
وقســم التعقيــم المركــزي فــي مستشــفى النديــم فــي مأدبــا فــي العــام .2019
* إعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك مع نهاية العام .2020
* تحديــث وتأهيــل قســم اإلســعاف والطــوارئ فــي مستشــفى األميــر فيصــل
فــي ياجــوز  /محافظــة الزرقــاء مــع نهايــة العــام .2020
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وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه األولوية من
التقدم في المؤشرات التالية:
خالل
ّ
زيــادة نســبة شــمول المواطنيــن بالتأميــن الصحــي بكافــة أنواعــه مــن
 %68إلــى  %80مــع نهايــة العــام  ،2020منهــم ( )%49.6مشــمولين
بالتأميــن الصحــي المدنــي.

قيــاس رضــى متلقــي الخدمــات الصحيــة فــي مستشــفيات وزارة الصحة
واعتبار ســنة  2019ســنة األســاس.

تقليــل أوقــات االنتظــار فــي أقســام الطــوارئ فــي المستشــفيات
الحكوميــة بحيــث ال تتجــاوز ( 15دقيقــة) للحــاالت الحرجــة وأال تزيــد عــن
ســاعة للحــاالت المتوســطة.

ـرة فــي مستشــفيات وزارة الصحــة
زيــادة القــدرة االســتيعابية مــن األسـ َّ
بنســبة ( )%5مــع نهايــة العــام .2020

زيــادة نســبة مستشــفيات وزارة الصحــة الحاصلــة علــى االعتماديــة مــن
 %43إلــى .%75
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تطوير منظومة النقل العام

تطوير منظومة
النقل العام
نتطلع إلى

توفير خدمات نقل عام
آمنة وحديثة ومريحة
تمكن األردنيين واألردنيات من
التنقل لغايات العمل واالندماج
ثقافيًا واجتماعيًا في مجتمعهم.
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ـد أنظمــة النقــل العــام ركيــزة مهمة مــن ركائز الحركــة االقتصاديــة واالجتماعية
تعـ ّ
والثقافيــة وهــي مــن المكونــات المهمــة للبنيــة التحتيــة فــي المــدن ،ومــن
العناصــر األساســية فــي حيــاة ســكانها اليوميــة .وتتصــف أنظمــة النقــل العــام
الحديثــة بأنهــا شــبكة مــن الخطــوط الثابتــة والمترابطــة فــي المــدن ،وهــي
أنظمــة مفتوحــة للجميــع مقابــل تعرفــة محــددة ،وتكــون بالعــادة أنظمــة متكاملة
تضــم مرافــق مختلفــة مــن محطــات ومواقــف ،وتقــدم أيضــً خرائــط وبرامــج تــزّ ود
المســتخدمين بالمعلومــات الالزمــة لتســهيل اســتخدامها.
وتطــور قطــاع النقــل العــام بشــكل عــام فــي األردن خــال العقــود الماضيــة ،إالّ أن
التطــور لــم يكــن بنفــس وتيــرة النمــو فــي الطلــب علــى خدمــات النقــل العــام.
ورغــم أن الحكومــات المتعاقبــة وضعــت خططــً ومشــاريع عديــدة لتطويــر النقــل
العــام فــي المملكــة ،إال أن الكثيــر مــن هــذه الخطــط والمشــاريع لــم تــر النــور
ألســباب ماليــة وتنظيميــة واجتماعيــة متعلقــة بالقطــاع .ولــذا لم يلمــس المواطن
تحســنًا فــي مســتوى خدمــات النقــل العــام وأنظمتهــا مــن حيــث تنظيــم الرحــات
والخطــوط ،ودقــة مواعيــد االنطــاق والوصــول ،والســامة والراحــة فــي المركبــات،
وتوفيــر المعلومــات الالزمــة لتســهيل اســتخدامها ،حيــث ال يتوفــر لمســتخدمي
النقــل العــام معلومــات واضحــة مــن خرائــط ،وجــداول أوقــات ،وتــرددات ،ومحطــات
وأماكــن توقــف ،يمكــن االعتمــاد عليهــا لتخطيــط رحالتهــم اليوميــة.
وبالتالــي أدى كل ذلــك إلــى تراجــع اســتخدام وســائط النقــل العــام مــن %12
فــي العــام  2010إلــى  %11فــي العــام  ،2016وقابــل ذلــك زيــادة االعتمــاد علــى
الخاصــة والتكســي وســيارات التطبيقــات الذكيــة ،مــا فاقــم
وســائط النقــل
ّ
مشــاكل االزدحــام المــروري فــي المــدن ،وزاد مــن معانــاة المواطنيــن مــن حيــث
هــدر المــال والوقــت والجهــد.
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تــدرك الحكومــة أن اســتمرار منظومــة النقــل العــام فــي هــذا المنحنــى قــد يفاقم
ـوض جهــود الحكومــة فــي
العديــد مــن المشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ويقـ ّ
إنجــاز األولويــات األخــرى وخصوصــً تلــك المتعلقــة بتشــغيل األردنييــن واألردنيــات.
حيــث أظهــر مســح خــاص بخدمــات النقــل وأثرهــا علــى مشــروع تشــغيل الشــباب
فــي أربــع مناطــق (المفــرق ،والرصيفــة ،والشــونة الجنوبيــة ،وســحاب) أن مشــاكل
النقــل العــام المتمثلــة بارتفــاع كلــف النقــل العــام مقارنــة مــع األجــور التــي
يتقاضوهــا ،والزمــن المســتغرق للوصــول إلــى أماكــن العمــل واالنتظــار ،وعــدم
انتظــام الخدمــة ،وتدنــي درجــة اعتماديتهــا كان لهــا دور كبيــر بقبــول أو عــدم
قبــول الشــباب والشــابات فــرص العمــل التــي تعــرض عليهــم ،أو باتخــاذ القــرار
باالنســحاب مــن العمــل الحقــً.
التحتية
وبالتالــي ستســعى الحكومــة خالل العاميــن المقبلين إلــى توفير البنيــة
ّ
وفعاليــة .كمــا ســتعمل
إنتاجيــة
الحديثــة ،وإعــادة هيكلــة القطــاع ليصبــح أكثــر
ّ
ّ
الســامة والبيئة،
الحكومــة علــى تطويــر خدمــات نقــل
نوعيــة وآمِ نــة تحافــظ علــى ّ
ّ
بحيــث ينعكــس أثرهــا اإليجابــي علــى المواطــن وتعــزز مــن مشــاركته اقتصاديــً
واندماجــه اجتماعيــً وثقافيــً فــي محيطــه.

ولترجمة هذه األولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات
التالية:
توفير شبكات نقل ذات فعالية وموثوقية وتردد منتظم:
* تشغيل خط الباص السريع بين عمان والزرقاء مع نهاية العام .2020
عمان مع نهاية العام .2020
* تشغيل الباص السريع في ّ
* إدخــال نظــام النقــل الذكــي ( )Intelligent Transport Systemلتحســين
خدمــة النقــل العــام مــن خــال تطويــر تطبيــق ذكــي لتتبــع مواعيــد رحــات حافالت
النقــل العــام وتنظيــم حركــة النقــل للمواطنيــن وتقديــم الشــكاوى والمقترحــات
والتتبــع مــع نهايــة العــام .2020
* إدخــال نظــام الدفــع اإللكترونــي ألجــور النقــل ،مــع إمكانيــة طــرح تذاكــر
أســبوعية وشــهرية مخفضــة تشــمل اســتخدام خطــوط النقــل داخــل المــدن.
* تشــغيل ( )351حافلــة جديــدة مــع نهايــة العــام  2020داخــل منطقــة أمانــة
عمــان الكبــرى.
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تطويــر منظومــة نقــل عــام متكاملــة مســتدامة ومرنــة تعمــل علــى خدمــة
المواطــن والتخفيــف عليــه:
* تنفيــذ مخرجــات المخطــط الشــمولي فــي محافظــة جــرش ويتضمــن إعــادة
هيكلــة خطــوط النقــل العــام فــي محافظــة جــرش وإعــداد خطة تشــغيلية تشــمل
تجهيــز البنيــة التحتيــة وائتــاف المالكيــن فــي شــركات وشــراء الحافــات وتطبيق
نظــام التتبــع والدفــع اإللكترونــي خــال عــام .2019
* تشــجيع إقامــة مواقــع اصطفــاف الســيارات بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص
والبلديــات بالقــرب مــن خطــوط النقــل ومحطــات الباصــات.
* تفعيــل نظــام النقــل المدرســي ودخــول ( )1000حافلــة مدرســية مرخصــة
فــي الخدمــة فــي إقليــم الشــمال والجنــوب.
تعزيز السلوكيات اإليجابية والسالمة الستخدام النقل العام:
* تأهيــل وتدريــب ( )6000ســائق حافلــة نقــل عــام ونقــل مدرســي لتقديــم
خدمــات نقــل أفضــل للــركاب.
* تدريــب فــرق عمــل مخصصــة للشــرطة ،بمــا فيهــا الشــرطة النســائية،
لالســتجابة لشــكاوى ســوء الســلوك فــي وســائط النقــل العــام.
* تعزيــز الســامة المروريــة مــن خــال تشــديد تطبيــق أحــكام قانــون إدارة
الســير علــى وســائط النقــل العــام.
* تفعيل إشــارات مرور المشــاة على اإلشــارات الضوئية والتقاطعات الرئيســية
داخــل المدن.
* تشــجيع المواطنيــن علــى اســتخدام الدراجــات الهوائيــة كوســيلة للتنقــل
داخــل المــدن واألحيــاء ،وإنشــاء مســارات خاصــة بهــا فــي بعــض الشــوارع.
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وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه األولوية من
التقدم في المؤشرات التالية:
خالل
ّ
زيــادة نســبة اســتخدام النقــل العــام ( )Mode Shareمــن ()%11
إلــى ( )%15مــع نهايــة العــام .2020

زيــادة عــدد الحافــات العاملــة لــكل ألــف مواطــن بنســبة ( )%11مــع
نهايــة العــام .2020

تحديــث ( )%25مــن أســطول حافــات النقــل العــام مــع نهايــة العــام
.2020
نســبة الدقــة بمواعيــد انطــاق ووصــول حافــات النقــل العــام فــي
وعمــان (يبــدأ القيــاس مــع تطبيق نظــام النقــل الذكي).
جــرش وإربــد
ّ
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الميسر
السكن
ّ

السكن
الميسر
ّ
نتطلع إلى

مساعدة األردنيين
واألردنيات في الحصول
على سكن مالئم
وبأسعار معقولة وضمن الموارد
المتاحة.
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ـد قطــاع اإلســكان مــن القطاعــات المهمــة علــى المســتوى الوطنــي ،فهــو يلبي
يعـ ّ
حاجــة اجتماعيــة باإلضافــة إلــى كونــه شــريكًا اســتراتيجيًا فــي معظــم القطاعــات
التنمويــة واالقتصاديــة .وقــد بينــت الدراســات أن قطــاع اإلســكان يســاهم بأكثــر
مــن  %6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،إضافــة إلــى تأثيــره المباشــر فــي سياســات
التشــغيل والعمالــة .وقــد تأثــر األردن باألوضــاع السياســية في المنطقــة على مدى
عقــود غيــرت فــي الخريطــة الديموغرافيــة وفــي األنمــاط االقتصاديــة .إال أن الســوق
اإلســكاني قــد اســتجاب بطريقــة أخــرى للطلــب علــى الســكن أدت إلــى نقــص فــي
تلبيــة الطلــب لفئــات الدخــول المتوســطة والمتدنيــة التــي تســعى إلــى امتــاك
وحــدات ســكنية صغيــرة.
وتقــدر الحاجــة الســكنية فــي المملكــة ســنويًا بحوالــي  65-60ألف وحدة ســكنية،
فيمــا تصــل نســبة المســاكن الخاليــة إلــى  ،%18.5وهــذا دليــل علــى الفجــوة
تبيــن أن الطلــب والمقــدرة
بيــن العــرض والطلــب .ومــع أن البيانــات والدراســات ّ
الشــرائية للمواطــن ترتبــط بالوحــدات الســكنية التــي تقــدر مســاحتها بـــ 100م2
إال أن بنــاء الوحــدات الســكنية اســتهدف المســاحات األكبــر التــي تتــراوح مــا بيــن
 120إلــى  200م ،2وهــو مــا يخــدم حوالــي  %30مــن الســكان ذوي شــرائح الدخــل
العليــا.
ولــدى البحــث فــي كلفــة عناصــر الوحــدة الســكنية فــإن األرض تشــكل النســبة
األعلــى مــن الكلفــة اإلجماليــة وهــي تتــراوح مــن  %40إلــى  .%60وعليــه ال بــد
مــن إعــادة النظــر فــي التشــريعات ومعاييــر التخطيــط الحضــري لتســمح بتوفيــر
أراض صغيــرة ميســرة للمواطنيــن مــن ذوي الدخــول المتوســطة والمتدنية،
قطــع
ٍ
ومراجعــة األحــكام التنظيميــة التــي مــن شــأنها زيــادة نســبة اإلشــغال أو البنــاء
بالنســبة لوحــدة األرض ،دون إغفــال التخطيــط الحضــري المكانــي الــذي يضــع
تصــورًا ورؤيــة مكانيــة للنســيج العمرانــي والديموغرافــي للنمــو الحضــري.
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ولترجمة هذه األولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات
التالية:
تعديل التشريعات ذات العالقة بقطاع اإلسكان:
* تطويــر وتعديــل نظــام األبنيــة بهــدف زيــادة العــرض مــن الوحدات الســكنية
ذات المســاحة الصغيــرة وذات التكلفــة األقــل علــى المواطــن ،ومعالجــة مشــاكل
االكتظــاظ الســكاني واالختناقــات المروريــة فــي المناطــق الحضريــة.
* تفويــض أراضــي الخزينــة الواقعــة ضمــن التنظيــم للمواطنيــن والمســتغ ّلة
لغايــات الســكن.
* تشــجيع البنــك المركــزي للبنــوك علــى اإلقــراض لغايــات شــراء المســاكن
الصغيــرة مــن قبــل الشــباب.
* تمكيــن «الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري» لتوفيــر أدوات
تمكــن مــن تثبيــت نســب الفائــدة علــى قــروض اإلســكان لفتــرة زمنيــة أطــول
وضمــن شــروط وضوابــط محــددة تشــجع الشــباب علــى شــراء المســاكن الصغيرة.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه األولوية من
خالل التقدم في المؤشرات التالية:
توفيــر مــا مجموعــه ( )1900قطعــة أرض بالشــراكة مع القطــاع الخاص
مــع نهاية العــام .2020

الزيــادة فــي نســبة الوحدات الســكنية الصغيرة المرخصــة والموائمة
لــذوي الدخــل المحدود والمتوســط (أقــل من  120متــرًا مربعًا).

البرنامج الوطني لإلسكان/المرحلة األولى:
* توفيــر أراضــي الخزينــة إلنشــاء أربعــة تجمعــات ســكنية بالقــرب مــن الخدمات
لتكــون موجهــة لــذوي الدخــل المتدني والمتوســط) بالشــراكة مع القطــاع الخاص
فــي مواقــع مختــارة فــي محافظــات المفــرق ومعــان والعقبــة ومنطقــة حســبان/
ناعــور ،بحيــث يتــم عــرض قطــع أراضــي للبيــع مــن أراضــي خزيــة الدولــة متكاملــة
الخدمــات والبنــى التحتيــة ،مقــام عليهــا وحــدة ســكنية بمســاحة (63متــر
للتوســع األفقــي والعامــودي حســب رغبــة ومقــدرة
مربــع) جاهــزة للســكن وقابلــة
ّ
المســتفيد.
* توفيــر  1700قطعــة أرض مخدومــة فــي محافظــات العاصمــة والزرقــاء
والبلقــاء والمفــرق ،ضمــن تجمعــات ســكنية متكاملــة الخدمــات والبنــى التحتيــة
يتــم عرضهــا للبيــع للمواطنيــن بأســعار ضمــن المقــدرة الشــرائية لهــم.
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البيئة وسالمة المواطن

البيئة وسالمة
المواطن
نتطلع إلى

الحفاظ على سالمة
األردنيين واألردنيات
وأرواحهم،
وتوفير األماكن العامة الخضراء
لتكون متنفسًا لهم ولعائالتهم
في أوقات راحتهم.
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صحــة المواطنين
التحديــات
تواجــه المملكــة العديــد مــن
البيئيــة التــي تؤثــر علــى ّ
ّ
ّ
وحياتهــم ،ومــن هنــا تهــدف الحكومــة إلــى تحســين نمــط حيــاة المواطنيــن،
وصحــة المواطنيــن.
وتنفيــذ برامــج تعنــى بالحفــاظ علــى البيئــة وســامة المجتمــع
ّ
بشــكل عــام تحســن أداء وترتيــب األردن فــي مؤشــر األداء البيئــي العالمــي والــذي
يقيــم أداء الــدول فــي النواحــي البيئيــة ،حيــث وصــل ترتيــب المملكــة عالميــً فــي
العــام  2018إلــى  62مــن أصــل  180دولــة ،مقارنــة بـــالترتيب  117في العــام .2012
وللبنــاء علــى ذلــك ،ستســعى الحكومــة وبالتعــاون مــع جميــع الشــركاء فــي
القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي ومجالــس المحافظــات إلــى تحقيــق الهــدف
الوطنــي المتعلــق بحمايــة عناصــر البيئــة واســتدامتها ،فــي ظــل التحديــات
والمتغيــرات المتســارعة والتــي مــن أهمهــا :التغيــر المناخــي ،وضعــف الوعــي
البيئــي والثقافــة البيئيــة لــدى المجتمعــات المحليــة والقطاعــات االقتصاديــة،
وزيــادة نســب التلــوث نتيجــة النمــو المتزايــد فــي القطاعــات التنمويــة المختلفــة،
وضعــف التقيــد بالشــروط البيئيــة ،وتدهــور النظــم الحيويــة وزيــادة التصحــر
نتيجــة التوســع العمرانــي علــى حســاب األراضــي الزراعيــة ،واالعتــداءات علــى
أراضــي الغابــات والمحميــات والمراعــي.
وبمــا أن األردن يعــد واحــدًا مــن أعلــى معــدالت وفيــات حــوادث الطــرق فــي العالــم،
حيــث يحتــل المركــز الثالــث عربيــً فــي معــدل وفيــات الحــوادث المروريــة ،والثانــي
والثالثيــن عالميــً بحســب التقريــر الســنوي الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة
للعــام  ،2015ســتعمل الحكومــة علــى عــدة إجــراءات منهــا تفعيــل التشــريعات
للحــد مــن الممارســات الخاطئــة علــى الطــرق كاســتخدام الهاتــف النقــال خــال
القيــادة ،وكذلــك تشــديد الرقابة على الطــرق الخارجية وإصالح العيوب الهندســية
فيهــا ،كمــا ســيتم العمــل علــى تحســين إدارة صيانــة الطــرق والجســور وزيــادة
المخصصــات الماليــة لهــذه الغايــة ،إضافـ ً
ـة إلــى االنتهــاء مــن أعمــال إعــادة تأهيــل
الطريــق الصحــراوي.
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ولترجمة هذه األولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات
التالية:

* إعــان ( )3محميــات طبيعيــة ومناطــق هامــة بيئيــً جديــدة (محميــة برقــع،
الضاحــك ،البتــرا).

قيــام المركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات بتطويــر آليــات االستشــراف/التنبؤ
وتحديــد اتجاهــات الخطــر والتهديــدات المحتملــة مــن خــال:
* تطويــر القــدرات المتعلقــة بنظــم اإلنــذار المبكــر ()Early Warning System
لتغطيــة مختلــف أنــواع األزمــات والكــوارث بمــا فيهــا الطبيعيــة ،واالقتصاديــة،
واالجتماعيــة ،والسياســية واألمنيــة.
* تطوير آليات وطرق جمع المعلومات والبيانات حول المخاطر المتوقعة.
* تبادل االتصاالت والمعلومات بين المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.
* استثمار الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنبؤ باألزمات والكوارث.
* تشــجيع البحــث العلمــي المتعلــق بالتنبــؤ باألزمات والكــوارث ،ودمج النتائج
بآليات االستشــراف والتنبؤ.

المرافق الترفيهية والمساحات الخضراء:
* إنشــاء ( )40متنزهــً وحديقــة عامــة فــي مختلــف محافظــات المملكــة
وبالتعــاون مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا تحويــل
بركــة البيبســي فــي الرصيفــة إلــى حديقــة عامــة.
* فتــح مرافــق المــدارس الحكوميــة أمــام فئــة الشــباب بعــد ســاعات الــدوام
وإدارتهــا مــن البلديــات والجمعيــات.
* إعــادة تأهيــل جميــع المرافــق التابعــة لمدينــة الحســين للشــباب والتــي
تعتبــر إرثــا وطنيــً وصرحــً رياضيــً ورياديــً يخــدم الشــباب والمجتمــع المحلــي فــي
قلــب العاصمــة عمــان.

التكيف مع التغير المناخي:
ّ
* إقــرار نظــام تغيــر المنــاخ بهــدف تنســيق الجهــود الوطنيــة المتعلقــة
بــإدارة تغيــر المنــاخ بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة وعلــى متابعــة تنفيــذ أي
التزامــات دوليــة مناخيــة صادقــت عليهــا المملكــة.
* تنفيــذ خطــة التكيــف الوطنيــة التــي تهــدف للتكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ
علــى القطاعــات التنمويــة ودمــج متطلبــات التكيــف فــي سياســات وموازنــات
هــذا القطــاع ،ودعــم التــزام األردن بمتطلبــات اتفــاق باريــس للتغيــر المناخــي.
* اغتنــام فــرص التمويــل الدوليــة لمشــاريع التخفيــف والتكيــف مثــل صنــدوق
المنــاخ األخضــر ،وبنــاء قــدرات الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص
والمجتمــع المدنــي للحصــول علــى التمويــل المناخــي.
* تنفيــذ الخطــة الوطنيــة للنمــو األخضــر 8التــي تهــدف إلــى تخفيــف انبعــاث
غــازات االحتبــاس الحــراري ،وتعزيــز حصانــة النظــم البشــرية والطبيعيــة التكيفية
مــن الصدمــات.
البيئة:
* تفعيــل قانــون رمــي النفايــات فــي الحدائــق العامــة وتجريــم العبــث باألماكــن
األثرية.
* حملة وطنية شاملة للنظافة والحد من اإللقاء العشوائي للنفايات.
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سالمة المواطن على الطرقات:
* تفعيــل اســتخدام الممــرات المخصصــة للمشــاة فــي الشــوارع الرئيســية
داخــل المــدن.
* تفعيل التشريعات للحد من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
* تشديد الرقابة على الطرق الخارجية وإصالح العيوب الهندسية فيها.
* تحســين إدارة صيانــة الطــرق والجســور وزيــادة المخصصــات الماليــة لهــذه
الغايــة.
* االنتهاء من أعمال إعادة تأهيل الطريق الصحراوي.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه األولوية من
خالل التقدم في المؤشرات التالية:
وجــود نظــم إنــذار مبكــر تربــط بيــن المؤسســات الوطنيــة وترســل
تحذيــرات للمواطنيــن عــن المخاطــر المختلفــة.
تخفيض عدد الحوادث والوفيات على الطرق بنسبة ( )%10سنويًا.
زيادة عدد المحميات الطبيعية من ( )7إلى ( )10محميات طبيعية
تحويل بركة البيبسي إلى حديقة عامة في العام .2020
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مصيرنا واحد،
فلننطلق معًا ،بإيجابية وعزم
واستشراف للمستقبل ،نحو رؤية
مشتركة لتأمين
مستقبل أبنائنا

رئيس الوزراء
الدكتور عمر الرزاز
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